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thesszaloniki múzeum többi munkatársának is, akiknek nyitottsága és segítıkészsége nagyban 
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BEVEZETÉS 

 

A Therméi-öböl környéke és a Chalkidiké-félsziget már a mykénéi korban számot tartott 

a Hellas déli területein lakók érdeklıdésére. A görög kolonizáció második hullámának idején, 

a Kr.e. 8. század közepétıl pedig az öböl partvidéke, a Chalkidiké-félsziget és Thasos a 

letelepülık kedvelt célpontjává vált. Élelemhez, fához és fémekhez tudtak hozzájutni ezen a 

területen. A városalapításban az euboiai Chalkis és Eretria járt az élen, de Andros és Paros is 

több települést hozott létre ezen a vidéken. Az írott források alapján a pásztorkodó 

makedónok a Kr.e. 7. században jelentek meg az öböl nyugati partvidékén, az Olympos 

lábainál elterülı, termékeny földekkel rendelkezı Pieriában, ahonnan fokozatosan 

terjeszkedtek észak felé. A 6. század végére a királyság a Bermion-hegy és az Axios folyó 

közötti területet is magában foglalta. 

A görög-perzsa és a peloponnésosi háborúk idején felélénkült az Égeikum déli és északi 

területei közötti kapcsolat. Makedónia (és Thrákia) területe a görögök és a perzsák közötti 

ütközızónává, késıbb pedig Athén és Spárta küzdelmének egyik helyszínévé vált. I. 

Alexandros (kb. 497-kb. 454) a háborús helyzetet kihasználva jelentısen megnövelte 

Makedónia területét. Kelet felé egészen a Strymónig terjeszkedett, megszerezve ezzel több 

jelentıs nemesfémlelıhelyet, mint például az Echedórost, vagy a Dysóron-hegy bányáit. 

Emellett jelentıs termıterületekhez (Axios völgye, Mygdóniai síkság) és erdıkhöz is jutott, 

ami még inkább vonzóvá tette a déli polisok, elsısorban Athén számára ezt a területet. A 

magukat az argosi Temenidáktól, és végsı soron Hérakléstıl származtató makedón királyi 

család a kereskedelem és a politika mellett egyre intenzívebben próbált bekapcsolódni a görög 

kulturális-társadalmi eseményekbe is. I. Alexandros volt az elsı makedón uralkodó, aki azt 

állította, hogy részt vett az olympiai játékokon.1 Ezzel próbálta bizonyítani a görögökhöz 

tartozását.2 Az ı nevéhez főzıdik az elsı makedón pénzérmék kibocsátása is, amit az újonnan 

megszerzett ezüstbányák kitermelése tett lehetıvé.  

Az 5. század végén Archelaos (413-399) tudatosan igyekezett meghonosítani a görög 

kultúrát: görög mővészeket (pl. Euripidés, Zeuxis) hívott meg a makedón királyi udvarba. Az 

Olympos lábainál fekvı Dionban ’olympiai’ játékokat és drámaversenyeket is szervezett Zeus 

                                                 
1 E. Borza mutatt ki, hogy ez csupán I. Alexandros propaganda-fogása volt. Ld. Borza 1990, 111-114.   
2 Errıl legutóbb ld. Adams 2009.  
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és a Múzsák tiszteletére.3 Valószínőleg az ı uralkodása idején létrehozott új fıváros, Pella 

felépítésében is nagy szerepe volt a görög építészeknek, mővészeknek és kézmőveseknek. 

A Kr.e. 4. században Makedónia a görög világ perifériájáról annak középpontjába került. 

Ez elsısorban II. Philipposnak (359-336) volt köszönhetı. Nem csupán jól átgondolt, politikai 

érdekeinek megfelelı területi hódításai (nyugaton az Ohrid-tóig, keleten a Nestosig), hanem a 

makedón társadalom, gazdaság és hadsereg átszervezése tette ezt lehetıvé. Az újabb, 

nemesfémben gazdag területek (Chalkidiké-félsziget, Pangaion, Krénides) elfoglalásával és a 

kiaknázásuk fellendítésével (új bányák nyitása, a meglévık kitermelésének növelése) 

megteremtette további hódításai gazdasági bázisát. Gazdagságát mutatja, hogy a görög 

világban elsıként ı veretett az ezüst mellett aranyból is pénzt. Az újjászervezett, erıs 

makedón királyság a görög polisok válságának megoldására is alternatívát jelentett. A perzsa 

birodalom meghódításának tervét azonban – halála miatt – már fia, III. Alexandros (336-323) 

váltotta valóra. A keleti hadjáratból származó zsákmány egy része a hazatérı veteránokkal 

Makedóniába jutott. 

Jelentıs változást hozott Kassandros, a Temenidákat követı elsı király (316-297) 

uralkodása is. Városszervezési tevékenységének köszönhetıen új, nagy városi központok 

jöttek létre. Az ókori források szerint 26 Therméi-öböl melletti település synoikismosával 

hozta létre Kr.e. 316/315-ben Thesszalonikit, Poteidaia helyén pedig a saját magáról 

elnevezett Kassandreiát. A stratégiai fontosságú Derveni-átjárónál fekvı Létét is átalakíttatta 

szervezett építészeti rendszer szerint.  

II. Philippos és III. Alexandros uralkodása addig nem látott mértékő gazdagságot is 

hozott, amit fıként a korabeli temetkezések nagyszámú nemesfém melléklete tanúsít. 

Legalább tucatnyi, hasonló típusú tárgyakkal felszerelt sír ismert a Kr.e. 4. század második 

felébıl Verginából, Dervenibıl, Stavroupolisból, Sedesbıl, Nikisianiból, Aineiából, 

Sevastiból. A bronzból és ezüstbıl készült symposion-kellékek (kratérok, situlák, ivócsészék, 

szőrık, merıkanalak), vasból készült fegyverek, kerámiaedények, alabástrom és üveg 

illatszeres edények, elefántcsonttal díszített halotti klínék, arany és ezüst larnaxok mellett a 

korábbiakhoz képest nagyobb mennyiségben kerültek a férfi és nıi sírokba aranyékszerek is. 

Életnagyságú arany mirtusz-, tölgy-, borostyán- és olívakoszorúk, állatfejes nyakláncok és 

karikafülbevalók, tömör arany győrők, ruházatot és fegyverzetet díszítı lemezszalagok, dupla 

szárú tők és ívfibulák a korszak jellegzetes ékszermellékletei. III. Alexandros keleti hadjárata 

többek között az aranymővességre is nagy hatást gyakorolt. Ez elsısorban a drágakövek egyre 

                                                 
3 E. Borza véleménye szerint talán Archelaos azért hozta létre a dioni ’olympiai játékokat’, mert származása 
miatt nem versenyezhetett Olympiában. Ld. Borza 1990, 173-174. 
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gyakoribb és nagyobb mennyiségő használatában, valamint jellegzetes, az achaimenida 

mővészetbıl megismert motívumok (pl. oroszlángriff)4 felhasználásában mutatkozott meg.  

 Az utóbbi évtizedek régészeti feltárásai és kutatásai bebizonyították, hogy Makedónia 

ebben az idıszakban fontos szerepet játszott a hellénisztikus kori mővészeti köznyelv 

kialakításában. Az ismert leletanyag mennyiségéhez viszonyítva azonban ékszermővessége 

jelenleg kevésbé kutatott területnek számít. A fıként az elmúlt 30 év jelentıs mértékő ásatási 

tevékenységének köszönhetıen nagy mennyiségben kerültek elı nemesfémékszerek az ókori 

Makedónia észak-görögországi részérıl (pl. Pydna, Akanthos). Az óriási mennyiségő 

leletanyag miatt azonban feldolgozásuk háttérbe szorult, és fıként leletközlésekre, 

tipológizálásra és katalógustételekre szorítkozott. 

Hiányzik tehát Makedónia ékszermővességének szisztematikus és átfogó jellemzése: a 

területi jellegzetességek (technikai repertoár, motívumkincs, stílus) meghatározása, a helyi 

aranymővesek és mőhelyeik azonosítása, a más régiókkal, elsısorban Dél-Itáliával, a Pontus-

vidékkel és Alexandriával való kapcsolatának és egymásra hatásuknak a vizsgálata. 

Disszertációm eredeti célkitőzése a késıklasszikus – korahellénisztikus kori Makedónia 

aranymővességének jellemzése volt. A téma nagysága és szerteágazó volta miatt a további 

kutatások alapjául szolgáló technikai jellemzık és a belılük levonható következtetések 

tárgyalása került be a dolgozatba. 

A leletanyag nagyfokú publikálatlansága a tanulmányozható ékszerek körét is 

behatárolta. Két régen feltárt és publikált síregyüttes, valamint két, azonos lelıhelyrıl 

származó sír ékszereinek a tanulmányozására nyílt módom (60 tétel, mintegy 150 db). A 

sedesi sírokat 1938-ban, a derveni síregyüttest 1962-ben, a stavroupolisi sírokat pedig 1964-

ben és 1974-ben találták; mindegyik leletmentı ásatás volt.. Ezen kívül még mintegy 30, az 

1990-es évek elsı felében feltárt és 2000-ben publikált ékszer tanulmányozására kaptam 

engedélyt: két amphipolisi sír teljes ékszeranyagára (10 tárgy) és Aiginionál különbözı 

sírokban talált ékszerekre (14 tárgy), valamint 1-1 akanthosi és Aghios athanasiosi darabra. 

Tudományos szempontok és terjedelmi korlátok miatt végül a derveni, sedesi és 

stavroupolisi ékszerek kerültek be a disszertációba. A vizsgált anyag tehát Közép-Makedónia, 

szőkebben a Therméi-öböl környékérıl származik, és a nagy része mintegy 50-70 éves 

idıszakon belülre, a 4. század második felére – a 3. század elejére keltezhetı. A stavroupolisi 

Dagli utcai sír ékszerei (5 tárgy) korábbiak, az 5. század végén – a 4. század elején 

készülhettek. A sedesi A sír pedig valószínőleg a Kr.e. 3. század közepére, vagy az utánra 

                                                 
4 Ehhez ld. Paspalas 2006. 
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keltezhetı, és az ékszerei is ekkor készülhettek. A sírok nagy része tehát a fent felsorolt 

lelıhelyek hasonló típusú temetkezéseivel alkot horizontot. Az ékszerek egy része szintén a 

korszakra jellemzı (koszorúk, oroszlánfejes karikafülbevalók és nyakláncok, ívfibulák, dupla 

szárú tők), egy részük azonban ritkának, vagy egyedinek számít (a derveni gazdag stílusú 

korongos csónak-függıs fülbevalópár, a sedesi diadéma, a derveni sisak-díszítı 

lemezdiadéma, a stavrupolisi növénydíszes veretpár). A tárgyak között nem csak testet díszítı 

ékszerek, hanem a ruházatot és fegyverzetet, valamint egyéb tárgyakat díszítı ékszerek is 

találhatók. (A típusok összefoglalását és megoszlását az 1. táblázat mutatja.) Mindegyik (egy 

aranyozott ezüst karika kivételével) aranyból készült. 

A közzététel ellenére a tárgyakról (egy-két kivétellel) mindeddig csupán rövid, gyakran 

felületes tárgyleírás készült, egy részük pedig feledésbe is merült (a sedesi A sír ékszerei, ld. 

2. függelék). Ezért a kutatást lényegében az alapoktól kellett kezdeni. Az ékszerkutatásban a 

kb. 1980-as évek végétıl bekövetkezett szemléletváltozás – a készítési technika és az 

archaeometriai vizsgálatok elıtérbe kerülése, mesterkezek és mőhelyek azonosítása – új 

nézıpontokat kínált ezeknek a már publikált leleteknek a feldolgozásához.  

Tanulmányozásukban többféle szemléletmód ötvözése bizonyult eredményesnek: a 

régész-mővészettörténészé, az aranymővesé és a restaurátoré. A készítési technika alapos, 

mikroszkópos vizsgálata és összehasonlító elemzése, valamint a tárgyak állapotának 

megfigyelése a készítı jellegzetességeinek azonosításához, a tárgyak funkciójának és 

használt, vagy új voltának meghatározásához, végsı soron pedig a keltezésükhöz nyújtott új 

információkat. Vizsgálatuk során alapvetı volt az autopszia, és nagy hangsúlyt kapott a 

megfigyelések írásos és fényképes dokumentálása is (a módszerrıl ld. 3. fejezet). A 

párhuzamok említésénél is lényeges szempont volt, hogy ásatásból származó ékszerekre, és 

ha lehetséges elsısorban az általam tanulmányozott, illetve kiállításokon távcsıvel vizsgált 

darabokra hivatkozzam. 

Az ékszerek elemzését az aranylelıhelyek ismertetése és a terület aranymővességérıl 

szóló kutatástörténeti áttekintés (I. fejezet.) vezeti be. Mindkét témakör tárgyalásában jelentıs 

szerep jut az elmúlt évtizedek régészeti, archaeometriai és archaeometallurgiai kutatásai 

nyomán Makedónia aranymővességérıl formálódó új kép felvázolásának. 

 A disszertáció súlypontját az ékszerek elemzése alkotja (II. fejezet). Ez magában foglalja 

a típusonként rendezett tárgykatalógust, amit az egyes darabok kutatástörténete elız meg, és 

az összehasonlító elemzésük, valamint az abból következı eredmények (típusra és készítıre 

jellemzı jegyek meghatározása; a készítık jellemzése; használat, funkció) és összegzés 

követnek. Erre épül az elemzésükbıl levonható következtetéseket tárgyaló fejezet (III.). Ez 



 5 

utóbbi három kisebb fejezetet foglal magában: az ékszereken megfigyelt technikai 

jellegzetességek bemutatását, az egyes darabok között felismert kapcsolatok (azonos kéz, 

azonos készítési hely) tárgyalását és az ékszereken megfigyelt használati nyomokból a 

keltezésükre levonható következtetéseket. 

A disszertációt záró fejezetében (IV.) a Makedónia területén mőködı aranymőves 

mőhelyek kontinuitásának kérdését tekintem át szintén az új kutatási eredmények 

figyelembevételével. A dolgozatot rövid összefoglalás zárja (V. fejezet). 

 A disszertáció szerves része két függelék (VI. fejezet). Az elsı az ékszerek 

tanulmányozásához alkalmazott módszer bemutatása egy esettanulmányon keresztül: a 

technikai részletek összehasonlító elemzése révén bizonyítani tudtam, hogy a Thesszaloniki 

Régészeti Múzeumban szórványleletként számontartott arany mirtuszág a derveni koszorúhoz 

tartozik. A második függelékben a feltárás óta feledésbe merült sedesi A sír ékszereit 

tárgyalom a tévedésbıl a sírhoz tartozóként publikált koszorú azonosításával együtt. 

Az ékszerek kontextusának bemutatását szolgálja a leletegyüttes-katalógus (VII. fejezet). 

Mindhárom esetben az új régészeti kutatások eredményeinek figyelembevételével ismertetem 

a lelıhelyet. Utána a sírok leletkörülményeit és a bennük talált mellékleteket foglalom össze, 

kiegészítve a sír keltezésével, a bibliográfiával és a mellékletek illusztrációival. A 

stavroupolisi és a sedesi sírokat mindössze egy-egy görög nyelvő cikkben publikálták, ezért 

fontosnak tartottam a teljes leletanyag ismertetését és illusztrálását. A derveni sírok anyagáról 

teljes görög nyelvő feldolgozás készült részletes angol nyelvő összefoglalóval, valamint 

késıbb is megjelent róluk angol nyelvő összefoglalás. Ebben az esetben tehát csupán a másik 

két együttessel való összehasonlítás szempontjából releváns mellékleteket említem és 

illusztrálom. 

A disszertációt technikai glosszárium (VIII. fejezet), az ékszertípusok síronkénti 

megoszlását, az ékszerek anyagában megfigyelt platina csoport elemeibıl álló zárványokat és 

a használatra utaló nyomokat összefoglaló táblázatok (IX. fejezet), mutató (X. fejezet) és 

képjegyzék (XI. fejezet) egészíti ki. A képjegyzékben a nem az általam készített képek 

forrását tüntetem fel. 

A tanulmányozott ékszerekrıl készült fényképek számozása két részbıl áll, az ékszer 

tárgykatalógusbeli számából és a kép számából (pl. 5.10. k.). Az egyéb illusztrációk 

számozása egytagú (pl. 5. k.). A függelékek és a leletegyüttes-katalógusok illusztrációi 

közvetlenül követik az adott szövegrészt. Az egyéb illusztrációkat, valamint az ékszerekhez 

tartozó képtáblákat a 2. kötet tartalmazza. A teljes képanyag CD-mellékleten is megtalálható. 
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I. AZ EDDIGIEK ÁTTEKINTÉSE 
 
 
 
1. ARANYLEL İHELYEK MAKEDÓNIÁBAN 

 

 Makedónia területe II. Philippos hódításainak köszönhetıen a Kr.e. 4. század közepére 

jelentısen megnövekedett. Délen az Olympos, nyugaton a Pindos-hegység, a Prespa és az 

Ohrid-tó, keleten a Nestos folyó, északon nagyjából a mai görög határnál húzódó hegyek 

jelentették a határát, és a Chalkidiké-félsziget is hozzá tartozott (ld. 1. k.). A természeti 

kincsek (termıföldek, erdık, viszonylag bıviző folyók és patakok) mellett gazdag 

ásványkincs-készletek (arany, ezüst, vas, réz, ólom) is a határain belülre kerültek.5 

 Aranylelıhelyeinek nagy része a mai Észak-Görögország területén található (7. k.). Az 

arany a természetben terméselemként, különbözı fémek (réz, vas, ezüst, ólom, ón, stb.) 

érceiben, kızetek kvarc ereiben és folyók alluviális lerakódásaiban fordul elı.6 Makedónia, és 

az arany szempontjából vele szorosan összefüggı Thasos és Thrákia területén mindhárom 

formájában jelen van.7 

A három terület ókori aranylelıhelyei régóta ismertek az írott forrásokból. Közismert a 

Pangaion-hegy gazdagsága (pl. Hér. VII.112; Strabón 331; Xen. Hell. 5.2.17). Az elsı 

aranybányát állítólag a föníciai Kadmos nyitotta itt.8 A Kr.e. 5. század elején a perzsák 

szövetségese, a milétosi Histiaios is megpróbálta a fennhatósága alá vonni a területet, ez 

azonban a helyi thrák törzsek ellenállása miatt meghiúsult. Hérodotostól tudjuk (VII.112), 

hogy a pangaioni bányákat a thrák odomantosz és szatra törzs birtokolta és termelte ki. Az 

athéni Peisistratos számőzetésétıl (556-546) kezdve az athéniak hosszú idın keresztül 

próbálták megvetni a lábukat ezen a számukra stratégiai fontosságú vidéken, de ık is a 

thrákok ellenállásába ütköztek. Végül 437/436-ban Ennea Hodoinál, a hegy nyugati lábánál a 

Strymón partján megalapították Amphipolist. A város és a Pangaion környéke az athéniak és 

a spártaiak küzdelmének is egyik helyszínévé vált. Amphipolis spártai elfoglalása után (Kr.e. 

424) Athén késıbb már csak rövid idıre tudta visszaszerezni a települést. Végül Kr.e. 357-

ben II. Philippos elıször Amphipolis, majd 356-ban a hegy keleti lába közelében fekvı 

                                                 
5 Makedónia természeti és ásványkincseirıl összefoglalóan: Hammond 1972, 12-16.; Borza 1990, 50-57. 
6 Az arany elıfordulásáról és kitermelésének módjairól az ókorban ld. Forbes 1964, 154-157.; Healy 1993, 29-
34.; Craddock 1995, 110-111.  
7 A terület geológiai egységérıl és ásványkincseirıl ld. Higgins – Higgins 1996, 106-121., az arany 
elıfordulásairól 108. 117. 125-126. 
8 Plinius N.H. VII.56.197. 
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Krénides elfoglalásával vette birtokba a területet. Diodóros Sikeliotés szerint (16.8.6-7) az ı 

nevéhez főzıdik a pangaioni aranybányák kitermelésének megnövelése és új bányák nyitása, 

amelyekbıl évi 1000 talantonnyi bevételre tett szert. Ez tette lehetıvé, hogy a görög világban 

elsıként rendszeresen verjen aranypénzt is. III. Alexandros utódai alatt a kitermelés csökkent, 

végül a rómaiak Kr.e. 167-ben bezárták az itt lévı arany- és ezüstbányákat.9 A források 

általánosan utalnak a Pangaionra, konkrét bányát nem neveznek meg a hegyen.10 

 Nagy mennyiségő aranyat termeltek a Pangaionnal szemközt fekvı parosi kolónia, 

Thasos és a fennhatósága alá tartozó partvidék, a peraia aranybányái is. Hérodotos a sziget 

aranylelıhelyeinek felfedezését és elsı kitermelését a föníciaiaknak tulajdonította. A bányák a 

Samothrakéval szemközti partvidéken, Koinyra és Ainyra között voltak.11 Thasos Kr.e. 680 

körüli megalapítása után valószínőleg egy generáción belül létrehozták a szemközti thrák 

partvidéken a sziget saját kolóniáit is. A fı oka az ásványkincsek, fıként a nemesfémek 

megszerzése lehetett.12 A thasosi peraia legfontosabb aranybányái Skapté Hylénél és Krénides 

környékén voltak. A gazdagságukat jelzi, hogy Thasos ezekbıl évi 200-300 talantonnyi 

bevételre tett szert. Hérodotos szerint a skapté hyléi bányák önmagukban évi 80 talanton 

aranyat termeltek, többet, mint a thasosiak.13 Thukydidés is feltehetıen skapté hyléi bánya 

kiaknázására szerzett jogot.14 A korábban Datonnak nevezett városnál Kr.e. 360/359 körül 

Krénides néven alapítottak kolóniát a thasosiak.15 Az aranyat itt az ún. Asyla bányákból 

termelték ki, amelyek Appianos szerint a város melletti hegyen voltak.16 Néhány évvel késıbb 

a város II. Philippos kezére került. S. Casson szerint a makedón király évi 1000 talantonnyi 

jövedelme az Asyla bányákból származhatott.17 

Az ásványkincsekben, köztük aranyban és ezüstben is bıvelkedı Chalkidiké-félszigeten 

az írott források alapján úgy tőnik, nem bányásztak aranyat. Az akanthosiak Kr.e. 382-ben 

követséget küldtek Spártába, hogy segítséget kérjenek a chalkidikéi szövetség terjeszkedése 

ellen. A követek Xenophónnál fennmaradt, Spártában elmondott beszédében csupán a terület 

termıföldeire utalnak, ásványkincsekre nem (Xen. Hell. 5.2.16-17.). 

                                                 
9 Livius 45.29. A Pangaionról szóló források és a birtoklásáért folyó küzdelmek összefoglalását ld. Tzavellas 
1983.  
10 Casson 1926, 63-66. 
11 Hérodotos VI. 47. A föníciaiak szerepérıl Thasoson ld. Graham 1978, 88-92. 
12 Errıl ld. Graham 1978, 94-95. 
13 Hérodotos VI. 46. 
14 Ld. ehhez Thukydidés, IV.105; Plutarkhos, Kim. 4.3. Thukydidés bánya-kitermelési jogáról és az ezzel 
kapcsolatos kételyekrıl ld. Graham 1978, 92-93. 306. j. 
15 Datonról, valamint a Krénidessel és Philippivel való azonosításáról összefoglalóan ld. Poleis 2004, 859-862. 
s.v. Datos, Krenides. 
16 De Bellis Civilibus 4, 106. 
17 Casson 1926, 68.  
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Hérodotostól (V. 17.) tudjuk, hogy Paioniában a Prasias-tótól a Dysóron-hegy felé vezetı 

úton található az a bánya, ahonnan I. Alexandros (498-454) naponta 1 talanton ezüstöt termelt 

ki. N. G. L. Hammond szerint a Dysóron-hegy arany- és ezüstbányái mellett az Echedóros 

folyó (a mai Gallikos) aranyát is kitermelte.18 A bevételbıl a makedón királyok közül 

elsıként veretett ezüstpénzt, és aranyszobrot ajánlott fel Delphoiban és Olympiában is.19 Ps. 

Aristotelés (Mirab. Ausc. 45) szerint Paioniában, ahol az Echedóros is található, esı után a 

földön aranyat lehet találni. Az Etimologicum Magnum (s. v. Echedóros) megemlíti, hogy a 

folyóban lévı aranyat a vízbe merített kecskebırrel győjtötték össze. Nevét is onnan kapta, 

hogy a vize ajándékot, azaz aranyport hoz (ἔχων δῶρα). 

Az írott források a folyók közül a Strymónt hozzák még kapcsolatba aranykitermeléssel, 

de nem a folyóból nyert aranyról van szó. Strabón (VII.34) szerint a Strymón két partján, Éión 

és Ennea Hodoi közelében lévı bányákat a thrák édón törzs termelte ki.  

A forrásokban említett aranylelıhelyek, illetve bányák pontos helyének azonosítása több 

esetben is problémát okozott. A 20. században Görögország északi részének egyre 

intenzívebbé váló geológiai, régészeti és archaeometriai kutatásainak köszönhetıen azonban 

lehetıvé vált néhány, addig kétséges lelıhely azonosítása, illetve a régóta ismertekrıl is 

pontosabb kép rajzolódott ki. Ehhez talán elsıként W. M. Leake megfigyelései járultak hozzá. 

A 19. század elsı évtizedeiben Észak-Görögországban tett utazásai során feljegyezte 

Makedóniában, fıként a Chalkidiké-félszigeten látott, fémkitermelésre utaló nyomokat is: 

bányákat és a kitermelés melléktermékébıl felhalmozott salakhalmokat.20 Az 1960-as 

években kezdte meg a görög geológiai intézet Makedóniában, illetve egész Görögországban 

az ókori fémkitermelés nyomainak (salak, aknák, vágatok) szisztematikus felmérését. Az 

ókori salakhalmok felmérésével akkor arra a kérdésre keresték a választ, hogy megéri-e 

kitermelni a nemesfémtartalmukat, ezért vizsgálatuk fı célja a mennyiségük és az 

összetételük meghatározása volt. Az eredményeket A. Papastamataki összegezte.21 

Makedónia területén kb. 80 ezer tonna fémfeldolgozásból származó salakot azonosítottak. A 

Chalkidiké-félsziget keleti partjánál például, a mai Olympiada falu környékén kb. 2000 m3 

ókori salakot találtak felhalmozva. Ugyanezen a területen mintegy 100 bányajáratot és aknát 

is megfigyeltek. Ezen kívül Kavala környékén Makrichorinál és Palia Kavalánál, Kilkistıl 

keletre a Kroussia-hegyen Pontokerasianál, a Pangaionon több helyütt, köztük Nikisianinál is 

                                                 
18 Hammond 1989, 45-46. 
19 Hérodotos VIII.121.; Dém. Phil. 12, 21.; Solinus 9,13. Az aranyszobrokról ld. Hammond – Griffith 1979, 102-
103. 
20 Leake 1835, 159-161. 164-166. 
21 Papastamataki 1978. 
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dokumentáltak ókori fémfeldolgozásból származó salakot.22 Aranyat és ezüstöt a legnagyobb 

mennyiségben a Serreshez közeli Agistronál, a Chalkidiké-félszigeti Stratonikos-hegyen lévı 

Skouries lelıhelyen és a Pangaionon talált salakban mutattak ki.23 A felmérésnek ugyan nem 

volt célja az észak-görögországi ókori aranylelıhelyek azonosítása és az ókori bányászati 

tevékenység feltárása, azonban jó kiindulópontot jelentett a további, ezt célzó kutatásoknak. 

Skapté Hylét sokáig a Pangaionba, illetve az attól délre esı területre helyezték.24 

Azonosítása az 1970-es évektıl megélénkülı kutatások nyomán vált lehetıvé. A Pangaiontól 

délre, a tengerpart mellett húzódó Symvolon-hegy, az ókori Neapolis (a mai Kavala) és 

környékének, valamint a Strymóntól a Nestosig húzódó partvidék ókori településeinek 

ásatásai egyre világosabbá tették, hogy a thasosi peraia valójában ezt a területet jelenthette (8. 

k.). A Symvolon-hegyen folytatott geológiai kutatások és a bányászat nyomainak, a 

salakkúpoknak és a bányavágatoknak a vizsgálata azt mutatta, hogy azok a vágatok, ahol 

aranyat bányásztak, újkoriak, a salakkúpok pedig vas kitermelésébıl származnak. H. 

Koukouli-Chrysantaki a fémkitermelés nyomai, a geológiai, a régészeti és a történeti adatok 

összessége alapján arra következtetett, hogy a thasosi peraia nemesfémbányái a Kavallától 

északkeletre-keletre, a Nestos folyóig húzódó Lekanis-hegység déli részén lehettek.25 Szerinte 

a mai Zigos, Krioneri, Palia Kavala és Makrichori települések környékén találhatók a 

thasosiakhoz köthetı nemesfémkitermelés nyomai (ld. 8. k.).26 1984-tıl M. Vavelidis és 

kollégái szisztematikus geológiai-archaeometriai kutatásba kezdtek ezen a területen. Kavalla 

– Philippi és a Nestos között mintegy 100 km²-en 150 érclelıhelyet azonosítottak, vizsgálták a 

különféle ércek nemesfémtartalmát és annak mennyiségét is. A területen mintegy tucatnyi 

helyen találták meg az ókori bányászati tevékenység nyomait: a földfelszínen kitermelés 

nyomait, az érc feldolgozásából származó salakhalmokat, a föld alatt pedig a bányák járatait 

(9. k.). A Mandra Karinál azonosított aranybányában például három, lépcsıkkel összekötött 

szinten vágtak szők, négyszögletes járatokat (kb. 90x80 cm!), amelyek nagy mérető és 

belmagasságú csarnokokból (10x15 m nagyságú, 5 m magas) nyíltak (10. k.). A bányákban 

talált kerámia leletek és a kitermelés nyomai alapján a Kr.e. 5. században jelentıs bányászati 

tevékenység folyt a területen. Ezen kívül kismértékben ıskori kitermelésre utaló nyomokat is 

találtak. Késıbb pedig a római és a bizánci korban, valamint a török uralom idején is 

bányásztak itt nemesfémet. Vavelidisék véleménye szerint a Mandra Karinál megtalált bánya 

                                                 
22 Uott., 868-874. 
23 Uott., 881. 
24 Perdrizet 1910; Casson 1926, 77.; Collart 1937, 49-54.; Tsekourakis 1981.  
25 Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1990, 494-500. 
26 Uott., 500-502. 507.  
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csupán egyike a Hérodotos által említett Skapté Hylé aranybányáinak.27 Vavelidis szerint a 

krénidési bányák pedig valószínőleg a Philippitıl keletre lévı Zigos és Krioneri települések 

környékén megtalált bányákkal azonosíthatók.28 

M. Vavelidis és munkatársai Thasoson Hérodotos beszámolójának megfelelıen találták 

meg az ókori aranybányákat.29 A sziget keleti oldalán a mai Kinyra település környékén lévı 

bányák járatainak formája, a falaikon látható szerszámnyomok és faszénmaradványok, a 

kitermelt kızet az aknák mellett kétségtelenné tette, hogy ókoriak. Gyakran 250 méternél is 

hosszabbak és három szinten is kitermelték ezeket. Limenasnál, az ókori város akropolisa 

alatt húzódó, több, mint 300 méter hosszú lejtıs járatrendszerbıl álló bányát korábban A. 

Muller 5. – 4. századi vas és réz bányának vélte.30 Vavelidisék azonban kimutatták, hogy az 

itt található kızet csekély réz és vastartalma kizárja ezt. Viszonylag nagy mennyiségben 

található azonban benne arany, ami valószínővé teszi, hogy ebbıl a bányából is aranyat 

termeltek ki.31 A régészeti leletek, a bányászati technika, a természettudományos keltezési 

módszerek és az írott források alapján kimutatható, hogy Thasoson a Kr.e. 6. századtól a Kr. 

u. 15. századig bányásztak aranyat. A sziget nyugati oldalán pedig ezüstöt és ólmot termeltek 

ki további öt bányakörzetben.32 

A Thesszalonikitıl keletre 40 km-re lévı Gallikos folyónál is azonosíthatók az ókori 

aranykitermelés nyomai.33 O. Davies aranymosók maradványait és a mosás során keletkezett 

hulladékhalmokat talált a folyó felsı folyásánál Kilkistıl északra.34 A Gallikos és 

mellékfolyói (Spanos, Megalo Potami, Xiropotamos) üledékének vizsgálatából M. Vavelidis 

és munkatársai megállapították, hogy aranytartalmuk a tılük keletre és északkeletre fekvı 

Vertiskos és Kroussia hegyekbıl származik (11. k.).35 Az utóbbi a Dysóron-hegy mellett 

fekszik, ahol a források szerint I. Alexandros termelt ki nemesfémet. Az üledékekbıl kinyert 

aranyszemcsék között találtak világossárga, illetve fehéres színőeket is, amelyek nagy 

mennyiségben (12-40 %) tartalmaznak ezüstöt.36 Emellett a platina csoportba tartozó 

elemeket is kimutattak a szemcsékben. A magas ezüsttartalmú arany arra utal, hogy ezen a 

területen élektront is kitermelhettek. Például a Gallikostól alig néhány kilométerre feltárt 

                                                 
27 Vavelidis et al. 1996;  Vavelidis – Christofidis – Melfos 1997. 
28 Vavelidis 2007, 52. 
29 A thasosi aranybányákkal kapcsolatos addigi kutatási eredmények rövid összefoglalását ld. Graham 1978, 88-
89. 
30 Muller 1979, fıként 318-334.   
31 Wagner et al. 1981. 
32 Vavelidis 2007, 51. 
33 Boboti-Tsitlakidou – Vavelidis – Amstutz 1991, 246. 253. 
34 Davies 1932, 151-152. 
35 Boboti-Tsitlakidou – Vavelidis – Amstutz 1991, 246-249. 
36 Uott., 250. 254-255. 
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sindosi temetı 6 – 5. századi aranyékszerei között található élektronból készült darab.37 PGE-

zárványokat pedig több, derveni és stavroupolisi ékszerben is ki lehet mutatni (ld.  455. o. 2. 

táblázat). 

Az 1930-as években O. Davies foglalta össze többek között a Chalkidiké-félsziget 

bejárása során látott fémkitermelésre utaló nyomokat. Fıként a Stratonikos-hegyen 

azonosított ókori nemesfémbányászathoz köthetı bányajáratokat és vágatokat.38 Az aranyban 

és ezüstben is gazdag félszigeten Vavelidisék több, mint 150 km²-re becsülték azt a területet, 

ahol ókori fémkitermelés nyomai találhatók.39 Vizsgálataik szerint a félsziget északkeleti 

részén az ókori Stageira (a mai Olympiada falu) mögött húzódó Stratonikos-hegy, a Sithonia 

félszigetnél fekvı Metagitsi környéke és a Koroneia és Volvi tavaktól délre lévı folyók 

nemesfémtartalmát termelték ki az ókorban. A bányászat technológiai jellemzıi és a 

fémfeldolgozási nyomok alapján Metagitsinél a Kr.e. 6 – 5. századra nyúlik vissza a 

nemesfémek kitermelése.40 A Stratonikos-hegyen valószínőleg a Kr.e. 4. század közepén, 

vagy valamivel utána indulhatott meg a szisztematikus bányászat, mert a bányajáratokban II. 

Philippos és III. Alexandros érméket találtak.41 II. Philippos idején ezüstöt és ólmot állítottak 

elı itt, és ez a hellénisztikus korban is folytatódott. Az ókori Stageira ásatásai során talált 

leletek és a város tágabb környezetében kimutatott fémkitermelési nyomok viszont arra 

utalnak, hogy a bányászat jóval korábban, legalább a Kr.e. 6. században elkezdıdött.42 K. 

Sismanidis, a várost feltáró régész szerint a Kr.e. 7. század közepén az androsiak a terület 

gazdag ezüstbányái miatt alapíthattak itt két kolóniát is, Stageirát és Akanthost.43 

A Pangaion-hegyen mindezidáig jóval kevesebb nyomát találták bányászati 

tevékenységnek, mint amire az ókori források alapján következtetni lehetett. Csupán a hegy 

északkeleti oldalán Nikisiani, a délnyugati részén Ofrinio és a déli oldalán Chrisoupolis 

környékén találtak az arany feldolgozásából visszamaradt salakhalmokat és földalatti, illetve 

felszíni kitermelés nyomait.44 

 A Strymón mentén nem csupán az ókori Amphipolis közelében lehet megtalálni a 

kitermelés nyomait. M. Vavelidis az Amphipolistól északra mintegy 30 km-re a folyó másik 

                                                 
37 Az anyagvizsgálat eredményeit ld. Vavelidis – Kesisoglou – Mirtsou 1996, 43. 
38 Errıl ld. Davies 1932, 149-151. 
39 Vavelidis 2007, 53. 
40 Vavelidis – Andreou 2008, 362. 
41 Davies 1932, 151. (Kassandros-pénzérme a hegyen talált kincsbıl); Healy 1993, 48. 33.j.; Kiourtzoglou – 
Vavelidis – Sismanidis 1999, 295-296.   
42 Kiourtzoglou – Vavelidis – Sismanidis 1999, 295-296.  
43 Sismanidis 2003, 13. 
44 Davies 1932, 157-158.; Vavelidis 2007, 52.; Vavelidis – Andreou 2008, 362. 
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oldalán fekvı Nigrita, és még északabbra, a Kerkinis-tóhoz közeli Chimaros település 

környékén mutatta ki az erre utaló nyomokat a folyó hordalékában.45 

A Prasias-tónál és a Dysóron-hegyen lévı bányák azonosítása kérdéses. Lehetséges, 

hogy az ókori Dysóron-hegy megegyezett a maival, a Prasias-tó pedig a mai Kerkinis-tóval. 

Amennyiben a Dysóron megnevezést a Strymón-völgyet nyugatról határoló teljes 

hegyvonulatra értették és a Prasias-tó a folyó torkolatához közelebb esı, azóta már kiszáradt 

tó volt, akkor a naponta 1 talantonnyi ezüstöt adó bánya valahol Amphipolis környékén 

lehetett.46 M. Vavelidis kutatásai alapján annyi bizonyos, hogy a Kerkinis-tótól nyugatra, az 

említett Chimarostól nem messze, a Kroussia-hegyen, a Gallikos folyó eredeténél, 

Pontokerasiánál is voltak aranybányák.47 Elképzelhetı tehát az is, hogy az I. Alexandros által 

elfoglalt bányák itt lehettek. 

M. Vavelidis és munkatársai 1980-as évektıl folytatott szisztematikus kutatásainak 

köszönhetıen tehát ma már jóval pontosabban ismerjük az ókorban, és több esetben a korábbi 

idıszakokban is használt észak-görögországi aranylelıhelyeket és az itt folytatott bányászati 

tevékenységet.48 Kutatásaik alapján nyilvánvalóvá vált, hogy Közép-Makedóniában, a 

Therméi-öböl környékén valószínőleg jóval több kisebb-nagyobb aranylelıhelyet is ismertek 

és kiaknáztak az archaikus, klasszikus és hellénisztikus korban, mint amit az ókori írott 

források említettek. Ezt alátámaszthatják az utóbbi évtizedekben ezen a területen feltárt 

temetık (pl. Pydna, Aiginio, Sindos, Aghia Paraskevi, Akanthos) nagymennyiségő arany 

ékszerleletei is. Az aranymőves mőhelyek lokalizálása szempontjából is fontos kérdés 

azonban, hogy meghatározható-e az ásatásokon elıkerült aranyékszerek alapanyagának 

származási helye. 

Az arany származási helyének megállapítására nem elegendı csupán a tárgyak 

vizsgálata, hanem az aranylelıhelyek jellemzıinek az ismerete is szükséges. Szintén M. 

Vavelidis nevéhez főzıdik az a kutatási program, amely makedóniai aranytárgyak kémiai 

összetételének és a makedóniai aranylelıhelyeken található arany jellemzıinek 

meghatározására indult 1995-ben a thesszaloniki egyetem geológiai tanszéke és a Chalkidiké, 

Thesszaloniki és Kilkis megye ıskori és ókori régészeti feltárásaiért felelıs 16. régészeti 

fıfelügyelıség közremőködésével. Sindosi, Aghia paraskevi, akanthosi, valamint pydnai 

ásatásokon elıkerült aranyékszerek archaeometriai vizsgálatát végezték el és hasonlították 

össze a lelıhelyek közelében lévı aranylelıhelyeken vizsgált arany összetételével. Ez alapján 

                                                 
45 Vavelidis 2007, 53. 
46 Borza 1990, 53. 
47 Vavelidis 1989, 521.; Vavelidis 2007, 55.  
48 A Makedónia és Thrákia területén azonosított aranybányák jellemzıirıl ld. Vavelidis 2007, 55-58.  
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például megállapították, hogy a 6 – 5. századi sindosi ékszerekbıl vett minták összetétele 

hasonlóságot mutat a Gallikos és mellékfolyói üledékében található arany összetételével. Az 

ókori Akanthos temetıjébıl való 6 – 3. századi ékszerek kémiai összetétele pedig a város 

közelében, illetve a tıle mintegy 20-25 km-re északra lévı egyik Stratonikos-hegyi folyóból 

származó arany összetételéhez hasonló. A Thesszalonikitıl délkeletre kb. 25 km-re fekvı 

Aghia Paraskevinél kiásott archaikus kori temetı ékszereinek alapanyaga változatosabb képet 

mutat: egyes darabok a Strymón menti Nigrita környéki arany, mások a Gallikosból származó 

arany összetételéhez hasonlítanak.49 

Néhány aranyékszerben a platina csoport elemeibıl álló zárványokat is találtak. M. 

Vavelidis a zárványok és a makedóniai alluviális aranylelıhelyek kémiai és izotóp-összetétele 

között hasonlóságot mutatott ki. Úgy véli, hogy ez alapján azonosítható majd az ékszerek 

készítéséhez felhasznált arany származási helye.50 

A periódusos rendszer platina csoportjába tartozó fémek (ozmium, irídium, palládium, 

platina, ródium, ruténium) jellegzetes, ezüstös színő zárványokat alkothatnak az aranyban. Az 

ókori források adamas, vagy adamans néven említik ezeket. Plinius – az ugyanezzel a névvel 

illetett gyémánttal együtt tárgyalva – az arany csomójaként (auri nodus) írja le az adamast. 

Rendkívül kemény, a vas kalapács is kettétörik rajta, és még fel sem hevül. Az egyik fajtáját 

görögül „kenchros”-nak hívják a kölesmaghoz hasonló mérete miatt. Az uborkamag mérető 

változatát pedig makedónnak, mert a Philippinél lévı aranybányákban fordul elı.51 P. 

Craddock szerint az ókorban feltehetıen a nemesfémek feldolgozása, finomítása során 

alkalmazott kupellációs eljárással, ólom segítségével el tudták távolítani az aranyból, de 

általában nem tették meg ezt.52 Az arannyal össze nem olvadó,53 a felületébıl sokszor 

szemcseszerően kitüremkedı zárványok sok gondot okozhattak az aranymőveseknek. Jóval 

                                                 
49 Vavelidis – Kesisoglou – Mirtsou 1996, 39-44. A pydnai ékszerek vizsgálatáról ld. Vavelidis – Tsigarida – 
Mirtsou 1997 (non vidi). 
50 Vavelidis 2007, 60. 
51 Plinius N.H. XXXVII. 55-60. Az ún. PGE-zárványokra vonatkozó ókori források áttekintését és értelmezését 
ld. Craddock 2000, 240-242. 
52 Craddock 2000, 239., 241-242. A kupellálás az arany finomítására alkalmazott eljárás. A kitermelt és 
összezúzott-porított aranyércbıl a meddı eltávolítása után, illetve a folyóból kinyert aranyból olvadt ólom 
segítségével porózus anyagból készült olvasztótégelyben távolították el a nem nemesfémeket. Az olvadékból a 
nem nemesfémek a levegı hatására oxidálódtak és az ólommal együtt az olvasztótégely falába ivódtak (errıl ld. 
részletesen Forbes 1964, 172-177.). Az arany finomítási eljárását feltehetıen már a Kr.e. 4. évezredben ismerték, 
de csak a Kr. e. 6. századtól vált általánossá a módszer alkalmazása. Ld. errıl Craddock  2000, 27-53. 
53 A platina csoport fémeinek olvadáspontja jóval magasabb az aranyénál (1063 °C): a palládiumé a 
legalacsonyabb, csupán 1552 °C, az ozmiumé a legmagasabb, 3050 °C. 
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keményebbek az aranynál, ezért megnehezíthették a megmunkálását és a szerszámokat is 

tönkretehették.54  

PGE-zárványok alluviális eredető aranyban fordulnak elı, ezért az archaeometriai 

szakirodalomban általánosan elfogadott, hogy jelenlétük az aranytárgyakban folyóból nyert 

alapanyagra utal. N. D. Meeks éd M. S. Tite kutatásai szerint azonban a zárványok kémiai 

összetétele alapján nem határozható meg az arany származási helye.55 Újabban S. A. Junk és 

E. Pernicka kelta aranypénzek vizsgálata során fejlesztette ki azt a módszert, amelynek 

segítségével a zárványok és az aranylelıhelyek ozmium izotóp arányainak a meghatározása 

lehetıvé teszi az arany származási helyének azonosítását. Az aranylelıhelyek ozmium izotóp 

arányainak jellemzıi ugyanis megırzıdnek az elkészített aranytárgyakban is.56 

 

                                                 
54 Jó példa erre az Angliában talált, késı császárkori ún. Hoxne-kincs egyik átttört díszítéső karkötıje. Az 
aranymőves egyszerően kikerülte, körülvágta az aranyban lévı PGE-zárványt (Craddock 2000, 240). 
55 Meeks – Tite 1980. 
56 Junk – Pernicka 2003. 
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2. ARANYMŐVESSÉG MAKEDÓNIÁBAN. AZ EDDIGI VÉLEMÉNYEK 57 
 

1965-ben és 1966-ban Brooklynban, Bostonban és Richmondban elsıként rendeztek 

átfogó kiállítást „Nagy Sándor korának” ékszereibıl.58 Mintegy 140 késıklasszikus – 

hellénisztikus kori, kontextus nélküli aranyékszert mutattak be amerikai és európai 

múzeumok, valamint magángyőjtemények közremőködésével. Annak ellenére, hogy az 

ékszerek közül késıbb több is hamisítványnak bizonyult,59 a kiállítás úttörı jelentıségő volt 

az ékszerkutatás szempontjából. A katalógusban60 H. Hoffmann történeti áttekintését a 

gyakorló aranymőves P. Davidson alapos és közérthetı technikai bevezetıje egészítette ki. A 

nagyítóval tanulmányozott ékszerekrıl technikai megfigyelésekkel kiegészített tárgyleírásokat 

és részletfotókat készítettek. A technika és a stílus alapján pedig több ékszert megpróbáltak 

azonos kézhez, illetve mőhelyhez kötni. Hoffman kitért a jelentısebb ékszerleletekre, a 

pénzérmével együtt talált ékszerekre és keltezésükre, valamint a mőhelyek lokalizálásának 

problémájára is. A tárgyakból kiindulva, a mővészettörténeti-régészeti megfigyeléseket az 

akkor újdonságnak számító módszerrel, a készítési technika vizsgálatával kiegészítve keresték 

a választ az ékszerkutatás mind a mai napig aktuális kérdéseire. 

A II. világháború után megélénkülı észak-görögországi feltárásokkal egyre több 

aranyékszer is napvilágra került. Az 1960-as és 1970-es években elsısorban temetkezésekbıl 

elıkerült gazdag ékszerleletek jelentısen megváltoztatták a makedóniai aranymővességrıl 

alkotott képet. 1979-ben a Thesszaloniki Régészeti Múzeumban mutatták be a háború óta 

eltelt évtizedek ásatási eredményeit: teljes síregyütteseket arany ékszerekkel, bronz és ezüst 

edényekkel, elefántcsont faragványokkal, vas fegyverekkel. 34 lelıhelyrıl mintegy 460 

tárgyat állítottak ki, köztük az 1938-ban feltárt, késıbb megsemmisült sedesi sírok ékszereit, 

az 1962-ben, 1964-ben és 1974-ben megmentett derveni és stavroupolisi sírok leleteit, 

valamint az 1976-tól feltárt verginai Nagy Tumulusban talált mellékleteket. A kiállítás 

katalógusa hosszú ideig az egyetlen publikáció volt az ott bemutatott ékszerleletekrıl. A rövid 

tárgymeghatározások mellett csupán rövid ismertetéseket tartalmazott egy-egy területrıl, 

                                                 
57 Az általam tanulmányozott egyes ékszerek kutatástörténetét ’A makedóniai aranymővesség tárgytípusainak 
jellemzése’ címő fejezetben típusonként, a tárgyak leírása elıtt foglalom össze. 
58 A ’Greek Gold Jewelry from the Age of Alexander’ címő kiállítás 1965. november 22 és 1966. június 15 
között volt látható. 
59 A kétes darabokat P. Amandry (AJA 71 [1967], 202-205) és A. Greifenhagen (Gnomon 40 [1968], 695-699.) 
tárgyalta a kiállítás katalógusáról írt ismertetıjében. A ’tévedés’ eredményét végül H. Hoffmann foglalta össze 
cikkében: felsorolta azokat a technikai részleteket, amelyek alapján a hamis darabok felismerhetık voltak, ld. 
Hoffmann 1969. 
60 Hoffmann – Davidson 1965. 
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illetve a híresebb síregyüttesekrıl. A fı szempont tehát a leletegyüttesek bemutatása volt, és 

nem egy-egy tárgycsoport feldolgozása.  

R. A. Higgins görög és római ékszerekrıl írt kézikönyvének 1980-ban megjelent 

második kiadásában61 csupán utalt a Makedónia területén elıkerült fontosabb ékszerleletekre. 

Két évvel késıbb, az 1980-82 között amerikai városokban megrendezett ’The Search for 

Alexander’ címő vándorkiállításhoz62 kapcsolódó, a késıklasszikus – korahellénisztikus kori 

Makedóniáról rendezett konferencián elıadását a „makedón királyi ékszereknek” szentelte.63   

Ezen a kiállításon szerepelt elıször külföldön számos, 1979-ben Thesszalonikiben bemutatott 

új lelet, kiegészítve az amerikai múzeumok anyagával. Higgins elıadásában fıként a kiállított 

ékszerek alapján adott áttekintést a 4 – 2. században „feltehetıen a makedón királyi udvarban 

is viselt” ékszerekrıl. Elıadásában leszögezte „… from the mid-fourth century B.C., in reality 

there is no such thing as Macedonian jewelry, only Greek jewelry. Moreover, very little 

surviving material could actually be called royal.” Arra nem tért ki, hogy az ékszereket hol 

készíthették. 

 B. Deppert-Lippitz korszakonként és típusonként tárgyalta a görög ékszermővesség 

történetét, fıként az ismert ékszerleletekbıl kiindulva.64 Ebbe a történeti áttekintésbe, az 

általa a járulékos díszítıelemek bıséges alkalmazásáról gazdag stílusnak nevezett korszaktól 

(400-330) kezdve illesztette be a makedóniai leleteket is, elsısorban a verginai, a sedesi és a 

derveni ékszereket. A könyv publikálásának idején még nem ismerhette az archaikus kori 

sindosi temetı gazdag nemesfémékszer anyagát, hiszen a feltárás alig néhány évvel azelıtt 

zajlott. 

M. Pfrommer 1990-ben publikált monumentális, a hellénisztikus kori ékszerek 

kronológiájáról írt könyvében65 a korszak jellegzetes ékszertípusainak fejlıdésébe néhány 

makedóniai leletet (derveni, sedesi, stavroupolisi, amphipolisi) is beillesztett. Egy-egy típus 

esetében (pl. oroszlánfejes karikafülbevalók és Héraklés-csomós nyakláncok) pedig a 

makedóniai darabok elsıségét hangsúlyozta. Mővében nem tett különbséget az ásatásból 

származó, bizonyosan eredeti ékszerek és az ismeretlen, vagy kétes lelıhelyő és néhány 

esetben megkérdıjelezett eredetiségő múzeumi, illetve magángyőjteménybıl származó 

                                                 
61 Higgins 1980. 
62 A kiállítás katalógusa: The Search for Alexander. An Exhibition, Washington, Chicago, Boston, San 
Francisco, Boston 1980. A katalógust M. Andronikos, K. Romiopoulou és N. Yalouris bevezetı tanulmánya 
egészítette ki.  
63 Ld. Higgins 1982. 
64 Deppert-Lippitz 1985. 
65 Pfrommer 1990. 
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darabok között. Emiatt kérdéses az általa felállított fejlıdési sor és a kronológiáját 

meghatározó kritériumok (technika, motívum) helytállósága.66 

 Az 1980-82 között Aik. Despini vezetésével a Thesszalonikitıl mintegy 20 km-re 

nyugatra fekvı mai Sindos közelében folytatott ásatás jelentısen megváltoztatta a görög 

szárazföld archaikus kori ékszermővességérıl kialakított képet.67 A sindosi temetı nagy 

mennyiségben feltárt arany és ezüst ékszerei a korábban feltételezettnél jóval nagyobb 

nemesfémbıségrıl és az aranymővesség virágzásáról tanúskodnak az archaikus kori 

Makedóniában. A sírokban jellegzetes ékszertípusok (lapátkerekes díszítéső ívfibulák, 

domborított arany szalagok, szájlemezek és aranymaszkok, filigránnal és granulációval 

díszített gömbfejő tők, szalagszerő karikafülbevalók) jelennek meg, amelyek egyértelmően 

különböznek a korszak görög ékszereitıl, és helyi készítésre utalnak. A temetı 36 sírjának 

anyagából a Thesszaloniki Régészeti Múzeum rendezett kiállítást és adott ki katalógust.68 

A sindosi mellett az 1980-as évektıl feltárt többi, az archaikus korban, illetve több 

korszakon keresztül folyamatosan használt makedóniai temetı (pl. Aghia Paraskevi, Nea 

Philadelphia, Thermi, az ókori Pydna és Akanthos)69 nagy mennyiségő aranyékszerei új 

megvilágításba helyezték Makedónia aranymővességét. A szakirodalomban köztudatban lévı 

egyetlen nagy ’makedón udvari mőhely’ létezése70 az új ékszerleletek és a már említett 

geológiai – archaeometallurgiai kutatások alapján megkérdıjelezıdött. Ez tükrözıdik Aik. 

Despini 1996-ban publikált, az ókori görög ékszerekrıl írt könyvében is.71 Nagyrészt a 

görögországi, illetve a makedóniai leletanyag alapján típusonként tekintette át a görög 

ékszermővesség történetét a geometrikus kortól a hellénisztikus korig. Külön tárgyalta az 

aranylelıhelyeket, az arany kitermelését, az ékszerek készítési technikáját és a 

díszítıtechnikákat, valamint általános és részletes bibliográfiát is adott az egyes 

ékszertípusokhoz. Minden esetben kitért az ókori Makedónia területén talált, általa 

közvetlenül ismert ékszerekre és a jellegzetes makedóniai típusokra is. A leletek alapján a 

helyi aranymőves mőhelyek elsı virágkorát a Kr.e. 6. századra helyezte.72 A sindosi temetı 

ékszereit készítı mőhelyeknek jelentıs szerepet tulajdonított, és néhány szalagszerő 

                                                 
66 M. Pfrommer könyvének kritikáját ld. St. G. Miller, in AJA 97 (1993), 580-581. 
67 Az archaikus korból csak kevés ékszerlelet ismert, ld. ehhez Higgins 1980, 120-122.; Deppert-Lippitz 1985, 
115-135. 
68 A sindosi temetı végleges publikációja a közeljövıben jelenik meg. Aik. Despini korábban feldolgozott egy-
egy ékszercsoportot tanulmányaiban, így a domborított díszítéső aranyszalagokat (Despini 2000) és legutóbb az 
aranymaszkokat (Despini 2009). 
69 Az említett temetıkrıl és néhány leletükrıl rövid áttekintést bibliográfiával ld. Hrysos ton Makedonon 2007, 
87-104., 109-132., 143-155., 185-195.  
70 Becatti 1955, 92.; Hoffmann-Davidson 1965, 13-15.; Greek Gold 1994, 49-50. 
71 Despini 1996. 
72 Uott., 29. 
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karikafülbevalót azonos kézhez is attribuált.73 A makedóniai mőhelyek második virágkorát a 

Kr.e. 4. század második felére tette, amikor ezek a mőhelyek fontos szerepet játszottak a 

görög ékszermővesség újjászületésében.74 

St. G. Miller foglalta össze az észak-görögországi leletek alapján Makedónia 

ékszermővességérıl újonnan formálódó képet az 1996-ban megjelent, öt évvel korábban 

Burton Y. Berry tiszteletére rendezett konferencia tanulmánykötetében.75 Hangsúlyozta a 

kétségtelenül eredeti és dokumentált kontextusból származó darabok fontosságát, amelyek 

egyúttal kronológiai támpontokat is jelentenek az ékszerkutatásban. Véleménye szerint az 

archaikus korban Makedónia könnyen befogadott külsı hatásokat, de ugyanakkor megırizte 

hagyományait is, és ebbıl alakult ki a hellénisztikus korra jól felismerhetı saját, regionális 

stílusa. A sindosi és a többi hasonló archaikus kori leletanyag pedig jól mutatja, hogy ezek a 

hagyományok milyen mélyen gyökereznek. A késıklasszikus – korahellénisztikus kori 

aranymővesség ugyan jól ismert, de szerinte az új ékszerleletek finomíthatják az errıl szerzett 

ismereteinket, továbbá jobban meghatározhatók azok az újítások is, amelyek ebben az 

idıszakban Makedóniában történtek. A hellénisztikus kor késıbbi idıszakának helyi 

aranymővessége fıként a leletek publikálatlansága miatt részben feltáratlan, és kronológiai 

problémák is megoldásra várnak. 

A British Museum 1994-ben nagyszabású ékszerkiállítást rendezett ’Greek Gold’ 

címmel, amelyen mintegy 200 klasszikus és korahellénisztikus kori ékszert mutattak be a 

Mediterráneum szinte minden területérıl. Makedóniai ékszerleletek ugyan nem szerepeltek a 

a kiállításon, D. Williams azonban a katalógusban76 kitért a terület jelentıségére. 

Valószínőnek tartotta, hogy II. Philippos uralkodása idején sok görög aranymőves ment a 

makedón fıvárosba és dolgozott a királyi udvarnak, amely vezetı szerepet töltött be a korszak 

ékszerdivatjának alakításában. Makedóniai mőhelyekben alkothattak meg több olyan 

díszítıelemet is, ami a 4. század második felében jelent meg az ékszereken, pl. a bükkmakk 

csüngıt, az akanthuslevelet, vagy a Héraklés-csomót.77 

A kiállítással egyidıben szervezett konferencia az ékszerkutatás több, aktuális területét is 

érintette. Az új leletek, a tipológia és a készítési technika mellett az ékszerek történeti 

összefüggéseirıl, aranymővesek és mőhelyek azonosításáról, valamint ékszerek 

konzerválásáról is hangzottak el elıadások. Ezeket csupán négy évvel késıbb, 1998-ban 

                                                 
73 Uott., 32. 
74 Uott., 30. 
75 Miller 1996. 
76 A kiállítás katalógusa: Greek Gold 1994. 
77 Ld. uott., 49-50. 
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publikálták.78 Makedónia fontosságát három elıadás is alátámasztotta. St. G. Miller Athénnal 

való kapcsolatát tárgyalta, ami az 5. században az ékszerkészítésben is feltételezhetı.79 I. 

Touratsoglou itt foglalta össze elıször azokat a késıklasszikus – korahellénisztikus kori 

ékszerleleteket, amelyek hasonló mellékletekkel (ezüst és bronz edényekbıl álló symposion-

készletek, fegyverek) együtt kerültek sírba, és pénzérmékkel a Kr.e. 4. század utolsó 

negyedére keltezhetık (pl. a sedesi Γ sír, a derveni B, ∆ és E sír). A fıként az ókori Alsó-

Makedónia (Mygdónia, Pieria, Bottiaia) területén talált zárt leletegyüttesek jellegzetes 

ékszertípusait abból a szempontból is áttekintette, hogy melyek vezethetık vissza korábbi 

hagyományokra. Véleménye szerint ezek a leletegyüttesek a III. Alexandros keleti 

hadjáratáról hazatért veteránokkal hozhatók kapcsolatba, akik elbocsátásukkor jelentıs 

vagyonnal rendelkeztek.80 B. Tsigarida az ókori Pydna temetıiben feltárt, Kr.e 5. századi 

ékszereket mutatott be. Az archaikus korból is ismert, általánosan elterjedt ékszertípusok 

kerültek elı a sírokból: ívfibulák, dupla szárú tők, ómega alakú fülbevalók, szájlemezek, váza 

alakú gyöngyökbıl főzött nyakláncok. További 5. századi leletek hiányában csupán elızetes 

következtetéseket vonhatott le a korszak ékszermővességérıl: a 6. és az 5. század között 

folyamatosság mutatható ki az ékszertípusokban, a gazdag filigrán és granulációs díszítés 

azonban már nem jellemzı az 5. századi ékszerekre. A sindosi temetı és az aranyban gazdag 

Gallikos folyó közelsége alapján készítési központot feltételezett ezen a területen, de nem 

zárta ki a vándor aranymővesek létezését sem.81 

B. Tsigarida az 1980-as évek végétıl több tanulmányban is foglalkozott makedóniai 

ékszerekkel. 1988-ban elkészült és máig publikálatlan doktori disszertációjában 

összegyőjtötte a görög világból származó, ásatáson talált és ismeretlen lelıhelyő 

fémkoszorúkat. A koszorúk felépítésére, készítési technikájára vonatkozó megfigyeléseket is 

tett, bár sok esetben úgy tőnik, csupán publikációkból ismerte a tárgyakat. Az aranylelıhelyek 

bemutatása mellett kitért a fémkoszorúk temetési rítusban betöltött szerepére, és áttekintette a 

rájuk vonatkozó epigráfiai forrásokat is, fıként a fontosabb szentélyek kincsleltárait.82 

Eredményeit a verginai II. Philippos sír elıkamrájában talált arany mirtuszkoszorúról, illetve 

a makedóniai aranykoszorúkról írt cikkeiben tette közzé 1986-ban és 1993-ban.83 Legutóbb a 

J. Paul Getty Museum által 2007-ben visszaszolgáltatott arany mirtuszkoszorúról írt 

tanulmányában összegezte a makedóniai koszorúkon tett technikai és stilisztikai 

                                                 
78 A tanulmánykötet: Art of Greek Goldsmith 1998. 
79 Miller-Collett 1998. 
80 Touratsoglou 1998. 
81 Tsigarida 1998, 48-54. 
82 Tsigarida 1988. 
83 Ld. Tsigarida 1986 és Tsigarida 1993. 
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megfigyeléseit, valamint próbálta – nem túl meggyızıen – azonos mőhelyekhez, illetve egy-

egy esetben azonos kézhez kötni a makedóniai arany mirtuszkoszorúkat.84 Több, az 1980-as 

évektıl feltárt temetı (pl. Pydna, Methoné, a verginai archaikus temetı) ékszeranyagának 

feldolgozásában is részt vesz. Egyelıre csupán elızetes eredményeit publikálta.85 Cikkeiben 

elsısorban az ékszerek tipologizálására és alapvetı technikai megfigyelésekre koncentrál. A 

2000-ben Párizsban ’Les Ors des Mondes Grec et «Barbare»’ címmel megrendezett 

kollokviumon mutatta be az észak-görögországi ásatásokon elıkerült, II. Philippos és III. 

Alexandros korára jellemzı koszorúkat, diadémákat, nyakláncokat és fülbevalókat. Ugyanitt 

külön elıadást szentelt a pydnai temetıben feltárt arany diadémák tipologizálásának, 

leletkörülményeik ismertetésének, díszítésének és díszítésük értelmezésének.86    

Az ékszerkutatás az elmúlt évtizedekben jelentıs elırelépést tett a mőhely- és mesterkéz 

azonosítás terén. Korábban csupán elszigetelt kísérletek történtek ezen a területen, közülük 

kettıt érdemes kiemelni. H. Hoffmann és P. Davidson 1965-ben vetette fel az említett 

brooklyni kiállítás katalógusában, hogy néhány bemutatott ékszer technikai és/vagy stílusbeli 

hasonlóságok alapján azonos kézhez, vagy mőhelyhez köthetı valamely ott kiállított, vagy 

máshol ırzött darabbal. Már akkor felhívták a figyelmet, hogy a technikai részletek és a 

díszítések alapos megfigyelése és összehasonlító tanulmányozása vezethet eredményre a 

mőhely- és mesterkéz azonosításban.87 Remek példa erre katalógusukban a squinzanoi arany 

Héraklés-csomó és fibulapár, amelyeket a díszítı rozetták kör alakú poncolónyomai és a 

filigrándrótok azonos vastagsága alapján tulajdonítottak ugyanannak az aranymővesnek.88 

Mintegy 20 évvel késıbb W. Rudolph Pontus-vidéki nemesfém tárgyakat, ékszereket 

és egy hydriát attribuált egyetlen mesterhez. Rövid közleményében nem indokolta, hogy mi 

alapján véli a Certomlyk-mester mővének az említett darabokat. A mesterrıl és mőhelyérıl 

csak késıbb tett közzé alaposabb tanulmányt.89 Az említett 1994-es londoni konferencián 

azonban az ékszerkészítı mőhelyek és nem a mesterek azonosítását tartotta a kutatás  

legígéretesebb és legeredményesebb útjának.90 

Az 1980-as évek végén vetıdött fel igazán a mesterkezek azonosításának lehetısége 

ékszerek esetében is, és kezdıdött szisztematikus kutatás. A Dyfri Williams nevéhez főzıdı 

                                                 
84 Ld. Tsigarida 2010.  
85 A Methoné lerombolása (Kr.e. 354) után létrehozott település temetıjében kiásott ékszerekrıl ld. Besios – 
Tsigarida 2000; a verginai archaikus temetı újonnan feltárt ékszereirıl ld. Tsigarida 2007. 
86 Ld. Tsigarida 2000; Tsigarida 2000a. 
87 Ld. Hoffmann – Davidson 1965, X., 13-15., 18-19.  
88 Uott., 202-203. 221. 79 és 89. sz. 
89 Rudolph 1986; Rudolph 1991. Az általa azonosított darabok közül néhányat késıbb D. Williams más 
aranymőveshez attribuált, ld. ehhez Williams 1998, 101-102. 
90 Rudolph 1998, 109. 4. j. 
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ígéretes kutatási irány alig talált követıkre, jobbára az általa közölt cikkek-tanulmányok 

témája maradt. 1988-ban publikált úttörı jelentıségő tanulmányában dél-itáliai 

aranyékszereket attribuált három aranymőveshez (Santa Eufemia-, Crispiano- és Ginosa-

mester).91 Késıbb pedig Pontus-vidéki ékszerek alapján azonosított további két aranymővest 

(Oroszlán- és Nagy Blisnitza-mester), akik az ékszereken kívül más nemesfémtárgyakat is 

készítettek.92 A szisztematikus kutatómunka eredményeként módszere láthatóan változott. A 

kezdeti, tisztán mővészettörténeti módszerek alkalmazása mellett késıbb szerepet kapott a 

technikai jellegzetességek vizsgálata is, bár óva int ezek túlértékelésétıl.93 Az általa attribuált 

darabok egyik fı jellemzıje, hogy leginkább a mai értelemben vett ’egyedi ékszereknek’ 

minısíthetık, vagyis mindegyik egyedi tervezımunka és kivitelezés eredményeként jött létre, 

nagy valószínőséggel a megrendelı igényei szerint, és egy, vagy csupán néhány példányban 

készült. További közös és fontos vonásuk, hogy általában ismert lelıhelyőek és ugyanahhoz a 

leletegyütteshez tartozó, vagy ugyanabból a régióból származó darabok.94 D. Williams szerint 

ugyanis az ékszerek attribuálásához két nyilvánvaló út kínálkozik: nagy síregyüttesek 

tanulmányozása, amelyekben valószínőleg egyetlen aranymőves, vagy mőhely termékeit lehet 

fellelni, illetve egy-egy jellegzetes típus vizsgálata, ami során megkísérelhetı egyetlen mester 

vagy mőhely termékeinek az azonosítása.95 

 Az ókori Makedónia területén feltárt ékszerek esetében egyelıre hiányzik az 

aranymővesek, illetve aranymőves mőhelyek azonosítását célzó szisztematikus kutatás. A 

kutatók tehát a feltárt nemesfémékszerek nagy mennyisége, a geológiai – archaeometallurgiai 

kutatások révén pontosabban is azonosított aranylelıhelyek, az ékszerben gazdag régészeti 

lelıhelyek és az aranylelıhelyek egymáshoz viszonyított földrajzi elhelyezkedése, valamint 

néhány lelıhelyes ékszer anyagvizsgálata alapján feltételezik több aranymővesmőhely 

mőködését Makedónia területén az archaikus – hellénisztikus korban. A mőhelyek 

lokalizálását lehetıvé tévı szerszámleleteket, illetve mőhelymaradványokat azonban még 

nem találtak ebbıl az idıszakból, így a ’makedón udvari mőhely’ létezése is egyelıre csupán 

hipotézis. 

                                                 
91 Williams 1988. 
92 Williams 1998, 100-103. 
93 Az elıbbire példa 1988-ban megjelent cikke, az utóbbira pedig az 1998-ban publikált, a Pontus-vidéki 
aranymővesek azonosításáról szóló tanulmánya. Véleményét a készítéstechnika szerepérıl az attribuálásban ld. 
Williams 1998, 100. 
94 Williams 1996; Williams 2005. 
95 Ld. Williams 1998, 99.  
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II. AZ ÉKSZEREK ELEMZÉSE 

 

 

3. A TANULMÁNYOZÁS MÓDSZERE 

 

Ékszerek nem tanulmányozhatók publikációkban közölt fényképek alapján, ugyanis 

azokon csak a legritkább esetben láthatóak a készítési technikára is utaló részletek. Kutatásuk 

alapfeltétele tehát az autopszia, a tárgyak közvetlen, aprólékos tanulmányozása. A 

kiindulópontja pedig a készítési technika alapos, makroszkópos és mikroszkópos 

megfigyelése, valamint részletes dokumentálása. A disszertációban szereplı ékszerekrıl tehát 

részletes, elsısorban készítéstechnikai szempontú leírást, rajzot, digitális 

fényképdokumentációt és mikroszkópos felvételeket is készítettem. A mikroszkópos 

vizsgálatokat és fényképezést a Thesszaloniki Régészeti Múzeum restaurátor-mőhelyének 

Zeiss binokuláris sztereómikroszkópjával és a hozzá tartozó JenOptik digitális kamerával 

végeztem. A hagyományos digitális fényképeket Canon EOS20D fényképezıgéppel 

készítettem. 

A technikai vizsgálat lényeges része az ékszerek szerkezeti elemeinek a meghatározása. 

Ezek azok az elsısorban funkcionális elemek, amelyek az aranymőves szempontjából az 

ékszer felépítéséhez, összerakásához szükségesek. Így például az állatfejes karikafülbevalók 

karikából, állatfejbıl és összekötıelembıl, a nyakláncok lánc-részbıl, kapcsolótagból és 

összekötıelembıl épülnek fel. Különbözı ékszertípusokon elıfordulhatnak azonos funkciót 

betöltı szerkezeti elemek, ezért ezeknek a megnevezése egységes. Ilyen például az 

összekötıelem, ami két másik szerkezeti elem – az említett fülbevalótípus esetében a karika 

és az állatfej, a nyakláncok esetében a lánc-rész és a kapcsolótag – összekapcsolására szolgál. 

Szerkezeti elemek nem csak teljes ékszerek, hanem alkotóelemeik, illetve töredékek esetében 

is azonosíthatók.   

A tárgyak tanulmányozása során világossá vált, hogy a párokat alkotó darabokat érdemes 

különálló darabokként vizsgálni. Ezt egyrészt indokolja, hogy az aranymőves is minden egyes 

darabot külön készített el. Másrészt ez a megközelítés lehetıvé teszi a nyilvánvalóan egy 

kézre jellemzı hasonlóságok megfigyelése mellett a különbözı variációs lehetıségek 

azonosítását is. Ez a szempont a páros ékszerek dokumentálásában is érvényesült.  

Több, ugyanabba a típusba sorolható ékszer esetében az egyes darabok részletes 

technikai elemzésén túl az összehasonlításukat is elvégeztem. Ez kiterjedt a szerkezetükre, az 
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egyes szerkezeti elemeik és azok részleteinek kialakítására és készítési technikájára is. Az 

elemzés egyértelmővé tette, hogy egy-egy típus mindig azonos szkhéma alapján készül, azaz 

az alapszerkezetük, szerkezeti elemeik azonosak, járulékos elemeik viszont változhatnak. Az 

utóbbiak készítését több tényezı is befolyásolhatja, pl. az aranymőves kézügyessége (pl. 

elnagyolt vagy aprólékos díszítéső), vagy a készítésükhöz felhasználható anyag mennyisége 

(tömör vagy üreges) stb. Az összehasonlító technikai elemzéssel elkülöníthetık tehát azok a 

jellemzık, amelyek az adott típus készítése során kötelezı érvényőek, vagyis a típus 

sajátosságai, valamint azonosíthatók azok, amelyek szabadon variálhatók, lehetıséget adva az 

egyéni képességek megmutatkozására, azaz jellemzıek lehetnek az ékszer készítıjére, illetve 

a készítés helyére. Elızetes vizsgálatok alapján a készítı ismertetıjegyeinek tekinthetık 

automatikus mozdulatok eredményeként létrejött formák, jellegzetes szerszámhasználat 

nyomai és a készítı igényességébıl fakadó, illetve a fizikai teljesítıképességétıl függı 

részletek. Szerkezeti elemek, illetve kisebb részletek kialakításának koncepciója, valamint 

egy-egy technikai fortély alkalmazása pedig jellemzı lehet az ékszer készítıjére és a készítés 

helyére is.96 

A makedóniai ékszerkészítés körülményei és összefüggései, azaz a mesterek, mőhelyek 

mőködése, valamint egymáshoz való viszonyuk még nem ismert. Ezért egyelıre olyan 

semleges kifejezéseket érdemes használni a jelenségek megnevezésére és leírására, amelyek a 

lehetı legpontosabban jelölik azokat anélkül, hogy hierarchiát vagy összefüggéseket 

sejtetnének az egyes aranymővesek, vagy ékszerkészítı helyek között. Ezért a szokásos 

’mester’ helyett az ’aranymőves’ vagy ’készítı’, a ’mesterkéz’ helyett pusztán a ’kéz’, a 

’mőhely’ helyett pedig a ’készítési hely’ kifejezést használom. Az utóbbi természetesen 

egyaránt jelenthet egyetlen helyiséget és kisebb vagy nagyobb, földrajzi értelemben vett 

területet (város, régió) is. Ezeknek a kifejezéseknek nagy elınye, hogy egyrészt megnevezik a 

megfigyelt jelenségeket, másrészt a késıbbiekben jó kiindulópontként szolgálhatnak a 

makedóniai ékszerkészítés folyamatának rekonstruálásához. 

A tárgyak tanulmányozásában fontos szerep jutott állapotuk dokumentálásának is. Az 

ókori sérülések, beavatkozások és javítások, a használat nyomainak, vagy azok hiányának 

azonosítása az ékszerek rendeltetéséhez, történetéhez és keltezéséhez adhat további 

információkat. A modern sérülések és restaurálások pontos megfigyelése pedig 

nélkülözhetetlen az eredeti állapotuk feltárásához és rekonstruálásához. Néhány esetben 

ugyanis bebizonyosodott, hogy a restaurálás során létrejött végeredmény valójában a 

                                                 
96 Errıl részletesen ld. Dági 2006. 
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restaurátor, illetve a restaurálást irányító régész tárgyról alkotott elképzelését mutatja, és nem 

az eredeti állapotát állítja helyre (ld. pl. 1. függelék). 

Ma már az ékszerek tanulmányozásához hozzátartoznak az archaeometriai vizsgálatok is. 

A disszertációban szereplı síregyüttesek ékszerei közül eddig mindössze néhány darab email 

díszítésén, illetve annak maradványain végeztek anyagvizsgálatot.97 A tárgyak alapanyagának 

összetételét azonban még nem vizsgálták, és nekem sem volt erre módom. Ezért csupán az 

arany szabad szemmel látható sajátosságait tudtam dokumentálni, amennyiben az eltért a 

megszokottól, pl. a szokásos sárga színtıl, vagy a homogén anyagminıségtıl. Több ékszer 

alapanyagát ezüstös színő PGE-zárványok teszik heterogén anyagminıségővé. Megfigyelésük 

lényeges, hiszen az arany származási helyének a megállapításához adhat támpontot. 

Jelenlétük ugyanis arra utal, hogy az aranyat folyóból nyerték.98 Ez tehát leszőkíti az ókori 

Makedónia területérıl ismert, szóba jöhetı aranylelıhelyek számát.99 A késıbbiekben 

ezeknek a daraboknak az archaeometriai vizsgálata lehetıvé teheti az alapanyaguk származási 

helyének ennél pontosabb meghatározását, és közelebb vihet a készítési hely azonosításához 

is. Az elmúlt évtizedek kutatásainak köszönhetıen összehasonlító eredmények is 

rendelkezésre állnak. Több kutatást is folytattak az ókorban kiaknázott makedóniai 

aranylelıhelyekbıl (pl. a mai Gallikos folyó) nyerhetı arany jellemzésére és ásatásból 

elıkerült ékszerek alapanyag-összetételének a meghatározására. Az eredmények azt mutatták, 

hogy a közép-makedóniai lelıhelyeken talált ékszerek a környezı aranylelıhelyekbıl nyert 

alapanyagból készültek.100 

                                                 
97 Ld. ehhez Ignatiadou – Nazlis 2009. 
98 A PGE-zárványokról ld. fentebb 14-15.  
99 A makedóniai aranylelıhelyekrıl ld. 7-15. 
100 Ld. ehhez 13-14. 
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4. A MAKEDÓNIAI ARANYM ŐVESSÉG TÁRGYTÍPUSAINAK JELLEMZÉSE. 

SZERKEZETI LEÍRÁS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS  

 

A tárgyakat típusonként csoportosítva tárgyalom. A testet díszítı és a ruházatot rögzítı 

ékszerek az elhelyezkedésük sorrendjében következnek, vagyis fentrıl lefelé (koszorúk, 

diadémák, fülbevalók, nyakláncok és tartozékaik, fibulák, győrők). Utánuk a valószínőleg 

fegyverzetet, ruházatot, illetve más tárgyat díszítı darabok szerepelnek (szalagok, ruhadíszek 

veretek). Végül az egyéb, a többi típusba – legalábbis egyelıre – be nem sorolható tárgyak 

zárják a sort.  

A fejezet praktikus okokból a tárgyak leírását és elemzését együtt tartalmazza. Így a 

tárgyalt részletek könnyen visszakereshetık a leírásokban. Minden típusnál elıször az 

odatartozó darabokról eddig megjelent véleményeket és megfigyeléseket ismertetem. Majd az 

ékszerek részletes leírása és összehasonlító elemzése következik. 14 típus esetében tudtam 

közvetlen összehasonlítást végezni, vagyis a vizsgált anyagban volt más, azonos típusba 

sorolható ékszer is. 6 tárgynál közvetett összehasonlításra kerülhetett sor, vagyis máshol 

elıkerült és jó minıségő fényképekkel publikált, vagy általam tanulmányozott darabot tudtam 

összevetni velük. Ezután az adott típusra, illetve változatra jellemzı jegyek, valamint a típus 

készítése során változtatható részletek meghatározása következik. Amennyiben lehetséges, a 

típusba sorolt darabok készítıit is jellemzem. A tárgyak állapota alapján általában lehetséges 

volt a használatukra, illetve néhány esetben a funciójukra is következtetni. A típusok 

tárgyalását az eredmények összefoglalása és a további kutatási feladatok felvázolása zárja le.   

A tárgykatalógusban az ékszerek számozása folyamatos. A késıbbiekben is ezzel a 

sorszámmal szerepelnek a szövegben. A párként nyilvántartott fibulák és fülbevalók azonos 

sorszámot kaptak. A tanulmányozott ékszerekrıl készült fényképek számozása két részbıl áll: 

a tárgy sorszámából és a képszámból, pl. 5.10. k. A képek számozása egy tárgyon belül 

folyamatos. A nem a tanulmányozott anyagba tartozó tárgy képe, vagy egyéb illusztráció 

számozása egytagú és folyamatos, pl. 5. k.  

 Mindhárom síregyüttes ékszerei a Thesszaloniki Régészeti Múzeumban találhatók. Az 

ırzési helyet csak abban az esetben tüntettem fel, ha az említett tárgy más múzeumban van. 

A leírás elıtt külön feltüntetett méret mindig a tárgy teljes méretére vonatkozó adatokat 

tartalmazza. Az egyes alkotóelemek méretei a leírásuknál szerepelnek. A méret melletti 

kérdıjel, vagy kb. rövidítés arra utal, hogy nem lehetett hozzáférni a mérıeszközzel az adott 

részlethez, ezért csak becsült méretet tudtam megadni.  
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 Az ékszerek leírása szerkezeti elemeik szerint történt. A párok, vagy több azonos pár 

esetében az elsı darab leírása minden részletre kiterjed, a további daraboké azonban csak az 

attól eltérı részleteket tartalmazza. Az aranyban található PGE-zárványokat a leírás végén 

említem, és feltüntetem a mennyiségüket is.  

 A darabok állapotának ismertetése kiterjed az ókori és modern sérülésekre és javításokra, 

illetve restaurálásra is. A szerszámnyomok rovatba a kéziszerszámok által hagyott nyomok 

kerültek be. Leírásuk egységesen a szerszámnyom és a keresztmetszetének a formáját 

tartalmazza. 

 Párhuzamként csak lelıhelyes, ásatásból származó darabok szerepelnek, elsısorban az 

ókori Makedónia területérıl, lehetıség szerint a 3 síregyüttes, illetve a többi, általam 

közvetlenül tanulmányozott ékszer közül. A tárgyak keltezésénél általában a szakirodalomban 

megadott keltezéseket említem.      

 

 

 

KOSZORÚK  

 

 

AZ EDDIGI MEGFIGYELÉSEK, VÉLEMÉNYEK, EREDMÉNYEK  

 

B. Tsigarida a makedóniai fémkoszorúkról írt 1993-ban megjelent cikkében a derveni B 

sír aranykoszorúját, amit akkor még olívakoszorúként említ, – a derveni ∆, a stavroupolisi 

Oraiokastrou utcai sír arany mirtuszkoszorújával és a sedesi A sír olívakoszorújával együtt – 

az általa felállított tipológia I. típusába sorolja. Ide tartoznak azok az aranyból készült 

koszorúk, amelyeket abroncs és abból kinövı levelek, ágak, bogyók és virágok alkotnak. A 

típus közös jellemzıjeként említi, hogy az abroncs két hengeres szárból áll, amelyeknek a 

koszorú hátuljára esı végeit egymásra helyezve egy vagy két helyen összedrótozzák. Az 

elülsı részen a végük illesztése változatosabb. A derveni B sír koszorújának (1. sz.) a végeit 

keresztbe rakták és egyiket a másikra tekerték. A ∆ sír mirtuszkoszorúján (2. sz.) a végek 

illesztését ág rejti, a stavroupolisin ( 3. sz.) pedig két drót hatol be a szárak végébe, amelyek 

egyúttal Héraklés-csomót is alkotnak. A típusba tartozó koszorúkon ágak vannak és a lándzsa 

alakú leveleken domborított központi ér, valamint a virágokat és bogyókat naturalisztikusan 

formálják meg. B.Tsigarida szerint ezeket a koszorúkat tehát az egyszerő forma, a 

naturalizmusra való hajlam jellemzi, és díszítésüket csupán ágak és más növényi elemek 
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adják. A koszorúk elıkerülési helye alapján a típus Közép-Makedóniában (Thesszaloniki 

környéke) és Pieriában terjedt el a 4.században; mindössze két példányt találtak Kelet-

Makedóniában. B. Tsigarida ez alapján feltételezi, hogy a Kr.e. 4. század második felében 

mőködı közép-makedóniai mőhelyekben készültek. Megemlíti még, hogy a derveni és 

stavroupolisi koszorúkat az ásatójuk a kontextus alapján a Kr.e. 4. század második felére 

keltezte.101 Korábban a verginai mirtuszkoszorúról írt tanulmányában az I. típus koszorúit két 

csoportra osztotta. Az egyikbe sorolta azokat, amelyeknek az abroncsán ágak, vagy ágak és 

levelek, a másikba pedig azokat, amelyeknek az abroncsán csak levelek vannak.102 Az 1993-

as cikkét megalapozó doktori disszertációjában103 megemlíti, hogy a derveni B sír 

koszorújának csı „szárai”az elejük felé elvékonyodnak, és ott tömör hengerré válnak.104 A 

virágok a koszorún az általa felállított B típusba tartoznak, azaz 5 szirmúak, a közepükön a 

rögzítésre szolgáló lyukkal, és kehely nélkül. Ugyanilyen virágok vannak a stavoupolisi 

koszorún is.105 A derveni ∆ sír koszorújának elején az egyik csı végét a másikba illesztették 

és mindkettın drótot tekertek körbe.106 A csövek csatlakozásához „egy 4 cm hosszú arany 

drótot vagy csövet forrasztottak, ami három rozettát hordoz, egyet az alján, egyet a közepénél 

és egyet a tetején. A felsı rozettának három sor, arany csészével megtámasztott szirma 

van.”107 Ezen a koszorún a speciális dísz egy virág, ami egyszerő rozetta porzószálakkal és 

díszített középpel.108 Mindhárom mirtuszkoszorú (1-3. sz.) ágairól megjegyzi, hogy arany 

csıbıl készültek, és a koszorú „szárának” csövén lévı lyukakba illesztették ıket. Az illesztés 

megerısítésére minden ágat vastag drót csappal szilárdítottak meg, amit a lyukba és az ág 

aljába is beforrasztottak.109  

Aik. Despini a derveni B sír mirtuszkoszorújának mindkét oldalán 4-4, összesen tehát 8 

ágat említ, és megjegyzi, hogy az egyik nincs a helyére illesztve. A leveleit a természetes 

mirtuszlevél formájának megfelelıen vágták ki. A virágai 6 szirmú rozetták porzószálak 

nélkül. A bogyók teteje plasztikusan kiemelkedik, és a természetes mirtuszbogyóra jellemzı 

kereszt alakú bevágás van rajtuk. Véleménye szerint ez a koszorú az egyik legtermészethőbb 

az aranykoszorúk közül.110 Aik. Despini általában is megfogalmazza, hogy az alul széles, 

                                                 
101 Tsigarida 1993, 1632-1634. 
102 Tsigarida 1986, 910. (A típus, I. és II. csoport). 
103 Ld. fentebb a kutatástörténetnél, 20. 
104 Tsigarida 1988, 21. 
105 Uott., 126. 
106 Uott., 98. 
107 Uott., 21. 
108 Uott., 107-108. 
109 Uott., 22. 
110 Despini 1996, 211. 7. sz. 
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felül elkeskenyedı-kicsúcsosodó levelek a mirtuszlevelek, a felsı részükön kidomborodó és 

benyomott kereszttel díszített bogyók a mirtuszbogyók.111   

A ∆ sír mirtuszkoszorúján nagy és kisebb mérető leveleket említ, összesen 160-at. Az 

elıbbieket az abroncshoz, az utóbbiakat a 12 ághoz rögzítették. A levelekkel kb. azonos 

számú virágzat van a koszorún, ezek 5 virágból állnak. Mindegyiket 5 szirmú rozetta és 6 ágú 

porzó alkotja. Kiemeli a koszorú közepét díszítı virágot, amely tükrözi az ismeretlen 

aranymőves szaktudásának magas kvalitását. Aik. Despini szerint ez az összetett virág az alul 

lévı rozettával és a drótkarikákhoz rögzített, drótszárakon lévı, emaillal díszített elemekkel 

mirtuszvirágot ábrázol. Úgy véli, a nagy virágot tartó csı tetejébe egykor drágakövet 

rögzíthettek, ami elveszett.112    

A derveni B sír arany mirtuszkoszorújáról (ld. 1. sz.) P. Themelis és I. Touratsoglou 

mindössze rövid leírást közöl a síregyüttes 1997-es publikációjában. Megemlítik, hogy az 

abroncsból 7 ág nı ki, valamint azt is, hogy a koszorút a kratér tetejére helyezték a sírban és 

ép.113 A ∆ sírban talált mirtuszkoszorúról az elızıénél bıvebb leírást közölnek, ami nagyrészt 

megegyezik az Aik. Despininél említettekkel. Kiemelik, hogy az abroncs, a levelek, a virágok 

és az ágak lemezbıl, a levél- és virágszárak drótból készültek. Megemlítik, hogy a koszorú 

abroncsához 50 nagymérető levelet forrasztottak szabályos távolságokban és közéjük 6-6 ágat 

mindkét oldalra.114   

A stavroupolisi koszorút (3. sz.) B. Tsigarida az 1986-ban közölt, verginai koszorúról írt 

cikkében még saját tipológiájában az A típus I. csoportjába sorolta (késıbb ez I. típusra 

változott, ld. fentebb.) Megjegyzi, hogy a koszorún lévı virágok a növény jellegzetességeinek 

naturalisztikus ábrázolása miatt mirtusz- és nem olívavirágok, mint ahogyan korábban 

gondolták.115  

K. Romiopoulou az Oraiokastrou utcai sír 1989-es publikációjában a mirtuszkoszorút 

nagyon röviden, csupán a fı elemeit említve írja le: hengeres abroncs két félbıl; a hátsó része 

két ponton összedrótozva, az elején a rögzítés Héraklés-csomót formáz, ami spirálokban és 

virágokban végzıdik; az abroncson leveles és virágos ágak. A koszorút a makedóniai 

sírokban talált legismertebb és legszebb mirtuszkoszorúk  közé sorolja.116  

                                                 
111 Uott., 26. 
112 Uott., 210-211. 5-6. sz. 
113 Themelis – Touratsoglou 1997, 62. (az aranykoszorú leltári száma tévesen egy aranyozott bronz koszorúnál 
szerepel) és 89. 
114 Uott., 110. 
115 Tsigarida 1986, 910. 17. j. 7. sz. 
116 Romiopoulou 1989, 208-209. 



 30 

N. Kotzias mindössze annyit említ az 1938-ban feltárt sedesi sírok mintegy 20 évvel 

késıbb megjelent publikációjában, hogy az A jelő sírban arany olívakoszorú két darabját 

találták meg. Azt is leírja, hogy az abroncsuk vékony arany lemezbıl készült csı, amin 

lyukak vannak, és a levelek szárát ezekbe illesztették, valamint a szárakat vékony dróttal 

erısítették az abroncshoz. További koszorútöredékeket találtak a sír felett feltárt máglya 

maradványai között. A töredékekrıl fényképet is közöl (ld. 2. leletegyüttes-katalógus 1. k.).117 

Ezt a koszorút Ch. I. Makaronas 1940-es ásatási krónikája említi legelıször, ami 

nyilvánvalóan az ásató, N. Kotzias információin alapult. Itt egyértelmően arról van szó, hogy 

ugyanannak a koszorúnak a darabjait találták meg a sírban és a máglya hamujában is. 

Kb. 40 évvel a sedesi sírok megtalálása után a Thesszaloniki Régészeti Múzeumban az új 

ásatások anyagát felvonultató kiállításon egy teljes olívakoszorút mutattak be az A sírból.118 

Késıbb B. Tsigarida a makedóniai fémkoszorúkról írt cikkében is ugyanezt a teljes koszorút 

említi a sedesi A sírból.119 A szaloniki múzeum ’Ο χρυσός των Μακεδόνων’ címő kiállításán 

ma is ez a koszorú látható, mint a sedesi A sír koszorúja.120 A kiállított olívakoszorút azonban 

8 darabból ragasztották össze, és a felületén nincsenek hamvasztásra utaló nyomok.121 

P. Themelis és I. Touratsoglou a derveni A sírhoz köthetı arany olíva- és tölgykoszorú 

töredékeket a síregyüttes 1997-es pulikációjában ismerteti. Az olívakoszorú töredékeinél 2 

lándzsahegy alakú csı-szár végzıdést, 8 lángnyelv alakú levelet a közepükön érrel, 5 ovális, a 

drótszárra főzéshez kilyukasztott bogyót és egy 6 szirmú rozettát említenek. Ezek ásatási 

bizonyíték/jelzés nélküliek, valószínőleg az A sírból valók.122 A tölgykoszorú töredékei közül 

külön sorolják fel a 3 tölgymakkot, valamint a levél és abroncstöredékeket. Említik, hogy a 

makkokat két lemezbıl készült félbıl forrasztották össze és az alsó részüket benyomott 

hálóminta díszíti. Ezeket a síron kívül, a máglya maradványai között találták, és valószínőleg 

az arany tölgykoszorú-töredékekhez tartoztak. Az utóbbiak közül az abroncstöredékek a 

halotti urnaként használt bronz volutakratérból kerültek elı, a különálló levelek és a kis 

ágtöredék pedig szintén a sír fölött a máglya maradványai közül. A koszorú abroncsából 3 

darab maradt meg, ebbıl kettın ág van levelekkel, a harmadik az abroncs két vége a 

kampóval és a karikával. Az abroncstöredékeken a leveleken kívül leveles ágak is vannak 

vastag drótból, amelyeknek a teteje kis kúpban végzıdik. A kúpok közül a 2 legfelsı kisebb 

lehetett és termés is lehetett rajta. Ezen kívül 9 különálló levelet találtak. Mindegyiken 

                                                 
117 Kotzias 1937, 866-867. 2. k. 
118 Treasures 1979, 79. 316. sz. 45. t. 
119 Tsigarida 1993, 1632-1633. 4. j. 
120 Hrysos ton Makedonon 2007, 151. 13. sz. képpel. 
121 A sedesi A sír koszorújának történetérıl részletesen ld. 2. függelék. 
122 Themelis – Touratsoglou 1997, 57. 



 31 

bekarcolással jelezték a középsı eret és a karéjok felé futó oldalsó ereket is. Töredékek, és 

hamvasztás nyomai láthatók rajtuk.123 

    
 
A KOSZORÚK LEÍRÁSA 
 
1. Mirtuszkoszorú 
Derveni, B sír 
 
Leltári szám: B138 (koszorú), ΜΘ 5440β (mirtuszág).124  
Méret: az abroncs külsı mérete 20,9x17 cm; belsı mérete 20x16,4 cm. Teljes mérete a levelekkel 29x28,5 cm. 
A mirtuszág 12,54x8,83x5,28 cm. 
Tömeg: koszorú: 209 g, mirtuszág: 10,88 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: A koszorú: AR 8 (1961-1962), 15.; Treasures 1979, 69. 238. sz. (olívakoszorú); Μakedonia 1982, 
188. 122. k.; Ancient Macedonia 1988, 287. 236. sz. képpel (olívakoszorú); Makedonia 1988, 150. 184. sz. 
(olívakoszorú); Tsigarida 1988, 21., 22., 126.; Tsigarida 1993, 1632-1633.; Despini 1996, 26. 211. 7. sz., 54. 7. 
k.; Vokotopoulou 1996, 210. 212. B138. k.; Gold of Macedon 2000, 69. 68. k.; Themelis – Touratsoglou 1997, 
89. 20. t. 101. t.; Tsigarida 2010, 309-310. 313.  
A mirtuszág: publikálatlan. 
Leírás: Kétszintes szerkezető mirtuszkoszorú az abroncshoz rögzített levelekkel és ágakkal, az ágakon levelekkel, 
virágokkal és bogyókkal (1.1-5. k.).  
Abroncs: két lemezbıl készült, ívesre hajlított, elvékonyodó csıbıl áll. A lemezek széle a csövek teljes hosszán 
jól látható (1.6. k.). Ez arra utal, hogy a lemezt feltehetıen henger alakú magra hajlították rá, amit utána 
eltávolítottak. A csövek vastag vége 4,5 mm, vékony vége 1,8 és 1,6 mm átmérıjő. A vastag végükön jól látszik, 
hogy a lemez széle ferde (1.7. k.). Ez arra utal, hogy vágóéllel vágták el, még a csıvé alakítás elıtt. A csöveket 
ovális alakúra illesztették össze. A vastag végük a koszorú hátuljára, a vékony az elejére került (ld. 1.1-2. k.). A 
csövek vastag végét kb. 9,5 cm-es szakaszon egymásra csúsztatták és két helyen kb. 10 mm széles sávban egy-
egy sima dróttal  összerısítették. Mindkét helyen 14-szer tekerték körbe a drótot (1.8. k.). A felületükön jól 
látszanak a készítésükhöz hasznélt lemezszalag, vagy rúd széleit jelzı vonalak. Végüket a két csı közé, a 
drótozás alá rejtették (1.10. k.). A kifelé esı oldalon benyomkodták a csövek közé a drótozást, így az ott teljesen 
követi a csövek ívét (1.9. k.). Jól látható a mőveletet végzı szerszám nyoma. Eszerint a szerszámot végighúzták 
a drótozáson, az egyiken kétszer is, hogy benyomódjon (1.11. k.). A csövek vékony vége összeér, de nem fedi át 
egymást. Mindkét csıvégbe egy-egy kör keresztmetszetővé vékonyodó szögletes drótot helyeztek (talán be is 
forrasztották), és rátekerték a másik csıre, hogy egymáshoz rögzítsék ıket. Az abroncs bal oldalára kb. 2,5, a 
jobb oldalára kb. 3,5 cm hosszan elnyújtva tekerték a drótot (1.12. k.). A restaurátori beavatkozás ellenére jól 
kivehetı, hogy az abroncsot a fej formájához igazítva kétoldalt függıleges irányban is megformázták: ív alakban 
meghajlították (1.3-5. k.).  
Az abroncsra illesztett elemek: Az abroncsba kívülrıl kb. 1,2 mm átmérıjő lyukakat ütöttek,125 és ezekbe 
illesztették a többi elemet: az abroncshoz közvetlenül rögzített leveleket és az ágakat (1.15. k.). Virágokat és 
bogyókat sosem rögzítettek közvetlenül az abroncshoz.126 Az abroncs hátulján kb. 3 cm kihagyás után kezdıdik 
az abroncshoz rögzített elemek sora. Úgy tőnik, míg a koszorú jobb oldalán rendszer szerint ütöttek lyukakat az 
abroncsba, addig a bal oldalán ezt nem tartották: a jobb oldalán három-három lyukat ütöttek egymás közelébe 
kb. 1-1,5 cm-enként, a bal oldalán viszont ennél sőrőbben helyezkednek el a lyukcsoportok, és van ahol 4-5 lyuk 
is van egy csoportban (1.13-14. k.). Úgy tőnik az ágakat nagyjából egymással szemközt, de egymástól 
különbözı tárvolságra helyezték el az abroncs két oldalán. Az abroncshoz közvetlenül rögzített leveleket pedig 
úgy, hogy az alsó levelek a koszorú alsó része felé terüljenek szét (ld. 1.2. k.). Az ágak közelében mindig 
rögzítettek leveleket is az abroncshoz. Sokszor 2-3 levél mellé került az ág, de elıfordul, hogy levélcsoportok 
közötti üres részre. Az abroncs mindkét oldalán találhatók üresen maradt lyukak (a jobb oldalán 8, a balon 2), és 
olyanok is, amelyekben drótcsonk van (az abroncs jobb oldalán 7, a balon 16) (1.16-17. k.). Néhány esetben a 

                                                 
123 Uott., 57-58. 
124 A mirtuszág és a koszorú összetartozásáról ld. az 1. függeléket. 
125 Ezt bizonyítja, hogy a lyukak szélén a lemez a csı belseje felé. Az ellenkezıjére is akad példa, vagyis a lyuk 
szélén a lemez kifelé hajlik. Ez mégsem zárja ki a kívülrıl lyukasztást, hiszen a szerszám az eltávolításakor 
visszafelé is húzhatta a lemezt.  
126 Ennek praktikus oka volt: a virágok és bogyók vékony drótszára elolvadt volna még mielıtt az vastag 
abroncshoz forrt volna. 
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csonkok töröttek, mert a végük durva felülető. Más esetekben viszont sima/lekerekített a végük, ami talán arra 
utal, hogy eredetileg is csonknak készültek, és esetleg rügyekként értelmezhetık. Ez azt is jelentené, hogy 
szándékosan helyeztek el drótcsonkokat az abroncson. A durva és sima felületek aránya azonban mégis arra 
mutat, hogy ezek letört levelek szár-csonkjai. A koszorú jobb oldalán 4 durva és 1 kerek végő (2-t  ragasztó 
takar), a bal oldalán 14 durva és 2 kerek végő drótcsonk van.   
Ágak: Az ágakat vastag, négyszögletes drót segítségével rögzítették, úgy, hogy az abroncsba ütött lyukba 
forrasztották a drótot, és ráhúzták az ág alapját alkotó csövet (1.19. k.). Több ágon (4., 6.-8. ág) az alapcsı végét 
alul összenyomták (1.20-29. k.). A koszorú eredeti, ásatás utáni állapota szerint a jobb oldalán biztosan 4, a bal 
oldalán 3 ág maradt meg (1.18. k.). Egy további ág külön, késıbb került elı. Eredetileg a készítéskor 5-5 ágat 
helyeztek a koszorú jobb és bal oldalára.127 2006-ban a bal oldalán az 1. és 3. ágnak csak a rögzítıcsapja volt 
meg: 2,8, illetve 2,2 cm hosszú, szögletes, mindkét vége felé elvékonyodó, a felületükön kalapált drótok, az 
abroncsba illeszkedı végük kör keresztmetszető (1.31-32. k.). A csapokat azért ilyen formájúra készítették, hogy 
könnyen rögzíthessék az abroncsba ütött lyukba, és ráhúzhassák az ágak alapcsövét, és az rá is szoruljon a 
csapra.  
Az ágak alapja tehát egy lemezbıl készített csı, amely az aljától a a tetejéig fokozatosan elvékonyodik. A lemez 
szélének illesztése jól látszik a csövek teljes hosszán. Az alapcsövek hossza 8,15-8,9 cm között változik, a 
vastagságuk kb. 3,6 mm-rıl 1,8 mm-re vékonyodik el. Ezekhez a csövekhez rögzítették az ágak további elemeit, 
a leveleket, a virágokat és a bogyókat. Minden ágra 8 levél került. Ezeknek a mérete az ág aljától a csúcsa felé 
kisebbedik. A csúcslevelek kivételével minden levél tövébe 1-1 virágot vagy bogyót rögzítettek, úgy tőnik, 
felváltva ezt vagy azt. Így minden ágra 3 virág és 3 bogyó került (1.33-40. k.). A megmaradt ágakon jól látszik, 
hogy az alapcsı nem egyenes, hanem vagy íves, vagy szögben van meghajlítva (ld. 1.17-18. k.). Ez arra utal, 
hogy minden ágnak meghatározott helye volt a koszorún, és ennek megfelelıen formázták meg. Feltehetıen az 
ágakat eredetileg is úgy helyezték el, hogy a koszorú eleje felé irányuljanak.  
Levelek: Az ágak csövébe ugyanúgy kívülrıl ütött lyukakba rögzítették a leveleket, mint az abroncson (1.15., 
1.41. k.). Az alapcsı kb. egyharmadától kezdték a csıbe illeszteni ezeket. A csı két szemközti oldalára 3-3 levél 
került, mindkét oldalon egyenletes távolságban elosztva. Egyik sem került a szemközti levéllel egy magasságba. 
Az egyenletes ág körüli elrendezés érdekében a levélszárakat meghajlították, és így az ág minden oldalára jutott 
levél. Az ág csúcsába 2, a többinél jóval kisebb mérető levelet forrasztottak úgy, hogy a levél lemezrészének 
elkeskenyedı részét csúsztatták a csıbe (1.44-45. k.). Minden ágon tehát 8 levél van (ld. 1.40. k.). 
A koszorú leveleinek változó vastagságú (0,7-1,2 mm) és változó hosszúságú (kb. 7-15 mm) sima drót szára van. 
A levelek lemezrészének mérete az ágak aljától a teteje felé fokozatosan csökken: 31,3-50x13,5-18,6 mm közötti 
tartományban. A csúcslevelek mérete egységesebb: mindössze 16,3-18,5x8,4-9 mm között változik. Az 
abroncshoz rögzített levelek mérete kb. megegyezik az ágak alsó leveleinek méretével: kb. 39,8-45,9x16,7-19 
mm-esek. A levelek lemezrészének vastagsága kevesebb, mint 0,1 mm. A méretbeli különbségek ellenére 
minden levél ugyanúgy készült: a szár a levél lemezrésze felé fokozatosan kiszélesedik és elvékonyodik, sehol 
sem látni rajta forrasztás nyomát, ami arra utal, hogy ugyanannak a drótnak az egyik felét kalapálással lemezzé 
vékonyították, majd levél formájúra vágták, a másik végét pedig meghagyták drót-alakban levélszárnak (1.42-
43. k.). Minden levél közepét egyetlen, kb. 0,7 mm széles, egyenes, biztos kézzel, valószínőleg negatív forma 
segítségével meghúzott, cizellált vonal jelzi (1.46-47. k.).Néhányon a középsı ér és a levél széle mentén 
leheletvékony bekarcolt vonalak láthatók: ezek a levél formájának kialakításához alkalmazott elırajz nyomai (pl. 
a koszorú bal oldalán hátulról számítva az abroncshoz rögzített 12. és 26. levélen (1.50-51. k.); az ún. szórvány 
ág 1., 4. és 5. levelén (1.48-49. k.). Az elırajz kb. 1 mm távolságban fut a levelek szélével párhuzamosan. Ez 
kétféleképp is magyarázható: az aranymőves eredetileg kisebbre tervezte a leveleket, de végül nem az elırajz 
szerint vágta méretre, vagy a levelek szélét is cizellált bordával akarta jelölni, de végül nem tette. 
A koszorú jobb oldalán 32, a bal oldalán 42 levél van közvetlenül az abroncshoz rögzítve. Mindegyik ugyanúgy 
készült, mint az ágak levelei. Ezekhez is rögzítettek virágokat és bogyókat, általában váltakozva (ld. 1.46. k.). A 
rögzítési módjuk azonos az ágakon lévıkével (ld. alább). A koszorú jobb oldalán 16 virág és 24 bogyó található, 
valamint 13 félgömb alakú alsó rész, és 3 hosszú drótszár díszítés nélkül. A koszorú bal oldalán 23 bogyó, 17 
virág, 6 félgömb alakú alsó rész, és két díszítés nélküli drót-szár. Valószínő, hogy az alsó részek  virágokhoz 
tartoztak, ugyanis a virágokon soha nem forrasztják az alsó részt a felsıhöz, így azok könnyebben el is 
veszhetnek, mint a bogyók felsı része (ld. alább). 
Virágok: ezeket mindig a levelek tövéhez rögzítették úgy, hogy a virág szárának végét kb. 3-4 mm hosszan a 
levélhez forrasztották (1.52-53. k.). Az ágakra – a bogyókkal váltakozva – mindig 3 virág került (ld. 1.40. k.). Az 
abroncshoz közvetlenül rögzített levelekre is illesztettek virágokat, de a koszorú jelenlegi állapotában nem 
mutatható ki az ágakéhoz hasonló szabályszerőség az elhelyezésükben. Így csupán az ágakon elhelyezett virágok 
számát tudjuk: eredetileg összesen 30 virág volt rajtuk. A virágok szára 0,4-0,5 mm vastag, kb. 35 mm hosszú, 
sima, szalag-csavart drót. Sokszor jól látszik a drótok felületén spirálisan körbefutó vonal. Ezekre főzték fel a 
virágokat alkotó 2 elemet: alulra a félgömb alakú kelyhet, a tetejére a 6 szirmú rozettát (1.54-55. k.). Alsó 

                                                 
127 Ehhez ld. 1. függelék. 
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részüket lemezbıl, negatív formába ütve készítették. Átmérıjük 5 mm. Ez megegyezik a bogyók alsó részének 
méretével és készítési technikájával, ami arra utal, hogy ugyanazt a negatív formát használták a virágok és a 
bogyók alsó részének a készítéséhez is. A 6 szirmú rozettákat lemezbıl, negatív formába ütve készítették, kétféle 
méretben, kb. 6 és kb. 4,5 mm hoszú szirmokkal. A szirmok tövében, a rozetta közepén a lemez egyben van, a 
szirmok oldalai azonban elválnak egymástól. A lemezszélek egyenetlenek, néhol kis lemeznyúlvány van rajtuk, 
de vágás nyoma sehol sem látszik (1.56. k.). Mindez arra utal, hogy a rozettákat egyetlen lemezbıl, feltehetıen 
beütıszerszámmal (vagy verıtıszerő szerszámmal) alakították ki, amely egyúttal el is vágta a lemezek szélét a 
szükséges helyeken. Kb. 1 mm-es lyukat ütöttek a rozetták közepébe a belsejük felıl, ezen keresztül főzték fel a 
drót-szárra. A félgömb alakú alsó részeket is kilyukasztották a felfőzéshez. Ezeket vagy közvetlenül forrasztották 
a drót-szárhoz, vagy egy drótkarikát forrasztottak a szárhoz, hogy megtartsa az alsó részeket (ld. 1.54-55. k.). Így 
a rozetta és a kehely-rész is mobil maradt. A drót-szár legvégét hurokba hajlították, ami fölülrıl a helyén tartotta 
a virágot (1.57-58. k.). A virágok 0,1 mm vastag lemezbıl készültek. 
A nagy rozettás virágokat mindig az abroncshoz közvetlenül rögzített levelekhez forrasztották. Mindössze 9 
maradt belılük, 6 a koszorú bal, 3 a jobb oldalán. A kis rozettás virágok az ágakra kerültek.  
Bogyók: ezeket is a levelek tövéhez rögzítették úgy, hogy a szárukat kb. 3-4 mm hosszan a levélhez forrasztották 
(ld. 1.52-53. k.). Az ágakra mindig 3 bogyó került, a virágokkal felváltva (ld. 1.40. k.). Az abroncshoz 
közvetlenül rögzített levelekre is kerültek bogyók, de egyelıre nem mutatható ki szabályszerőség az 
elrendezésükben. Így csupán az ágakon elhelyezett bogyók számát ismerjük: összesen 30 volt rajtuk. A bogyók 
szára is 0,4-0,5 mm vastag, kb. 40 mm hosszú, sima, szalag-csavart drót; jól látható a felületén a spirálisan futó 
varrat (1.59. k.). Ezekre főzték fel a két, lemezbıl domborított félbıl készült bogyókat. Az alsó részük félgömb 
alakú. Ezt a virágok alsó részének a készítéséhez is használt negatív formába ütve alakították ki, átmérıjük 5 
mm. A félgömbök közepébe belülrıl lyukat ütöttek a szárra való felfőzéshez. A felsı részük profilált harang 
alakú, amit szintén negatív formába ütve alakítottak ki. A tetejüket 5 csillag alakba rendezett poncolt vonal 
díszíti. Elképzelhetı, hogy ezeket nem külön-külön, hanem egyetlen csillag-végő poncolóval ütötték be. A 
harangok tetejébe kívülrıl lyukat ütöttek a felfőzéshez (1.60-61. k.). A harang-részeken körbefutó horony éles 
vonalai jelzik, hogy a készítésükhöz valószínőleg beütıszerszámot használtak; ugyanígy a fégömb alakú 
részükhöz is (1.62-63. k.). A bogyók két felét összeforrasztották, és így főzték fel a drót-szárra. A bogyók alá a 
szárra drótkarikát forrasztottak (a drót átmérıje 0,3 mm), hogy alulról megtartsa. A tetejük fölött pedig a drótot 
egyszerően hurok alakúra hajlították, ami fölülrıl akadályozta meg, hogy lecsússzanak a szárukról (ld. 1.60-61. 
k.).  
Állapot: a koszorún ókori és modern sérülések is vannak, de ezek alig elkülöníthetık. Egyértelmően az ókorban 
keletkezett a néhány ágon és bogyón látható vörösesbarna elszínezıdés (ld. 1.33-39. k.). Ez hıhatásra utal, ami 
feltehetıen a halott hamvasztása során érte a koszorút. A koszorú nagy valószínőséggel eredeti állapotát mutató 
1967-es fénykép tanúsága szerint az abroncs több helyen kisebb mértékben deformálódott (1.64. k.). Az egyik 
vastag végébe belevágtak kb. 2 mm hosszan, és be is nyomódott (1.65. k.). Ezek talán ókori sérülések. Egy 
késıbbi restaurálás eltüntette a deformációkat. Számos helyen hiányzik a bogyók, illetve a virágok felsı része. 
Az abroncs jobb oldalán 8, a bal oldalán 2 üres lyuk van, ezek egykor leveleket rögzítettek. Ezen kívül számos 
drótcsonk (összesen 23) van az abroncson, amelyen egykor levél volt (ld. 1.17. k.). Az ágakon is néhány helyen 
hiányzik a levél, pl. a koszorú jobb oldalán a 3. ágról a két csúcslevél. A koszorú bal oldalán két csupasz 
ágrögzítı csap mutatja, hogy innen a teljes ág hiányzik; az egyik teljesen elhajlott, így a levelek között alig 
látható (ld. 1.17. k. és ld. 1.31-32. k.). A bal oldalon tehát az 1. és 3. ág hiányzik. A levelek és virágok több 
helyen deformálódtak, meggyőrıdtek. Számos esetben a bogyók két felének forrasztása szétnyílt. Néhány helyen 
a restaurátor színtelen ragasztóval rögzített elemeket. A restaurálás leginkább a koszorú jobb oldalának elejére, a 
jelenlegi 3., 4, 5. ág tövéhez koncentrálódik (ld. 1.17. és 1.66. k.).128 Néhány bogyó és virág alsó részében, 
illetve egy-két levél felületén zöld színő rézkorrózió van (ld. 1.63. k.).129 Több helyütt földszennyezıdés is van a 
felületen. 
Szerszámnyomok: U/V profilú, egyenes vonal alakú poncolónyom (a bogyók tetején); U profilú 
cizellırszerszám nyoma (a levelek középsı bordája, ld. 1.47. k.); U/V profilú cizellırszerszámnyom (?) (az 
abroncs hátsó drótozásán); különbözı alakú ókori és modern fogónyomok (a 3.-4., 6.-8. ágak alapcsövének 
végén, ld. 1.20-29., 1.67-69. k.). 
Párhuzamok: A koszorú ágaihoz hasonló megformálású, de másfajta virágokkal díszített mirtuszág a pireuszi 
ún. Aspasia-sírból ismert.130 Az ágakkal felszerelt mirtuszkoszorú típusba sorolható a derveni ∆ sír koszorúja (ld. 

                                                 
128 A koszorú restaurálás elıtti állapotát ábrázolja a jobb oldalán 4, a bal oldalán 3 ággal: Hatzopoulos – 
Loukopoulous 1980, 162. 88. k. Feltehetıen a könyv 1980-as megjelenése körül vagy azután érhette baleset a 
koszorút. Ennek a következménye lehetett az általam 2006-ban látott, ragasztással rögzített állapot. A koszorú 
állapotáról, az ágak eredeti elhelyezkedésérıl és a rekonstrukciójáról ld. az 1. függeléket. 
129 A koszorút a bronz kratér (ltsz.: B1) tetejére helyezve temették el (ld. Themelis – Touratsoglou 1997, 62. 13. 
k.), így kerülhetett a felületére a korrózió. 
130 Ld. Greek Gold 1994, 59. 10. k. 
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2. sz.), a stavroupolisi Oraiokastrou utcai sír koszorúja (ld. 3. sz.), továbbá a verginai,131 a pydnai132 és az ún. 
Getty-mirtuszkoszorú.133 
Keltezés: Kr.e. 320 körül (Despini 1996); 4. sz. utolsó negyedének eleje – 3. sz. eleje (Tsigarida 2010). 
Megjegyzés: Annak ellenére, hogy a levelek 0,1 mm-nél vékonyabb lemezbıl készültek kemények, van tartásuk. 
Ennek oka, hogy a kalapálás után nem lágyították ki ıket. A bogyók és virágok 0,5 mm vékony drót-szára is 
kemény, szilárdan áll, és ugyanilyenek a virágok és bogyók is. Mindez azt mutatja, hogy a megmunkálás után 
már nem érte nagy hı a koszorút. Elképzelhetı az is, hogy a koszorút használatra tervezték, ezért hagytak rajta 
keményen minden alkotóelemet.  
 
 
2. Mirtuszkoszorú 
Derveni, ∆ sír 
 
Leltári szám: ∆1. 
Méret: az abroncs külsı mérete 19,8x16,4 cm, belsı mérete kb. 19x15,8. Teljes mérete a levelekkel kb. 29,5x32 
cm. 
Tömeg: kb. 197 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Χ. I. Μακαρόνας, ΑrchDelt 18 (1963), Chron., 194.; Treasures 1979, 69. 239. sz. 31. t.; Tsigarida 
1988, 21., 22., 98., 107-108.; Vokotopoulou 1996, 217. 218. ∆1 k.; Despini 1996, 26. 210-211. 5-6. sz., 52-53. 5-
6. k.; Themelis – Touratsoglou 1997, 110. 22. t.; Gold of Macedon 2000, 71. 71. k.; Hrysos ton Makedonon 
2007, 260. 1. sz. képpel; Tsigarida 2010, 308-311., 313. 
Leírás: Kétszintes szerkezető mirtuszkoszorú az abroncshoz rögzített levelekkel, ágakkal, központi virágzattal, 
valamint az ágakon levelekkel és virágokkal, az abroncshoz rögzített leveleken virágokkal (2.1-4. k.).  
Abroncs: két lemezbıl készített, ívesre hajlított, elvékonyodó csıbıl készült (ld. 2.2. k.). Vastag végük 3,6-3,6 
mm, vékony végük 2-2 mm átmérıjő. Felületükön párhuzamos hosszanti sávok láthatók, ami arra utal, hogy 
dróthúzószerő szerszámon készíthették ezeket (2.5. k.). A csöveket eredetileg kör alakúra illeszthették össze, ma 
valószínőleg az abroncs sérülései miatt látszik oválisnak. A vastag végük a koszorú hátuljára, a vékony az elejére 
került. A koszorú hátuljánál a csövek végét kb. 7,5 cm-es szakaszon egymásra helyezték és két helyen, 
egymástól kb. 2,15 cm távolságra, 7 mm széles sávban összedrótozták (2.6-7. k.). Ehhez 0,3 mm vastag sima 
drótot használtak, amit szorosan tekertek a két csıre. Ezek szalag-csavart drótok, jól látszanak a varratok a 
felületükön. A drótok végeit mindkét esetben bebújtatták a feltekert rész alá, a koszorú belseje felé esı részen 
úgy, hogy a drótvégek kilógnak a drótozás alól. A drótozást mindkét oldalán a csövek formájához igazították: 
egy szerszámot húztak végig a felületén vagy nyomtak rá, így a drót rásimult a csövekre. Jól látszik a szerszám 
nyoma a drótozás közepén (2.8-12. k.). Mindkét csı végét ferdére vágták, és a nyílást lezárták egy levágott/letört 
ág végét utánzó lemezzel (vastagsága 0,2 mm), amely túllóg a csı végén (2.14., 2.16. k.). A lemezek csepp 
alakúak (méretük 15,8x5,1 mm és 13,4x5 mm), elıoldalukat domborítással mintázták: a lemezek közepén csepp 
alakú kidomborodás, körötte 3 csepp alakú, koncentrikus borda (2.13., 2.15. k.). A lemezeket a domborítás után 
vágták formára vágóéllel; jól látszik a vágás szögletessége (ld. 2.13., 2.15. k.).  
A koszorú elején a csövek vékony végét kb. 1 cm-es szakaszon egymásba csúsztatták és összedrótozták. A drót 
sima, 0,4 mm átmérıjő, vége laposra kalapált. A drótozás közepén vastag drótkarika illeszkedik szorosan az 
abroncsra. Elıször ezt a központi virágot rögzítı győrőt húzták rá az egyik csıvégre, utána következett a 
drótozás: a drótot néhányszor rátekerték a csıre, majd átvezették a csıbe ütött lyukon, utána a rögzítıgyőrőn, 
aztán annak a másik oldalán egy másik lyukon újra befőzték, majd a lyukon kivezetve rátekerték néhányszor az 
egymásba illesztett csıvégekre, aztán talán visszafordulva újra átvezették a rögzítıgyőrőn és a másik oldalán 
ráhurkolták a drót végét a feltekert részre. A drótozást elfedı ragasztás miatt nehezen rekonsturálható, de az 
abroncs csövén ütött két lyuk jól látható, és az is, hogy a győrőn átvezették a rögzítıdrótot (2.17. k.) 
Az abroncsra illesztett elemek: Az abroncsba kívülrıl kb. 1,2 mm-es lyukakat ütöttek és ezekbe forrasztották az 
ágakat és az abroncshoz közvetlenül rögzített leveleket (2.18. k.). Kivétel a koszorú elején lévı központi virág: 
ezt az abroncsra húzott vastag győrőhöz rögzítették (2.19. k.). Az abroncs hátulján, az összedrótozott csıvégek 
után, kihagyás nélkül kezdıdik az abroncsból kiálló elemek sora (ld. 2.1-2. k.). Mindkét oldalra 6-6 ágat 
rögzítettek, szimmetrikusan elrendezve. Az egymásnak megfelelı ágakat az abroncsnak is ugyanarra a részére 
helyezték el. Így a koszorú hátulja felıl kezdve az 1. ág mindkét oldalon az abroncs külseje, a 2. a belseje, a 3. 
megint a külsejéhez van rögzítve, a 4. újra a külseje, az 5. a belseje, a 6. pedig a külseje felé. Az ágakat 
egymástól különbözı távolságra, de a másik oldalon lévı párjukkal szemközt helyezték el (2.20. k.). Mindkét 

                                                 
131 Ld. Andronikos 1984, 193. 154. k 
132 Gold of Macedon 2000, 42. 36. k., 62. 59. k.  
133 Ld. Tsigarida 2010.  
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oldalon 26 levelet rögzítettek közvetlenül az abroncshoz. Eredetileg tehát 52 levél és 12 ág volt az abroncson. 
Ma az abroncs jobb oldalán 1 lyuk és 4 levélszár-csonk, a bal oldalán pedig 7 levélszár-csonk van (ld. 2.20. k.). 
Ágak: Az ágakat vastag négyszögletes dróttal rögzítették az abroncshoz: a drótot az abroncsba kívülrıl ütött 
lyukba forrasztották, majd ráhúzták az ág vázát alkotó csövet (2.21-22. k.). A jobb oldalon a 6. ágon jól látszik 
ez a rögzítıcsap; a vastagsága 1,5x 1,7 mm. Az alapcsı alsó végét ferdén vágták le, és úgy fordították, hogy 
kívülrıl nézve eltakarja a rögzítıcsapot (2.23-24. k.). Mindez az aranymőves gondosságára utal. A rögzítıcsap 
felsı végét 0,3 mm-re vékonyították el, és az ág alapcsövén kb. 2,5 cm magasságban kívülrıl ütött lyukon 
kivezették és rátekerték a csıre (2.25-26. k.). Így biztosították, hogy a csı a rögzítıcsapon maradjon. Az ágak 
alapja tehát az aljától a teteje felé fokozatosan elvékonyodó csı. Ezek az alapcsövek alul kb. 4, felül kb. 2 mm 
átmérıjőek. Hosszúságuk kb. 6-9 cm között változik. Ehhez rögzítették az ág további elemeit, a leveleket és a 
virágzatokat. Mindegyikre 9 nagymérető, a csúcsukba pedig két, a többinél jóval kisebb mérető levél került. 
Minden ágon tehát 11 levél van. A nagy levelek az alapcsı három oldalára kerültek, úgy, hogy 3-3 levél 
egymással 120°-os szöget zár be. A leveleket nem ugyanarra a szintre, hanem egyiket a másik fölé helyezték (ld. 
2.33. k.). A csúcsleveleket a tövüknél fogva az ág alapcsövének végébe csúsztatták és forrasztották, a csı csúcsát 
pedig összenyomták (2.35-36. k.).  
Az összes ág alapcsöve épen maradt, így jól látható, hogy egyik sem egyenes, hanem vagy íves, vagy egy vagy 
két helyen szögben van meghajlítva (2.27-33. k.). Ez arra utal, hogy minden ágnak meghatározott helye volt az 
abroncson, és ennek megfelelıen formázták meg. Eredetileg az alapcsövek hosszúsága is ehhez igazodhatott: 
valószínőleg a hosszabb ágakat hátulra, a rövidebbeket az abroncs eleje felé rendezték. Jelenleg az ágak úgy 
vannak elrendezve a koszorún, hogy fölfelé állnak és kifelé hajlanak (ld. 2.1., 2.31-32. k.). A restaurálás és a 
sérülések miatt egyelıre nem dönthetı el, hogy ez megfelel-e az eredeti állapotának. A koszorú jobb és bal 
oldalán is tehát 6-6 ág van. 
Levelek: A levelek szárát az ágak alapcsövébe és az abroncsba is kívülrıl ütött lyukakba forrasztották (2.34. k. 
és ld. 2.18. k.). A csúcslevelek és a többi levél is 0,1 mm-nél vékonyabb lemezbıl készültek (a tolómérı 0-t 
mutat!). Ennek ellenére a csúcslevelek sokkal keményebbek, mint a többi levél. Míg az utóbbiak a legkisebb 
érintésre is meggyőrıdnek, a csúcslevelek merevek, van tartásuk. Méretük 13x4,3 mm. A többi levél mérete az 
ágakon alulról felfelé csökken: pl. egy alsó levél mérete kb. 50x13 mm, egy felsıé kb. 38x10 mm. Az 
abroncshoz közvetlenül rögzített levelek a legnagyobbak (ld. 2.3. k.). Mindegyik szinte egyforma mérető: kb. 
16-17,3x68-71 mm a lemezrészük. Az abroncsba közvetlenül rögzített levelek tövéhez is – az ágak leveleivel 
megegyezı módon – virágzatot illesztettek.    
A levelek szára kb. 5-8 mm hosszú, kb. 0,6 mm vastag sima drót; az abroncshoz közvetlenül rögzített levelek 
szára kb. 0,8 mm vastag. Valamennyi levelet – talán a csúcsleveleket kivéve – ugyanúgy készítették: 
kalapálással alakították ki a megfelelı vastagságú lemezt, majd feltehetıen kovácsolással rögzítették a szárat 
alkotó dróthoz, amelynek a végét elıtte laposra kalapálták, vagy a kovácsolás közben vált lapossá (2.37-38. 
k.).134 Néhány levélen jól kivehetı, hogy a drótszár ellapuló vége és lemezrész alsó széle nem alkot egybefüggı, 
fokozatosan elvékonyodó felületet (ld. 2.37. k. és vö. pl. az 1. koszorú leveleivel, 1.42-43. k.). A levelek középsı 
erét kb. 0,5 mm széles domborított, egyenes borda jelzi. A győrıdések ellenére úgy látszik, hogy ez a borda a 
levél tövétıl egészen a hegyéig tart; folyamatos egyenes, biztos kézzel húzott vonal (2.39-40. k.). Feltehetıen 
negatív forma segítségével alakították ki. Sok esetben a borda nem ér össze a szár ellapuló végével. A 
csúcslevelek esetében a levél körvonalát is domborított borda jelzi, szélessége kb. 0,2 mm (2.41-42. k.). Ez jól 
látszik pl. a koszorú bal oldalán a 4. ág csúcslevelein. A bordák éles körvonala arra utal, hogy itt is negatív 
formát használtak. A csúcsleveleket a szélükön körbefutó borda mentén vágták formára. Megfigyelhetı, hogy 
minden csúcslevél egyforma: az egyik szélük íves, a másik középen szögben megtörik (2.43. k.). Ennek alapján 
feltételezhetı, hogy vágáskor több lemezt helyeztek egymásra, és egyszerre vágták ki. A vágás szögletessége 
bizonyítja, hogy ez vágóéllel történt. Néhány csúcslevélen a bordákon keresztbe futó vonalak is láthatók, ami 
valószínőleg a negatívban lévı mintázat lenyomata, és jellemzı lehet a negatívra (2.44. k.).  
Virágok: Minden levélhez – a csúcsleveleket kivéve – egy-egy virágzatot rögzítettek (2.45-47. k.). Ezeket 0,4 
mm vastag dróttal rögzítették úgy, hogy a drót alsó végét laposra kalapálták, és ezt forrasztották a levél tövéhez 
(ld. 2.47. k.). A virágzat alapját képezı csövet a rögzítıdrótra húzták rá (2.48. k.), ami túlnyúlik a csövön (2.49. 
k.). Az alapcsıhöz két V alakban meghajlított drótszárat forrasztottak, az egyiket a csı közepére, a másikat az 
aljához közel (2.50-51. k.). A virágokat a drótszárak végére illesztették, mindegyikre egyet. A szárakra a végük 
felé karikát hajlítottak, ráfőzték a virágot, majd a drót legvégét hurokba hajlították, hogy megtartsa (2.53-54. k.). 
Az alapcsı csúcsára is virágot ültettek úgy, hogy ráfőzték az itt kilógó drótra, majd a drót végét hurokba 
hajlították (2.55. k.). Egyúttal így rögzítették a virágzat alapcsövét is, hogy ne csússzon le a rögzítıdrótról. A 
virágzatok alapcsövének hossza kb. 3,6-4,5 cm, átmérıje kb. 0,8-1,1 mm között változik. 
Minden virágzaton 5 virág van, vagyis minden ágon 45. Az egész koszorún  összesen 800 virág volt. 

                                                 
134 Ebben az esetben a kovácsolás valószínőbbnek tőnik, ugyanis túl nagy a különbség a drótszár és a levél 
lemezrészének a vastagsága között. Forrasztás esetén a leheletvékony lemez még azelıtt elolvadna, hogy a 
forraszanyag és a drót elérné az olvadáspontot.  
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Úgy tőnik, minden virág felépítése és mérete is egyforma, bár ezt a győrıdések miatt lehetetlen ellenırizni. Két 
részbıl állnak, amelyek nincsenek se egymáshoz, se a szárhoz forrasztva, így szabadon mozognak. Az alsó 
részük 5 szirmú rozetta, a felsı 8 ágú ’csillag’, aminek az ágai kör alakban végzıdnek. Az utóbbi valójában a 
porzószálakat jelzi. Mindkét rész leheletvékony lemezbıl készült, sekély negatív formába beütve. A virágok alsó 
részének a homorú, a felsı részének viszont a domború oldalát fordították felfelé (2.52. k.). A központi virág bal 
oldalán épen maradt virág alapján az 5 szirmú rozetták kb. 9,7 mm, a porzó-rész kb. 8,9 mm átmérıjőek. 
A központi virág: több, egymáshoz pontosan illeszkedı elembıl áll (2.56-58. k.). 1,4 mm vastag, 4,7 mm 
átmérıjő drót rögzítıgyőrővel erısítették a koszorú abroncsára. A rögzítıgyőrőhöz forrasztották a virág vázát, 
amely két egymásba illesztett csı-elembıl épül fel (2.59. k.). Az alsó elem alapja egy lemezkorong, amelynek a 
közepére csövet forrasztottak. A csı egyik végét négy helyen bevágták, az így kapott ’füleket’ derékszögben 
kihajlították, majd ezeknél fogva a korong közepére forrasztották (2.60. k.). A felsı elem alapja is egy, az 
elızıével azonos mérető lemezkorong. Ennek azonban mindkét oldalára került egy-egy csı, amelyeket az 
elıbbi, ’füles’ módszerrel forrasztottak a lemez közepére (2.61. k.). A két csı-elemet úgy rögzítették egymáshoz, 
hogy a felsı kisebb átmérıjő csövet belecsúsztatták az alsó elem csövébe, majd az egészet az alsó elem 
lemezkorongjánál fogva a rögzítıgyőrő tetejére forrasztották (2.63-64. k.). A lemezkorongok 0,2 mm vastag 
lemezbıl készültek, átmérıjük 17,2 mm. Az alsó elem csöve 3,6-3,7 mm-es. A felsı elem felsı csöve 3,7-3,8 
mm átmérıjő, az alsó csı azonban nem mérhetı. Jól látszik viszont, hogy szorosan illeszkedik az alsó elem 
csövébe (2.62. k.). A csövek is 0,2 mm vastag lemezbıl vannak. A lemezek, vékonyságuk ellenére, kemények. A 
lemezkorongok széle íves és ferde a peremük (2.65-66. k.). A felsı csı-elem felsı csövére húzták rá a virág 
többi részét: a rozetta alakú alaplemezt és a koszorúszerő mobil elemeket (ld. 2.56-58. k.). A rozetta 48,2x48,5 
mm, a lemeze 0,1 mm vastag. A lemezbıl 4 széles szirmot alakítottak ki úgy, hogy a szirmok kezdeténél ívelt V 
alakban kivágták a lemezt, utána pedig vékony, egyenes, kb. 0,1 mm széles cizellált vonallal jelezték a szirmok 
illeszkedését. A szirmok közepét is kb. 0,1 mm széles cizellált horony jelzi, ezáltal a rozetta 8 szirmúnak tőnik 
(2.67-68. k.). A közepét kör alakban kivágták (átmérı: kb. 4 mm), hogy rá tudják húzni a csıre. A lemez formára 
alakításához elırajzot alkalmaztak: körzıvel megrajzolták a kört, és kiszerkesztették a 4, illetve 8 szirmot. Ezt 
bizonyítja, hogy a rozetta hátoldalán a lemez szélétıl kb. 0,5 mm-re bekarcolt íves vonal húzódik, és látszik a 
szirom bevágását jelzı karcolt vonal is (2.70. k.). Az elıoldalon pedig a rozetta szélénél és az egyik horonyban is 
látható az elızetes bekarcolás. Az utóbbit vonalzó segítségével húzhatták, mert tökéletesen egyenes (2.71., 2.73. 
k.). A szirmok találkozásánál a V alakú bevágás széle egyenes, a szirmok széle néhol ívelt, néhol egyenes 
szakaszokból áll (2.72-73. k.). Ez arra utal, hogy a formára vágáshoz vágóélt használtak. A 7 koszorúszerő mobil 
elemet a rozetta fölé főzték, egymás tetejére (ld. 2.56-58. k.). Mindegyiknek az alapja egy 0,8 mm vastag drótból 
hajlított karika. A karikákat nem forrasztották össze hanem kb. 2 mm szakaszon nyitva hagyták. Ezekhez 6, 0,4 
mm vastag, V alakúra hajlított drótot forrasztottak (2.74-75. k.). A hosszúságuk és a végükre helyezett 
díszítıelemek mérete alulról fölfelé csökken. Minden karikára más-más díszítés került, a 6 V-szárra összesen 12. 
A drótszárak végét laposra kalapálták, hogy a nagyobb felületen biztosabb rögzítést érjenek el, és ehhez 
forrasztották a díszítıelemeket (2.76-77. k.). Ezek mindegyike azonos módszer szerint készült: szalag-csavart 
vagy sima drótból hajlították meg a szirmaikat, illetve a körvonalukat, és ezeket alaplemezre forrasztották, majd 
a lemez szélét a forma mentén vágóéllel körbevágták. Jól látható a vágás szögletessége. A legalsó karikához 
tehát kb. 2,2 cm hosszú szárú V-drótokat forrasztottak. A végüket 8 szirmú rozetták díszítik, átmérıjük 5,5-5,7 
mm. Szirmaikat szalag-csavart(?) drótból készítették. A szirmok közepét elölrıl poncolt pont jelzi. A rozetták 
közepébe egy-egy granulátumot forrasztottak (2.78-80. k.). A 2. koszorú-elemen a drótszárak hossza 1,7 cm, a 
végükre 6 szirmú csillagvirágok kerültek, átmérıjük 5,5 mm. A virágok rombusz alakú szirmait itt is szalag-
csavart(?) drótból hajlították meg. A szirmok belsejét hátulról poncolóval beütött egyenes vonalak díszítik. A 
csillagvirágok közepébe is granulátum került (ld. 2.78. k. és 2.81-82. k.). A 3. koszorú-elemen a kb. 1,4 cm 
hosszú drótszárakhoz borostyánleveleket illesztettek. A szívformát két sima drótból illesztették össze. A 
drótkeretbe zöld színő email135 került, amely a 12 levélbıl 9-ben részben vagy egészben meg is maradt (2.83-85. 
k.). A levelek mérete kb. 3,7x3,1 mm. A 4. koszorú-elemet 4 szirmú rozetták díszítik, a drótszárak hossza kb. 1,2 
cm. Kör alakúra hajlított szalag-csavart drótból készítették a szirmokat. A közepükbe a hátoldaluk felıl pontot 
poncoltak.136 A rozetták közepébe granulátumot illesztettek. Átmérıjük 3,2-3,8 mm (2.86-87. k.). Az 5. koszorú-
elemen korongok vannak (2.88. k.). Ezek szalag-csavart(?) drótkarikából állnak, és emaillal vannak kitöltve. 
Átmérıjük 2,6-2,8 mm, a száruk hossza kb. 1 cm. 7 korongban teljesen megmaradt a most szürkés, de eredetileg 
valószínőleg kék színő email. Erre utal az egyik korong emailjának tetején lévı kék pötty (2.89-90. k.). A 
korongokban és a borostyánlevelekeben is kidomborodik az email (2.91. és 2.85. k.). A 6. koszorú-elem kb. 6 
mm hosszú V-száraihoz 4 szirmú virágokat forrasztottak (2.92. k.). A csepp alakú szirmok szalag-csavart drótból 
készültek, közepükbe elölrıl pontot poncoltak. A virágok közepébe granulátum került (2.93. k.). A virágok 
mérete 3,7-3,2x2,7-2,6 mm. A jelenlegi legfelsı, 7. koszorú-elem drótszárai 1,2 mm hosszúak. A végükre 5 
szirmú virágokat forrasztottak csepp alakú szirmokkal (2.94. k.). Méretük 4,4-4,1x3,5 mm. 10 virág maradt meg. 

                                                 
135 A koszorú emaildíszítésének anyagvizsgálatáról ld. Ignatiadou – Nazlis 2009. 
136 Az alaplemez hátoldala felıl poncolt szirmú rozetták díszítik a derveni Z sír nyakláncát (ld. 14.25-26. k.). 



 37 

Szirmaikat szalag-csavart drótból hajlították, közepükbe az alaplemez hátoldala felıl csepp alakú(?) pontot 
poncoltak. A virágok közepét itt is granulátum díszíti (2.95. k.). Ez a koszorú-elem a méretei alapján eredetileg a 
borostyánleveles után következett, és a mostani 6. elem volt a legfelsı. A koszorú-elemek eredeti sorrendje 
tehát: 8 szirmú rozettás, 6 szirmú csillagvirágos, emailos borostyánleveles, 5 szirmú virágos, 4 szirmú rozettás, 
emailos korongos, 4 szirmú virágos.  
Állapot: Az egész koszorú nagyon sérülékeny: a levelek és a virágok a legkisebb érintésre is győrıdnek. Az 
abroncs öt helyen is megsérült: a hátsó drótozásnál egy helyen erıteljesen benyomódott (ld. 2.6. k.); a jobb 
oldalán a hátsó drótozástól kb. 9 cm-re és a bal oldalán kb. 11 cm-re összenyomódott; a bal oldalán az 
összenyomódástól 2 cm-re eltört (2.98. k.); elöl középen az egyik vékony csıvég szétnyílt (ld. 2.17. k.). Emellett 
az abroncs több helyen deformálódott. A bal oldalán 5, a jobb oldalán 4 törött végő levélszár-csonk és a 4. ág 
tövénél egy kismérető lyuk (átmérı: 1 mm) található, vagyis 10, közvetlenül az abroncshoz rögzített levél 
hiányzik (ld. 2.20. és 2.96-97. k.).  
A koszorún ókori javítások és modern restaurálás nyomai is találhatók. Antik javítások: az abroncs bal oldalán 
középtájt, a töréstıl kb. 2 cm-re, 0,4-0,6 mm vastag sima dróttal az abroncshoz rögzítettek egy levelet. A drót 
felületén jól látszanak a varratok.(ld. 2.98. k.). A koszorú jobb oldalán a 4. ág csúcsleveleinek tövéhez kb. 2 mm 
széles lemezszalagot tekertek (ld. 2.35. k.). Vagy nem volt elég hosszú az ág csöve, és így pótolták ki, vagy 
megsérült, és így rejtették el. Mindkét javítás még a koszorú készítése során történt. Modern restaurálás: a 
koszorún több helyen színtelen ragasztóval rögzítették a töréseket, illesztettek vissza elemeket. Így ragasztó 
tartja az abroncs törését a bal oldalon és erısíti az ókori drótozást (ld. 2.98. k.), a csövek elülsı végeinek 
illeszkedését (ld. 2.17. k.), a központi virág csöveit (ld. 2.60. k.), a koszorú jobb oldalán az 5., a bal oldalán a 3. 
és 5. ágat. A központi virágon a ma legfelül lévı koszorú-elem karikáján és a csı végén is ragasztó nyoma van. 
Az abroncshoz több levelet is ragasztóval rögzítettek: a koszorú jobb oldalán elölrıl a 3. és 4., a bal oldalán 
hátulról az 1-2., valamint az abroncshoz drótozott levelet. A koszorú jobb oldalán az 5. ághoz egy mérete 
(7,1x1,6 cm) alapján az abroncshoz közvetlenül rögzített levelek közé tartozó levelet ragasztottak. Ez a tény 
jelzi, hogy a restaurálás során valószínőleg nem minden az eredeti helyére került vissza. Az abroncs mindkét 
vastag végét lezáró lemez szélei több helyen, a koszorú virágai és levelei számtalan helyen deformálódtak.A 
központi ágon az email több borostyánlevélbıl hiányzik, vagy hiányos. Az email színe több helyen kifakult (pl. 
zöldbıl szürke lett), felülete buborékos és felhólyagosodott. Ez arra utal, hogy utólag hı érhette (ld. 2.83 és 2.89. 
k.).  
Szerszámnyomok: vonal alakú, U profilú cizellırszerszám, illetve negatív forma nyoma (a levelek középsı ere, a 
csúcslevelek bordái); vékony vonal alakú, U profilú cizellırszerszámnyom (a központi virág rozettáján); U 
profilú, egyenes vonal alakú nyomot hagyó poncoló nyoma (a központi virág csillagvirágjain és 8 szirmú 
rozettáin); U vagy félkör profilú, kör alakú nyomot hagyó poncoló nyoma (a központi virág 4 szirmú rozettáin és 
5 szirmú virágjain) U/V profilú szerszámnyom (cizellırszerszámé?; az abroncs hátulján a drótozás hátuljára 
behúzott vonal). 
Párhuzamok: Központi virággal díszítették a Pella melletti Agrosykiasnál feltárt B sír arany olívakoszorúját. A 
virágot a dervenihez hasonlóan csı tartja, de annál jóval egyszerőbb kialakítású. A virág három, lemezbıl 
kivágott rozetta, a szirmait és a tetején a zárókupakot is emaillal díszítették.137  Az ágakkal felszerelt 
mirtuszkoszorú típusba sorolható a derveni B sír koszorúja (ld. 1. sz.), a stavroupolisi Oraiokastrou utcai sír 
koszorúja (ld. 3. sz.), továbbá a verginai, a pydnai és az ún. Getty-mirtuszkoszorú.138 

Keltezés: Kr.e. 330 körül (Despini 1996). 

Megjegyzés: Az említett pellai koszorú központi virága alapján a ∆1 koszorú központi virágának tetején is 
lehetett egykor csövet lezáró dísz. Ezt valószínőleg rövid csı tetejére erısíthették, amit a most látható üres csıbe 
illesztettek bele. Hasonló módon rögzített záróelem díszíthette a derveni korongos csónak-függıs fülbevalópár 
korongjainak közepét is (ld. 9.13., 9.23. k.).  A záródísz véleményem szerint nem lehetett drágakı,139 mert a csı 
vége teljesen egyenes, nem látható rajta foglalás nyoma. 
 
 
3. Mirtuszkoszorú 
Stavroupolis, Oraiokastrou utca 
 
Leltári szám: ΜΘ7417. 
Méret:  az abroncs külsı mérete 17,8 x kb. 18,6 cm (a hátsó összedrótozott résztıl az elején a Héraklés-csomóig 
mérve); belsı mérete 17 x 17,7 cm. Teljes mérete levelekkel 26,8 x 23,5 cm. 
Tömeg: 99,5 g. 

                                                 
137 Hrysostomou et al. 2007, 295-296., IV.11, IV.12.1-2. t. 
138 Ld. fentebb az 1. sz. koszorúnál. 
139 Ld. Despini 1996, 211. 
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Anyag: arany, email (a központi ág egy virágján).  
Irodalom: Tsigarida 1986, 910. 17. j. 7. sz.; Tsigarida 1988, 22., 126.; Romiopoulou 1989, 208-209. 1. sz. 51. t.; 
Tsigarida 1993, 1632-1634; Hrysos ton Makedonon 2007, 197. 1. sz. képpel; Tsigarida 2010, 308-313. 
Leírás: Kétszintes szerkezető mirtuszkoszorú az abroncshoz rögzített levelekkel, ágakkal, központi ággal és 
Héraklés-csomóval, valamint az ágakon levelekkel és virágokkal (3.1-6. k.).  
Abroncs: A koszorú abroncsa két, lemezbıl készült, ívesre hajlított, elvékonyodó csıbıl áll (ld. 3.2. k.). A 
csövek vastag vége 3,3 és 3,5 mm, a vékony vége pedig 1,8 és 1,6 mm átmérıjő. A csövek vastag vége teljesen 
összenyomódott, és kb. 10 mm szakaszon lapos lett, ami arra utal, hogy egy lapos felületre fektetve vágóéllel 
vágták ferdére (3.9-12. k.). A két csövet kör alakúra illesztették össze. A vastag végük a koszorú hátuljára, a 
vékony végük az elejére került. A csövek vastag végét kb. 9 cm-es szakaszon egymásra csúsztatták, és két 
helyen kb. 7,5 mm széles sávban egy-egy sima dróttal erısítették össze (3.7-8. k.). A drótokat szorosan és 
feszesen tekerték a csıre. Felületükön jól látszanak a készítésükkor keletkezett varratok. A drótvégeket a 
drótozás alá rejtették úgy, hogy az egyik végét áthúzták a feltekert rész alatt, és a másik oldalon ráhajlították az 
azonos oldali csıre (3.13., 3.16. k.). A koszorú jobb oldala felé esı drótozásból az egyik drótvég túl rövid volt a 
kijövı oldalon, hogy ráhajlítsák a csıre, ezért kampószerően van csak visszahajlítva. A koszorú bal oldala felıli 
drótozásból az egyik drótvég a két csı között kb. 4 mm hosszan kilóg a drótozás alól (3.14. k.). A koszorú jobb 
oldala felıl 19-szer, a koszorú bal oldala felıl 18-szor tekerték át a drótot mindkét csövön. Az abroncs alsó 
részén, a csövek közötti részen mindkét drótozáson vékony karcolásnyom látható. A koszorú bal oldala felıli 
drótozáson egyszer egyvonalban (ld. 3.13. k.), a jobb oldala felé esın azonban a drótozás mindkét szélétıl 
kiindulva húzták végig a szerszámot (az egyik oldalán kétszer is), de a két vonal nem találkozik (ld. 3.16. k.). Ez 
arra utal, hogy megpróbálták a drótozást a csövek formájához igazítani, vagyis benyomni a két csı közötti résbe, 
de ez nem sikerült (3.15., 3.17. k.).  
Az abroncs elején a két csı vékony végét nem illesztették egymáshoz: 1,75 cm távolság maradt közöttük. Ezt 
egy Héraklés-csomó hidalja át, ami ebben az esetben az abroncs két felének a rögzítésére és díszítésként is 
szolgált (3.18. k.). A Héraklés-csomó két vastag, sima drótból készült. A csomó egyik felét az egyik, a másikat a 
másik drót alkotja. Mindkettı a csomó íveinek közepénél a legvastagabb (1,6 mm átmérıjő), és fokozatosan 
vékonyodik el a vége felé. A drótok egyik végét az abroncs-csövek elvékonyodó végébe főzték be 13 mm 
hosszan, és onnan a csövön kívülrıl ütött lyukon keresztül vezették ki, és még 12 mm hosszan rátekerték a csıre 
(3.19-21. k.). A csomót alkotó drótoknak ez a vége 0,8 mm-re, a másik, spirálba hajlított vége pedig kb. 0,5 mm 
átmérıjőre vékonyodik el. A spirálok a Héraklés-csomó felsı része felé állnak (ld. 3.18. k.). A csomó alsó 
részén, az íveinek a találkozási pontjainál összeforrasztották a drótokat (3.22. k.). A tetején a két drót közé 
forrasztották a koszorú központi ágát tartó rögzítıcsapot, ami egyúttal a csomó két felét is egymáshoz rögzíti 
(3.23. k.).  
A deformálódások és törések ellenére is megfigyelhetı, hogy mindkét abroncsot alkotó csı a törésekig 
folyamatosan felfelé emelkedik (sík felületre fektetve a koszorút, jól látható, hogy az abroncs jobb oldala a 
töréspont elıtt 1 cm-re, a bal oldala kb. 1,8 cm-re emelkedik fel). Ebbıl arra lehet következtetni, hogy az 
abroncsot eredetileg nem csupán vízszintes, hanem függıleges irányban is megformázhatták, a fej formájához 
alakíthatták (ld. 3.5-6. k.).  
Mikroszkópban mindkét csı felületén több helyen is hosszanti, párhuzamos, egyenes sávok láthatók (pl. a 
koszorú jobb oldalán az 1. és 2. ág között). Szabályosságuk miatt inkább szerszám, talán ’dróthúzó’ nyomának 
tekinthetık, mintsem reszelés-polírozás nyomainak (3.24. k.). Ezt a feltevést megerısíti, hogy az abroncson 
csupán egyetlen helyen látni a készítéséhez felhasznált lemezszalag széleinek illeszkedését (a koszorú jobb 
oldalán a hátsó, a jobb oldal felé esı összedrótozástól 6 mm-re kb. 9 mm-es szakaszon), ott is azért mert 
megsérült, és így szétnyílt a csı a lemezszélek mentén (3.25. k.).  
Az abroncsra illesztett elemek:   
Az abroncsba kívülrıl lyukakat ütöttek, és ezekbe forrasztották a koszorú többi elemét, azaz az ágakat és az 
abroncshoz közvetlenül rögzített leveleket (3.26. k.). Az ágaknak kb. 1,5-2 mm-es, a leveleknek kb. 1 mm-es 
lyukakat készítettek. Az abroncs hátulján, a két egymáshoz drótozott csıvég után kihagyás nélkül kezdıdik az 
abroncsból kiálló elemek sora (ld. 3.1. k.). A levelek és az ágak elrendezésében rendszer van: a koszorú mindkét 
oldalán a hátsó drótozás után három-három levél következik, közülük kettı a koszorú alsó része felé áll (a 
levelek arrafelé terülnek szét), egy pedig fölfelé (3.27-28. k.). Az elsı ág mindkét oldalon a fölfelé állótól 1,5 (a 
koszorú bal oldalán), illetve 1,8 cm-re következik. Az ágnál újra három levél helyezkedik el az elsı csoportéhoz 
hasonló elrendezésben: közvetlenül az ág tövénél egy felfelé álló, attól kb. 7 mm-re pedig két lefelé álló levél. A 
második ág a koszorú mindkét oldalán kb. 2,2 cm-re követi az elsıt. E köré is az elızıhöz hasonló módon 
rendezték a leveleket. A harmadik ág is kb. 2,2-2,3 cm-re következik, és a körötte lévı három levél elrendezése 
is azonos az elızıekkel. Ez így folytatódik a koszorú eleje felé az utolsó ágakig (3.29-30. k.), amelyek mindkét 
oldalon 2 cm-rel a Hérakléscsomó abroncshoz drótozása elıtt helyezkednek el (3.31. k.). Az utolsó hármas 
levélcsoportokat a drótozásnál helyezték el: a csomó drótja számára ütött lyukak két oldalán rögzítették a lefelé 
fordított leveleket (3.32-33. k.), a felfelé állót pedig a szokásos módon, ezektıl kb 7 mm távolságra. Az utolsó 
felfelé álló leveleknek az abroncshoz illeszkedése a csomó drótozása alatt található, ami azt mutatja, hogy elıbb 
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a leveleket rögzítették, és csak utána drótozták a Héraklés-csomót az abroncshoz (3.34. k.). Mindezek alapján 
tehát a koszorú jobb és bal oldalán is 8-8 ág és 30-30 abroncshoz rögzített levél helyezkedett el (3.35-38. k.).  
Ágak: Az ágakat vastag, négyszögletes keresztmetszető drót segítségével rögzítették az abroncsra. A koszorú 
jobb oldalán a 8. ágból csak ez a rögzítıcsap maradt meg: kb. 2,1 cm hosszúságú szögletes drót, ami közvetlenül 
az abroncs fölött a legvastagabb (kb. 1,5x1,5 mm), és innen a tetejéig fokozatosan elvékonyodik (kb. 1x1 mm) 
(3.39-40. k.). Az abroncsba kerülı részét a két szemközti oldalán laposabbra kalapálták, hogy be lehessen 
illeszteni a lyukba. A rögzítıcsapokat tehát a lyukakba forrasztották, majd rájuk húzták az ág vázát alkotó 
csövet. A csapokat azért készítették ilyen formájúra, hogy a vékony végükre könnyen ráhúzhassák az ágak 
csövét, alul pedig rászoruljon a vastag részére.  
Az ágak alapja tehát csı, amely az aljától a tetejéig fokozatosan elvékonyodik (ld. pl. 3.43., 3.54. k.), mindegyik 
azonos mértékben.140 Ehhez a csıhöz rögzítették az ág további elemeit, a leveleket és a virágokat. Az ágak 
eredeti szerkezetének megállapításához azok az ágak a mérvadók, amelyek alapcsöve teljes hosszában és egy 
darabban megmaradt: a koszorú bal oldalán a 4. (3.52-54. k.), 6. (?) (3.56-57. k.) és 8. ágak (3.59-60. k.), a 
koszorú jobb oldalán a 3. (3.43. k.), és a központi ág (ld. 000 kép/img . Ezek alapján a hosszabb ágakon 8, a 
rövidebbeken 6 levelet helyeztek el párban (3.61. k.). Úgy tőnik, a kb. 8 cm, vagy annál rövidebb alapcsövő 
ágakon (pl. a bal oldali 4. ág) még 6, a kb. 11 cm hosszú alapcsövőeken (a jobb oldali 3. ág) már 8 levél volt.141 
Ha a jobb oldali 3. ág valóban az eredeti helyén van, akkor a koszorú mindkét oldalán 3-3 nyolc és 5-5 hat levelő 
ág volt. Minden levél tövébe 1-1 virágot rögzítettek, a két csúcslevél közé pedig egyet (ld. 3.61. k.). Így egy 8 
levelő ágon 7 virág volt, egy 6 levelőn pedig 5. Az épen maradt ágak azt is mutatják, hogy az alapcsı nem 
egyenes, hanem egy, vagy több helyen meg van hajlítva (ld. 3.43., 3.52-53., 3.59-60. k.). Ez arra utal, hogy 
minden ágnak meghatározott helye volt a koszorún, és ennek megfelelıen formázták meg az ágakat és 
alakították ki a hosszúságukat. Valószínőleg az ágak eredetileg is elırefelé állhattak a koszorún, és a méretük a 
koszorú eleje felé fokozatosan csökkent. A mai, restaurált állapot megegyezik ezzel, az ágak csövén több helyütt 
található ragasztás miatt azonban nem biztos, hogy ma minden ág az eredeti helyén van (ld. 3.62. k.).  
A központi ág: eltér a koszorú többi ágától (3.63-64. k.). Alapcsövének hossza kb. 18,8 mm, vastagsága alul 2,5 
mm felül 1,6 mm. A csövet a Héraklés-csomó tetejére forrasztott rögzítıcsapra húzták rá, ami a többihez 
hasonlóan 1,4x1,4 mm-es szögletes drót. Kb. a csap feléig húzták rá az ág csövét, mert kb. 9 mm-es szakasza 
maradt szabadon (3.65. k.). Az alapcsıhöz tripla akanthuslevelet forrasztottak (3.66. k.). Ezt lemezbıl, negatív 
formában domborították, majd vágóéllel körbevágták. Jól látszik a vágás szakaszossága (3.67-69. k.). Az 
akanthus középsı levelét szembıl, a két oldalsó levelét oldalnézetbıl ábrázolták (3.66., 3.74. k.).142 Az ág 
jelenleg rosszul van ráragasztva a rögzítıcsövére, mert az akanthus hátoldala látszik elölrıl (ld. 3.64. k.). Az 
alapcsı végébe, az akanthus csúcsához egy kötegben forrasztották az ágat díszítı virágok drótszárát (3.70-71. 
k.). A ma látható állapot alapján eredetileg 5 virág volt az ágon, mindegyiknek sima drótból hajlított 
dugóhúzóspirál szára volt (3.72-73. k.). A szárak eltérı hosszúságúak voltak. Két virág rövid, három hosszú 
szárra volt rögzítve (3.74. k.). A megmaradtak alapján kétféle virág volt a központi ágon. Az egyik a koszorú 
többi ágán is használt mirtuszvirág (leírását ld. alább). A másikból mindössze egy maradt meg. Ennek 6 mandula 
alakú szirma van. Lemezbıl készítették, úgy, hogy a szirmokat orsódrótból hajlították, ráforrasztották az 
alaplemezre, majd a lemezt a drótok tövében, a szirmok formáját pontosan követve formára vágták (3.75. k.). A 
vágás pontos és nagyon gondos: követi a drótok vonalát, és nem okozott sérülést; a szirmok tövét is pontosan 
addig a  pontig vágták ki, ahol a két szirom drótja érintkezik (3.76-78. k.). A szirmokat – a drótok felforrasztása 
után – kifelé hajlították, így az egész tölcsér formát kapott (ld. 3.78. k.). A virág közepébe felülrıl lyukat ütöttek, 
hogy a szárhoz rögzítsék. A szirmokon, a drótok keretelte részben ma szürke színő kristályos anyag, egykori 
emailberakás maradványa látható (ld. 3.77. k.).143 Eredetileg feltehetıen legalább két tölcséres, emaildíszes virág 
lehetett a központi ágon (ld. 3.74. k.). 

                                                 
140 Pl. a koszorú bal oldalán az 1. ág alapcsöve 2,1-rıl 1,2 mm átmérıjőre vékonyodik el, a 4. ágé 2,5-rıl 1,5 
mm-re, az 5. ágé 2,2-rıl 1,3 mm-re, a 6. ágé kb. 2,3-ról 1,4 mm-re, a 8. ágé kb. 2-rıl 1,2-re, a koszorú jobb 
oldalán a 3. ágé kb. 2,5-rıl 1,3 mm-re. 
141  A koszorú jobb oldalán: a 3. ág csövének hossza kb. 11 cm, az ág teljes hossza kb. 13,6 cm; a 6. ág csövének 
hossza kb. 8,1 cm, az ág teljes hossza kb. 10,4 cm; a 7. ág csövének hossza kb. 6,7 cm , a teljes ág hossza kb. 7,7 
cm (+ a rögzítıcsı 1 cm-es magasságánál kezdıdik az ág csöve). A központi ág csövének hossza: csupán 2 cm, 
+ 9 mm-re lóg ki a rögzítıcsapja + kb. 4 cm hosszan áll ki a tetején a leghosszabb szárú virág. A koszorú bal 
oldalán: az 1. ág csövének hossza kb. 10,7 cm, az ág teljes hossza kb. 12 cm  + a rögzítıcsap kb. 6 mm hosszan 
lóg ki; a 4. ág csövének hossza kb. 8 cm, az ág teljes hossza kb. 11,5 cm + 2 mm a rögzítıcsap kilógó része; a 6. 
ág csövének hossza kb. 7,9 cm, az ág teljes hossza kb. 10,9 cm; a 7. ág csövének hossza kb. 5,8 cm, az ág teljes 
hossza kb. 8,7 cm + a rögzítıcsap 3 mm-re lóg ki; a 8. ág csövének hossza kb. 4,4 cm, az ág teljes hossza kb. 7,6 
cm + a rögzítıcsap 9 mm-re lóg ki. 
142 Hasonló módon ábrázolták az ugyanebben a sírban talált arany veret-pár akanthusleveleit (ld. 52.5. k.), 
valamint az aineai cisztasír festett akanthusleveleit is (ld. Vokotopoulou 1990, 1-4. t.). 
143 Az email anyagvizsgálatáról ld. Ignatiadou – Nazlis 2009.  
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Levelek: Az ágak csövébe ugyanúgy kívülrıl ütött lyukakba rögzítették a leveleket, mint az abroncson (3.79-80. 
k.). Az ágakon párba rendezték a leveleket úgy, hogy a két levelet mindig egymással szemben helyezték el (ld. 
3.79-80. k.). A levélpárokat pedig egymáshoz képest 90˚-kal elforgatták (3.61. k.). Így egy 8 levelő ágon az 1. és 
a 3., valamint a 2. és a 4. levélpár állt egy irányba, egy 6 levelőn pedig az 1. és a 3. levélpár. A restaurált ágak 
(pl. a koszorú bal oldalán az 1. ág) esetében ez a jelenség nem mindig fedezhetı fel, mert rosszul ragasztották 
vissza a letört részeket. A levelek lemezrészének mérete az ágak aljától a teteje felé fokozatosan csökken: 8 
levelő ágon átlagban a hosszúságuk kb. 48 mm-rıl 30 mm-re, a szélességük 17 mm-rıl 11 mm-re, 6 levelő ágon 
pedig átlagban a hosszúság kb. 43 mm-rıl 29 mm-re, a szélességük kb. 15 mm-rıl 11 mm-re csökken.144 A 
kisebb ágakon tehát valamivel kisebb levelek vannak. Az abroncshoz közvetlenül rögzített levelek az ágak 
legnagyobb leveleinél is nagyobbak: átlagban kb. 50x18-19 mm méretőek. Méretük a koszorú hátsó részétıl az 
eleje felé csökken, de mindössze 1-2 mm különbség van a hátsó és az elülsı levelek között. A levelek 
deformálódása és az azonos méretőek természetesnek vehetı kis különbsége ellenére tehát az abroncshoz 
rögzített levelek a legnagyobb méretőek, utána csökkenı sorrendben következnek az ágak levelei az ág aljától a 
tetejéig kb. 5-6 mm-es különbséggel. Ez is azt bizonyítja, hogy az aranymőves határozott koncepcióval és kész 
tervvel rendelkezett a koszorú egyes elemeinek méretét és elhelyezését illetıen. 
A levélszárak hosszúsága változó, általában kb. 6 mm. Az abroncshoz rögzített levelek szárának vastagsága 0,9-
0,7 mm, az ágakhoz rögzített leveleké pedig 0,8-0,4 mm között változik. A szárak hosszúsága esetleges: attól 
függ, hogy mennyire csúsztatták bele az ág vagy az abroncs csövébe (ld. 3.79-80., 3.29-30. k.). A méretbeli 
különbségek ellenére minden levél ugyanúgy néz ki, és ugyanúgy készült: hengeres drótszára van, és ebbıl 
fokozatosan szélesedik ki és vékonyodik el a levél lemezrésze (3.81-83. k.). Több levélen a szár és lemezrész 
közti átmenetnél látható, hogy az egyik oldal lapos-egyenes, a másik pedig lejt a szár felıl a lemezrész felé.  Ez 
egyrészt megmutatja, hogy a levél lemezrészét és szárát ugyanabból a drótból kalapálták ki, másrészt, hogy a 
kalapálás során a levelet melyik oldalával helyezték az asztalra. A leveleknek ezen az átmeneti részén nem 
látszik forrasztás nyoma,145 ami szintén az említett készítési módot igazolja. A leveleket tehát úgy alakították ki, 
hogy a drót egy részét lemezzé kalapálták, majd ezt a részt formára vágták, a megmaradt drótrészt pedig a levél 
szárának megfelelı hosszúságúra vágták.  A levelek közepét egyetlen, kb. 0,6-0,7 mm széles, egyenes cizellált 
vonal jelzi, amelyet minden levélen egyetlen határozott mozdulattal, biztos kézzel húztak meg (3.84-85. k.). A 
levelek hátoldalán a vonalnak éles körvonala van (3.86-87. k.). Mindez arra utal, hogy ezeket a vonalakat a 
lemezrész formára vágása után, negatív forma segítségével húzták meg. A levelek lemezrészének vastagsága 
kevesebb mint 0,1 mm (a tolómérı 0-t mutat!). A koszorún eredetileg 108 levél volt az ágakhoz és 60 az 
abroncshoz rögzítve. 
Virágok: Ezeket mindig a levelek tövéhez rögzítették, úgy, hogy a virág szárát is a levelek szárának ütött lyukba 
forrasztották be (3.88-89. k.). Az abroncson és az  ágakon minden levél tövéhez került virág, kivéve az ágak 
csúcsleveleit. Közéjük csupán egyetlen virágot rögzítettek az ág csövének a végébe (3.90-91. k.). A koszorún 
tehát eredetileg 152 virág volt.146 A virágok szára hosszú, sima, szalag-csavart drótból készült, szabad szemmel 
is jól látszanak rajtuk a varratok. Vastagságuk 0,2 mm. Ezekre a drótszárakra főzték fel a virágokat alkotó 4 
elemet, sorrendben a félgömbszerő kelyhet, az ötszirmú rozettát, az ötszirmú csillag-virágot és a porzós elemet 
(3.92-93. k.), mégpedig a következıképpen. A drótot a felsı végétıl kb. 8 mm-re laposra kalapálták, hogy 
szalagszerővé váljon, és megtartsa a fölötte lévı részre egyenként felfőzött virág-elemeket (3.94. k.). A virág 
kehelyrésze (átmérı: 3,4-3,5 mm) kör alakú lemezbıl, negatív formába ütve készült,147 a közepét a homorú része 
felıl kilyukasztották, és így főzték a drótszárra (3.95-96. k.). A laposra kalapált részhez húzták, és itt a dróthoz 
forrasztották. A fölé főzött ötszirmú rozetta szintén lemezbıl, negatív formába préselve készült (3.97-98. k.). A 
közepébe a lyukat felülrıl és alulról is lyukaszthatták. A koszorún kétféle mérető rozetta van: a nagyobb 
átmérıje 16,6-17 mm, a kisebbiké 13,5-14 mm között változik. A rozetta fölé került csillagvirágot ugyancsak 
lemezbıl, negatív formába ütötték be, de ez csak egyetlen méretben készült (szélessége 15,5-17 mm között 
változik). A szirmokat kifelé ívesre hajlították, és úgy helyezték el a rozetta fölött, hogy a két virág szirmai ne 
fedjék egymást (3.99. k.). A szirmai közepét és széleit is bemélyített vonal jelzi (3.100-101. k.). Valószínő, hogy 
a szirmokat nem utólag hajlították meg, hanem már a negatívban ívesre voltak megformálva. A virág közepén a 

                                                 
144 Pl. a koszorú jobb oldalán a 8 levelő 3. ágon: az 1. levelek mérete: 48x17 mm; a 2. leveleké 45x15 mm; a 3. 
leveleké 40x14 mm; a 4. leveleké 32x11 mm. A koszorú bal oldalán a 6 levelő 4. ágon : az 1. leveleké 43x15 
mm; a 2. leveleké kb. 38x13 mm; a 3. leveleké 31x11,5 mm. 
145 A levél szárának és lemezrészének összeforrasztása ebben az esetben csak nagy nehézségek árán lett volna 
kivitelezhetı. Nagy a kockázata ugyanis annak, hogy a leheletvékony lemezrész elolvad a vastag drót 
forrasztásakor. 
146 A 10 db 6 levelő ágon összesen 50, a 6 db 8 levelő ágon összesen 42, az abroncshoz rögzített az ágak köré 
rendezett leveleknél összesen 48, és az abroncshoz közvetlenül rögzített, az ágsor elıtt és után lévı leveleknél 
összesen 12 db. 
147 Feltehetıen beütıszerszámot használtak a kialakításukhoz, vagyis a lemezt negatív formába ütötték be egy 
abba illı pozitív formával.  
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lyukat mindkét oldalról lyukaszthatták. Az utolsóként a drótszárra főzött porzós elem közepét egy kör alakú, 
negatívba mélyített homorú lapka alkotja (átmérı: kb. 3,5 mm) (3.102. k.). Ez megegyezik a virágkehelyhez 
használt lemez méretével. A hátoldalára forrasztották a 22 db porzószálat. Ezek sima drótból készültek, úgy, 
hogy egy kb. 1 cm-es drótot V alakúra hajlítottak (3.103. k.), majd a drót mindkét végét poncolóval megütötték, 
ami ennek következtében kb. kör alakú lemezzé lapult szét a közepében a poncoló ütötte kidomborodó ponttal 
(3.104-106. k.). Az így elkészített drótokat – a poncolt pont domború oldalával felfelé – forrasztották a lapka 
domború hátoldalára, miután lyukat ütöttek a közepébe. A porzók a lapka mögül kb. 4 mm hosszan lógnak ki. 
Végül a porzókat kissé felfelé hajlították, hogy igazodjanak a virág tölcséres formájához (ld. 3.93. k.).148 A 
drótszár kb. 7 mm hosszan nyúlik a virág fölé. Ezt a részét kb. 45˚-os szögben meghajlították, hogy rögzítsék a 
virágot (3.107-108. k.). Néhány esetben elıfordul, hogy a drótszár kampó alakba van hajlítva, vagy egyenesen 
maradt (3.109. k.). Ma már eldönthetetlen, hogy ez az eltérés az aranymővesnek, vagy egy restaurátornak 
köszönhetı-e. A virág-elemek közepébe ütött lyukak kb. 0,5-1 mm átmérıjőek. Az egyes elemek (a virágkehely 
kivételével) nincsenek a szárhoz forrasztva, vagyis mobilak.  
Állapot: a koszorún több helyen antik és modern sérülések, antik javítások és modern restaurálás nyomai (3.62. 
k.) láthatók. Az ókorban, valószínőleg a halott hamvasztásakor keletkezett az abroncshoz rögzített levelek 
felületén látható egyöntető vörösesbarna elszínezıdés (ld. 3.110. k.). Ókori javítás több virágon is felfedezhetı: a 
szár törött drótját rátekerték egy közeli levél, vagy egy másik virág szárára (3.111. k.). Néhány esetben ezeknek 
a drótoknak a felületét is a levelekéhez hasonló vörösesbarna elszínezıdés vonja be, ami a javítás ókori voltát 
igazolja (pl. a koszorú bal oldalán az 1. ág 4. levelénél, ld. 3.112. k., vagy a központi ág emailos virágánál, ld. 
3.70. k.). A koszorú abroncsa 3 helyen meghajlott (a jobb oldalán az elejétıl kb. 10 cm-re, a bal oldalán az 
elejétıl 2,3 és 6,3 cm-re, ld. 3.2. k.), a levelek, a virágok sok helyen deformálódtak. A koszorú 16 ágából 
mindössze 3-nak az alapcsöve maradt meg eredeti állapotában (a koszorú jobb oldalán a 3. ág, a bal oldalán a 4., 
6.(?), 8. ág). A többié részben töredékes állapotú, részben pedig több darabból van összeragasztva (ld. pl. a jobb 
oldalon a 4. ág, ld. 3.45. k.; a bal oldalon a 2. ág, ld. 3.50. k.; a bal oldalon az 1. ág, ld. 3.113. k.; a jobb oldalon a 
2. ág, ld. 3.114. k.). 119 levél maradt meg összesen az ágakon és az abroncson. Mindössze 5 virág ırzıdött meg 
teljes állapotában, a többin általában csak a kehely és a rozetta maradt meg (ld. 3.95-97., 3.111. k.). A virágokon 
is több helyen ragasztás nyoma látható. A központi ág akanthuslevelét fordítva ragasztották vissza a helyére (ld. 
3.64. k.). 
Szerszámnyomok: U keresztmetszető, sekély, egyenes vonal alakú szerszámnyom (a levelek közepén az ér); 
U/V profilú cizellırszerszámnyom(?) (az abroncs hátulján a drótozás hátuljára behúzott vonal); kör alakú, U 
profilú poncolónyom (a porzók végében); téglalap(?) alakú fogónyom (a koszorú bal oldalán az 5. ág megmaradt 
csırészének alsó részén). 
Párhuzamok: Közeli párhuzama verginai, a pydnai és az ún. Getty-mirtuszkoszorú.149 Az ágakkal felszerelt 
mirtuszkoszorú típusba sorolható még a derveni B és ∆ sír koszorúja (ld. 1. és 2. sz.).  
Keltezés: Kr.e. 4. sz. második fele (Tsigarida 2010). 
Megjegyzés: A stavroupolisi koszorú levelei nem annyira lágyak, mint a 2. sz. koszorúé (ezek a legkisebb 
érintésre is deformálódnak), de nem is olyan kemények, vagyis kilágyítatlanok, mint az 1. sz. koszorúé. A 
levelek elszínezıdése azt mutatja, hogy a stavroupolisit hı érte. Feltételezhetı tehát, hogy a leveleit és a virágait 
keményre hagyták készítéskor, és a halotti máglyára helyezve lágyultak meg valamelyest a hıtıl. Ha ez 
helytálló, és a készítéskor valóban keményre hagyták, mint az 1. koszorún, akkor ebben az esetben is felmerül, 
hogy esetleg az életben is használhatták. Ezt alátámasztaná a koszorún megfigyelhetı nagyszámú ókori javítás. 
 
 
4. Mirtuszkoszorú töredékei 
Sedes, A sír 
 
Leltári szám: ltsz. nélkül. 
Méret:  
Abroncstöredékek: 1. 54,9x41,5 mm; 2. 58,2x43,5 mm; 3. 32,5x19 mm; 4. 28,4x18,3 mm; 5. 35,1x16,6 mm. 
Száras levelek: 1. 20x12,5 mm; 2. 35,2x12,2 mm; 3. 30,7x12,7 mm; 4. 43,1x11,4 mm; 5. 38x13 mm; 6.  
33,3x11,5 mm; 7. 41x11,7mm; 8. 32,8x11,1 mm; 9. 33,7x11,1 mm; 10. 25,4x16,1 mm; 11. 17,7x10 mm.  
Levéltöredékek: 12. 23,6x3,7 mm; 13. 22,7x10,4 mm; 14. 25,6x9,8 mm; 15. 16,2x10,9 mm; 16. 16,9x15 mm; 
17. 19,1x9,8 mm; 18. 33x12,8 mm; 19. 30,2x12,4 mm; 20. 12,8x11,5 mm; 21. 13x8,7 mm; 22. 12x7,1 mm.  
Tömeg: összesen: 17,36 g. 
Abroncstöredékek: 1. 5,05 g; 2. 4,32 g; 3. 0,89 g; 4. 0,95 g;  5. 0,92 g.  

                                                 
148 V alakba hajlított drótokból készültek a porzók a J. P. Getty Museum-ból visszakapott mirtuszkoszorún is 
(ltsz.: MΘ 24000). A végükön azonban spirálba, illetve hurokba hajlították a drótot, és erre emailt, vagy aranyat 
cseppentettek (ld. Tsigarida 2010, 6. t. c-e. g. k., 7. t. d-f. k.).  
149Ld. fentebb az 1. sz. koszorúnál.  
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Száras levelek: 1. 0,24 g; 2. 0,36 g; 3. 0,28 g; 4. 0,65 g; 5. 0,28 g; 6. 0,33 g; 7. 0,25 g; 8. 0,26 g; 9. 0,29 g; 10. 
0,23 g; 11. 0,11 g. 
Levéltöredékek: 12. 0,04 g; 13. 0,23 g; 14. 0,22 g; 15. 0,13 g; 16. 0,13 g; 17. 0,28 g; 18. 0,22 g; 19. 0,21 g; 20. 
0,2 g; 21. 0,19 g; 22. 0,1 g.  
Anyag: arany.  
Irodalom: Makaronas 1940, 478.; Kotzias 1937, 866-867. 2. k. 
Leírás: egyszintes szerkezető mirtuszkoszorú 27 db töredéke az abroncshoz rögzített levelekkel és bogyókkal, 
valamint levelek és levéltöredékek.(4.1. k.) 
Abroncstöredékek: 5 töredék esetében csıhöz illeszkednek levelek, illetve levelek és bogyók. 
1.A koszorú hátuljából, az abroncsot alkotó két csı végének összeerısítésével (4.2-3. k.). Az egyik csıdarab 
49,3 mm, a másik 27,5 mm hosszú, az átmérıjük 2,6 és 2,4 mm. A csöveket lemezbıl készítették, a felületükön 
végig jól látszik a lemez egyenetlen, azaz kalapált, és nem pedig vágott széle (4.4. k.). A kisebb csıdarabnak 
megmaradt az eredeti, egyenesre vágott vége (4.5. k.). Ettıl 9 mm-re és 2 cm-re, vagyis két helyen drótozták 
össze az abroncs csöveinek végét. A csıvéghez közelebbin jól látszik, hogyan: a csövet az egyik irányból 
átlyukasztották; a lyukasztás iránya meghatározható, mert a felsı lyuk széle befelé, az alsóé kifelé hajlik. A drót 
egyik végét átfőzték a lyukakon, a másik, a hosszú  részét pedig 3-4-szer rátekerték a csövekre. Végül ezt a 
drótvéget ráhurkolták a másik, a lyukakon átbújtatott végre, hogy rögzítsék (4.6-7. k.). A másik helyen nem 
ütöttek lyukat a csıbe, hanem csak rátekerték a csövekre a drótot, amelynek a két végét összesodorták (ld. 4.2-3. 
k.). Ebben az esetben a mellette lévı 3 levél és 3 bogyó szárára is rátekerték a drótot. A drótozáshoz 0,4-0,3 mm 
vastag sima drótot használtak. A csövekre közvetlenül, az abroncsba kívülrıl ütött lyukakba, hármasával 
helyezték el a leveleket, úgy tőnik forrasztás nélkül. A töredéken 9 levél van 3 csoportba rendezve. Hosszú, 
szögletes drótszáruk van, ami fokozatosan szélesedik ki, és vékonyodik el a levél lemezrésze felé. Ez arra utalna, 
hogy a lemezrészt ugyanabból a drótból kalapálták ki, mint amit szárként is alkalmaztak. A különálló 
levéltöredékek alapján (ld. alább) azonban a szár és a lemezrész külön készült, a kettıt pedig kovácsolással 
rögzítették egymáshoz. A levelek lemezrésze 0,1 mm vastag. A kalapálás után vágták formára a leveleket. Ehhez 
vágóélt használtak, néhol látszik a vágás szögletessége (4.8. k.). A szárak vastagsága 0,4-0,6 mm között változik, 
a hosszuk – a deformálódások miatt – 1-1,2 cm-re becsülhetı. A levelek közepét domborított, kb. 0,2-0,3 mm 
széles, egyenes borda jelzi. Ezt valószínőleg negatív formával alakították ki, mert határozottan meghúzott 
egyenes vonalnak látszik, és a domború oldalon a vonal töve is éles (4.9. k.). A középsı levélhármas egyik 
levelén a borda mentén vékony, bekarcolt(?) párhuzamos vonalpár látható, talán elırajz nyoma. A töredéken 
mindössze 2 bogyó maradt meg és 4 hosszú drótszár, amelyek szintén bogyók szárai lehettek (ld. 4.2-3. k.). Az 
elhelyezkedésük alapján eredetileg minden levélhármashoz 3 bogyó is tartozhatott. A bogyókat hármasával, 
közvetlenül az abroncsba kívülrıl és a teteje felıl ütött lyukba rögzítették, a levelektıl kb. 3 mm-re. A szárukat 
összesodorták, és így illesztették a lyukba. A végüket a csı túloldalán, a lyukon kivezetve visszahajlították, hogy 
rögzítsék (4.10-11. k.). A száruk hosszú, sima, 0,3-0,4 mm vastag drót. A bogyók szárát eredetileg a teljes 
hosszukon összesodorhatták, ma ugyanis végig hullámosak. A töredéken tehát összesen két levélhármas maradt 
meg a mellette lévı bogyóhármassal, s közülük mindössze kettın van meg a bogyó is a csıvégek drótozásánál 
(4.12. k.). A drótozás nélküli csırészen csak a levélhármas maradt meg. A bogyókat két, negatív formába 
beütött, félgömb alakú félbıl forrasztották össze; ezeket forrasztás elıtt középen kilyukasztották (4.13. k.). 
Forrasztás után felfőzték a bogyókat a drót-szárra. Alattuk vízszintes irányban karikát hajlítottak a drótra, 
felettük pedig hurokba hajlították a drót végét, hogy rögzítsék a bogyókat (4.14-15. k.). A felhasznált drótok 
lemezszalagból készültek, felületükön jól kivehetı a lemezszélek spirálisan körbefutó vonala. 
2.13 levél maradványával. 2 helyen megtört, ív alakba hajlott, 62,7 mm hosszú csı-töredék (4.16-17. k.). A 
csövet lemezbıl készítették. Jól látszik a lemez egyenetlen szélének illeszkedése, ami a töredék egyik végénél 
szétnyílt. Ugyanitt a végétıl kb. 1,1 cm-re a csı szinte az eredeti állapotában maradt meg, a vastagsága itt 
2,4x3,2 mm. Ezen a csıszakaszon ma 13 levél-maradvány van: 4 levélhármas és egy különálló maradvány. 
Egykor ez utóbbi is levélhármas része volt. A csı végétıl 16 mm-re, a kb. eredeti állapotú részen egy kívülrıl 
ütött, 1 mm átmérıjő lyuk van. Ebben kb. 6 mm hosszú, 0,4 mm vastag szögletes drótdarab van, amelynek a 
vége gömbbé olvadt, és ráhajlott a csıre. Ez valószínőleg levél szára volt. A lyuktól kb. 13 mm-re, a csı elsı 
meghajlásánál helyezkedik el az elsı levélhármas, majd innentıl következik a többi, egymástól egyenlı 
távolságra, kb. 18 mm-enként. Ezeket úgy rögzítették a csıbe ütött lyukakba, hogy a három levélszárat alul 
összesodorták és ezt a részt illesztették a lyukba (4.18. k.). A levelek rögzítéséhez nem használtak forrasztást. A 
levelek szára minden esetben szögletes drót, és ebbıl kalapálták ki a levelek lemezrészét is. Jól látszik, hogy a 
kalapálás után a leveleket vágóéllel vágták formára (4.19. k.). A 2. levélhármas leveleinek tövénél látható, hogy 
a szár kiszélesedı vége és a lemezrész között kis kiugró rész van (ld. 4.19. k.).150 A levelek középsı erét ezen a 
töredéken is egyenes, negatív forma segítségével meghúzott borda jelzi. A 2. levélhármas szinte teljesen 

                                                 
150 Hasonló jelenség  figyelhetı meg a Tsagezinél talált olívakoszorú (ltsz.: MΘ 5408) levelein is.  Mikroszkóp 
alatt jól látszik, hogy ez a kiugró rész a kalapálás utáni vágóéllel történt formára vágásból adódó sajátosság, és 
nem a levél másfajta készítési technikájára utal.  
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megmaradt levelén jól látszik, hogy a bordával párhuzamosan, attól. kb. 1 mm-re leheletvékony, egyenes horony 
fut (4.20. k.), s hogy közvetlenül a borda tövében több ilyen horony is van (4.21. k.). A borda szélessége kb. 0,3 
mm, a hornyoké ennek kb. a tizede. Ugyanilyen típusú rövid horonypár látható a 3. levélhármas megmaradt 
levelén a borda kezdeténél (4.22. k.). Ezek feltehetıen a borda készítéséhez használt szerszám által hagyott 
nyomok. Ezen a töredéken nincs nyoma bogyónak. Mind a 3 ’üresen’ maradt drót szögletes, azaz levél szára 
volt; a bogyók szára ugyanis kör keresztmetszető, sima drótból készült (ld. az 1. töredéken). A levelek 
lemezrésze 0,1 mm vastag, a száruk vastagsága általában 0,5-0,6 mm, helyenként 0,5-0,8 mm között változik. A 
levélszárak csıbıl kiálló részének hossza kb. 1,2 cm 
3.Levélhármas maradványával (4.23-24. k.). 29,2 cm hosszú, lemezbıl készített csı töredéke. Az egyik 
végétıl kb. 4 mm-re megırzıdött a csı eredeti formája, itt 2,9x2,7 mm a vastagsága. A másik végétıl 5 mm-re 
egy levélhármas van. A levelek szára itt is 0,5 mm vastag szögletes drót (4.25. k.). A megmaradt lemezrész 0,1 
mm vastag. A levélhármastól 18 mm-re egy kívülrıl, oldalirányból ütött, kb. 1 mm átmérıjő lyuk van a csövön, 
valószínőleg a következı levélhármas rögzítésére (ld. 4.25. k.). Bogyók rögzítésének nincs nyoma a töredéken.  
4.Két levélhármas maradványával (4.27-28. k.). 29 mm hosszú, egyenes csıtöredék; az eredeti vastagságát a 
sérülések miatt sehol sem lehet megmérni. Az egyik hármas rögzítési helye a csı egyik végétıl 5 mm-re van. Itt 
csak a szögletes drótszárak maradtak meg. Ettıl 15 mm-re helyezkedik el a másik levélhármas (4.26. k.). A 
levélszárak 0,5 mm-esek, az egyetlen megmaradt levél lemezrésze 0,1 mm-nél vékonyabb (a tolómérı 0-t 
mutat!).  
5.Levélhármassal (4.29-30. k.). 8,8 mm hosszú, a többinél vékonyabb, jelen állapotában 2 mm átmérıjő csı-
töredék. A vastagsága alapján feltehetıen a koszorú elejébıl, az abroncs elvékonyodó végébıl származhat. 
Egyetlen levélhármas maradványa van rajta. A levelek szára 0,5 mm vastag, kb. 13 mm hosszú szögletes drót. A 
megmaradt lemezrészek 0,2, illetve 0,1 mm vastagok. A nagyrészt megmaradt levélen jól látható a középsı 
bordától kb. 1 mm-re, azzal párhuzamosan futó leheletvékony horony. A levél tövénél a lemez szélén 
megfigyelhetı a vágásához használt szerszám (vágóél? olló?) nyoma (4.31. k.). A csıbıl megmaradt foszlányok 
mögött jól kivehetı a levélhármasok rögzítési módja: a három levélszárat összesodorták, és ezt a részt teljesen 
belecsúsztatták a csıbe (4.32. k.).  
Levelek szárral: 11 db levél vagy töredék szárral vagy annak töredékével. A leveleken egyenes, domborított 
borda jelzi a középsı eret. Száruk minden esetben szögletes drót. A szárak vastagsága 0,4-0,8 mm között 
változik, néhol a végefelé elvékonyodik (2. és 4. levél). A levelek lemezrésze 0,1 mm vagy annál vékonyabb. 
1. Teljes levél a szár kezdetével (4.34-35. k.). A levél tövénél mindkét oldalon megmaradtak a vágáshoz használt 
szerszám nyomai (4.33. k.). A levél egyik oldalát ívesre vágták, egyáltalán nem láthatók rajta a vágóéllel vágásra 
jellemzı egyenes szakaszok. A lemez széle a vágás következtében ferde lett. Mindez arra utal, hogy talán ollót 
használhattak a vágáshoz.  
2. Levél háromnegyede kb. 1,3 cm-es szár-darabbal (4.36-37. k.). A levél lemezrészén jól látszik a középsı értıl 
1 mm-re futó párhuzamos horony. Ebben az esetben is benyomott és nem karcolt vonal. Itt mindkét oldalon 
horony, és a levél csúcsa felé kissé közelít a bordához. A borda és a horony is határozottan húzott, egyenes 
vonal. A borda töve a kidomborodó oldalán éles vonalat ad, ami a negatív forma élének lenyomata (4.38-39. k.).  
3.Teljes levél kb. 4 mm hosszú törött végő szár-darabbal (4.40-41. k.). A levél közepén az ér nincs végig 
kidomborítva, mert a lemez a domborítás vonalában szétrepedt. A szakadással párhuzamosan helyenként látható 
a vékony horony is (4.42. k.). A lemez felületén több párhuzamos, fényes sáv is is van (4.43. k.), talán a borda 
készítéséhez használt szerszám lenyomata.  
4.Két, a csúcsuknál összeolvadt levél, az egyik teljes, a másiknak kb. a fele maradt meg (4.44-45. k.). A teljes 
levél közepén jól látszik a borda és helyenként mellette a vékony horony is kivehetı. A levél ép széle mellett 
középtájt két párhuzamos, a levél szélének ívét követı horony látszik, kb. 5 mm hosszan (4.46. k.). A vonalak 
egyenetlenek, és különböznek a bordát kísérı hornyoktól. Feltehetıen bekarcolt vonalak (4.47. k.). A levél 
szárának vége hullámos és meg van tekeredve, ami arra utal, hogy össze volt sodorva más szárakkal. A szár kb. 
20 mm hosszú. 
5.Szinte teljes levél kb. 5 mm-es szár-darabbal (4.48-49. k.). A levél közepén csak a borda látható. A lemez a 
tövénél hirtelen kiszélesedik. Ezen a ponton apró bevágás van, ami olló(?) használatára utal (4.50. k.).  
6.Levél fele kb. 21 mm-es szárral (4.51-52. k.). A középsı ér körül a lemezen 3 bekarcolt, vékony vonalpár is 
megfigyelhetı (4.53-54. k.). Ezek a 4. levélen megfigyelttel azonosak. Egyik sem párhuzamos az érrel. A levél 
tövénél az egyik oldalon a lemez elvált az alatta lévı lemezrétegtıl (4.55. k.). Úgy tőnik, mintha itt 
összekovácsoltak volna két lemezt és drótot. A másik oldalon azonban ennek semmi nyoma. A szár alsó része 
több helyen meghajlott, ami arra utal, hogy össze volt sodorva más levélszárakkal.  
7. Levél háromnegyede kb. 19 mm-es szárral (4.56-57. k.). A levél tövénél – az elızıhöz hasonlóan – elvált a 
lemez az alsó lemezrétegtıl, de itt sem látszik nyoma a túloldalon (4.58-60. k.). Jól látszik a lemezrész hirtelen 
kiszélesedése is, és az, hogy a levéltı oldalát ívesre vágták (4.61. k.).  
8. Teljes levél kb. 4 mm-es szár-darabbal (4.62-63. k.). A levél tövénél az egyik oldalon két, a másikon egy 
helyen elvált a két lemezréteg egészen a szárig (4.64-65. k.). Oldanézetben látható, hogy két lemez fekszik 
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egymáson (4.66. k.). A levél tövénél jól látszik a lemezrész hirtelen kiszélesedése (ld. 4.65. k.). Mindezek 
alapján feltételezhetı, hogy a szárrészt és a lemezrészt összekovácsolták.  
9. Szinte teljes levél kb. 8 mm szár-darabbal (4.67-68. k.). A levél mindkét oldalán a középsı érrel 
párhuzamosan, attól kb. 1 mm-re vékony horony fut végig, hasonlóan a 2. levélhez (4.69. k.). A borda másik 
oldalán, egészen a tövénél is fut egy horony. Ezen a darabon is mindkét oldalon elvált, és az egyik oldalon szét is 
nyílt a lemez a levél tövénél (4.70-71. k.), ami megerısíti, hogy a szárrészt és a lemezrészt kovácsolással 
rögzítették egymáshoz.  
10. Teljes levél kb. 5 mm-es szár-darabbal (4.72-73. k.). A levél tövénél az egyik oldalon hosszú ív alakban 
elvált a lemez, ami kovácsolásra utal (4.74-75. k.). Ugyanitt a levél széle mellett, a tövétıl kezdıdıen kb. 1 cm 
hosszan bekarcolt párhuzamos vonalpár fut (4.75. k.). A vonalak kb. 0,1 mm szélesek és egymástól kb. 0,5 mm 
távolságra vannak. A levéltı másik szélén is hasonló, kb. 3 mm hosszú horony látszik.  
11. Levél alsó fele 4 mm-es szár-darabbal (4.76-77. k.). A levél egyik oldalán a tövénél ív alakban elvált a 
lemez, hasonlóan a 10. darabhoz (4.78-79. k.). A középsı ér mindkét oldalán 1-1 horony látható (4.80. k.), a 
levél széle mellett pedig két párhuzamos bekarcolt vonal egymástól kb. 0,5 mm-re kb. 8 mm hosszan (4.81. k.). 
A levél másik széle mellett is hasonló vonalpár nyoma..  
Levéltöredékek szár nélkül: 11 db lemezrész-töredék szár nélkül. Vastagságuk 0,1 mm vagy annál kisebb.   
12. Díszítetlen lemezszalag töredék. Szélessége 4,1 mm-rıl 3,5 mm-re csökken a mérhetı részen. Nem a 
koszorúhoz tartozott, mert vékonyabb, mint a levelek lemezrésze, és kevésbé van tartása, valamint az arany is 
sárgább színő, mint a koszorú töredékein (4.82-83. k.). 
13. A lemezrész felsı háromnegyede. A középsı eret duplán húzták be (4.84-85. k.).  
14. Szinte a teljes lemezrész a középsı érrel. A lemez vékonysága ellenére a levélnek van tartása, ellentétben a 
12. töredékkel (4.86-87. k.). 
15. A lemezrész felsı fele. Mindkét oldalán a középsı ér mellett vékony horony fut, az aljától a teteje felé egyre 
távolodva az értıl (4.88-89. k.).  
16. Levél(?) lemezrésze (4.90-91. k.). Úgy tőnik levél formájú, de a közepén az ér nincs jelezve, és szélesebb is, 
mint a koszorú levelei. A lemez ugyanúgy gyenge megtartású, mint a 12. töredék esetében, a színe is azzal 
megegyezı sárga. Nem a koszorúhoz tartozik. Feltehetıen ugyanahhoz a tárgyhoz tartozott, mint a 12. töredék.   
17. A lemezrész középsı darabja az ér kidomborodó nyomával (4.93-94. k.). 
18. A teljes lemezrész a középsı érrel (4.95-96. k.). Az egyik oldalán a levél tövénél felpördült a lemez felsı 
rétege (4.97. k.). Jól látszik, hogy ez a rész egy másik lemezréteg (4.98. k.).  
19. Szinte a teljes lemezrész a középsı érrel (4.99-100. k.). A levél egyik oldalán, közvetlenül a lemez széle 
mellett 7 mm hosszú, leheletvékony bekarcolt horony, talán elırajz maradványa (4.101. k.).  
20. Lemezrész felsı darabja, közepén az érrel (4.102-103. k.).  
21. Lemeztöredék ér nélkül (4.104-105. k.).  
22. Hosszúkás lemeztöredék (4.106-107. k.). Az egyik oldala egyenesre van vágva, a többi recésen törött (4.108. 
k.). A törött hosszanti oldalánál a lemez széle szögben meghajlott. Az egyenes oldala miatt feltehetıen ez sem a 
koszorúhoz tartozik.  
Állapot:  
Abroncstöredékek:  
1. A két csı az egyik végén összeolvadt, és nem látszik, hogy melyik hol végzıdik. A csövek és a levelek is 
szakadozottak, töredékesek, olvadtak, a felületükön szürke-fekete égésnyomok vannak. A megmaradt két bogyó 
teljesen szétlapult és a forrasztás mentén szétnyílt. Több levélnek és bogyónak csupán a szára maradt meg. A 
felületre több helyen fekete hamu (?) rakódott. Az arany felülete matt (ld. 4.2-3. k.). 
2. A csı két helyen, az 1. és a 2. levélhármas tövénél megtört. Mindkét vége elolvadt, több helyen deformálódott. 
A levelek is több helyen megolvadtak, összegyőrıdtek, a száruk elhajlott, eltörött. A 12 levélbıl 7-nek a 
lemezrészébıl is maradt valami, a többinek csupán a szára. Barnásfekete égésnyomok vannak rajtuk. Az egész 
darab felülete matt, mintha vékony bevonat borítaná (ld. 4.16-17. k.).  
3. A csıdarab középen összenyomódott, két vége elolvadt. A levélhármasból csupán egyetlen levél 
lemezrészének a fele maradt meg, a többinek lényegében csak a szára. Ezek is megolvadtak, deformálódtak. A 
felületen több helyen világos drapp színő anyag (csonthamu?) rakódott le, néhol szürke-fekete hamuval keverve 
(ld. 4.23-24. k.). 
4. A csıdarab deformálódott, több helyen kiszakadt. A két levélhármasból mindössze egyetlen levél lemezrésze 
maradt meg a felére olvadva. A többi levélnek csak a szára, azok is deformálódva, összeolvadva. A felületen 
szürke színő hamuval kevert föld, és világos drapp színő anyag (csonthamu?) rakódott le (ld. 4.27-28. k.). 
5. A csı-darab szakadozott, olvadt, teljesen megégett. A felületére fekete színő szemcsés és barna kristályos 
anyag151 égett rá. A levélhármasból két levél lemezrésze maradt meg, ezek is győröttek, olvadtak; a harmadiknak 
csupán a szára (ld. 29-30. k.). 

                                                 
151 Hasonló barna, kristályos, zsírfényő anyag rakódott le a stavroupolisi Oraiokastrou utcai sírban talált arany 
veretekre is (ld. 52-53. sz.). Ez feltehetıen szerves anyag maradványa lehet. 
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Levelek szárral: A legtöbb esetben a levelek deformálódtak, megolvadtak (pl. 5., 6. levél). A 3. levélen a 
levéltınél a megolvadt lemez felületén méhsejtszerő mintázat látható, valószínőleg az olvadás 
következménye.152 Szintén az olvadás/égés eredményezte a 7. levél felületén látható apró fényes pöttyöket is, 
valamint a fekete elszínezıdést (ld. 4. 56-57. k.). Ugyanennek a levélnek a tövénél barna anyag is lerakódott. 
A 8. és a 11. levélen is apró, tőhegyszerő kicsúcsosodások figyelhetık meg a lemezen, mintha megszurkálták 
volna ezeket (ld. 4.63., 4.78. k.). A 8., 9., 10. és 11. levél felületén szürke-fekete színő földszerő (esetleg hamu) 
lerakódás figyelhetı meg több helyen. A 9., 10. és 11. levélen emellett világos drapp színő anyag (csonthamu?) 
is lerakódott. A 2. töredék esetében két levél összeolvadt.    
Levéltöredékek: A legtöbb esetben a lemezek meggyőrıdtek, megolvadtak (pl. 15., 18. töredék). A 13., 18., 19., 
20. és 21. töredék felületére szürke-fekete színő hamu és világos drapp színő anyag (csonthamu?) rakódott le. A 
14. és 17. töredék felületén is megfigyelhetık az olvadás/égés következtében keletkezett fényes pöttyök (ld. 
4.86. k.). A 14. töredéken emellett tőhegyszerő kicsúcsosodások is láthatók. A 17. és a 21. töredéken a lemez 
széle méhsejtszerően töredezett, mintha az arany elemeire esne szét. Ez valószínőleg a hıhatás következménye. 
A 17. töredék felületén vékony rétegben barna-fekete lerakódás is van. 
A 12. és 16. töredéken a többitıl eltérı anyag figyelhetı meg: szögletes foltokban drapp színő, kristályos anyag 
rakódott le helyenként a felületre (4.83., 4.92. k.). A 22. töredék teljes felülete sötétre, vörösesbarna-feketére 
színezıdött (ld. 4.106-107. k.). 
Szerszámnyomok: U profilú cizellırszerszám, vagy negatív forma nyoma (a levelek középsı ere); olló(?) 
hegyének lekerekített L alakú nyoma ( az 5. abroncstöredéken, ld. 4.31. k.; az 1. és 5. száras levélen, ld. 4.33., 
4.50. k.) 
Párhuzamok: Az elırajz és a bogyók miatt az 1. számú, a levelek formája miatt pedig a 2. számú 
mirtusszkoszorúhoz hasonlítható. 
Keltezés: Kr.e. 3. század (ld. ehhez 2. függelék). 
Megjegyzés: A szaloniki múzeum kiállításán ΜΘ5408 leltári számmal szereplı arany olívakoszorú tévesen 
szerepel a sedesi A sír koszorújaként. Errıl ld. bıvebben a 2. függeléket. 
A szár nélküli levéltöredékek közül a 12., a 16. és a 22. nem a koszorúhoz tartozik. A 12. és 16.feltehetıen 
ugyanannak a tárgynak a részei.  
 
 
5. Olívakoszorú töredékei 
Derveni, A sír 
 
Leltári szám: A131 α, β, γ, δ. 
Méret:  
Levelek (A131 β): 1. 53,7x17,6 mm; 2. 57,9x17,6 mm; 3. 60,6x17,8 mm; 4. 59,3x15,2 mm; 5. 49,2x14,7 mm; 6. 
40,6x17.6 mm; 7. 56,6x19,8 mm.  
Bogyók (A131 γ): 1. 12,4x8,6 mm; 2. 12x8,6 mm; 3. 11,9x8,5 mm; 4. 12,2x8,7 mm; 5. 12x8,5 mm. 
Abroncsvégek (A 131 α): 1. 37,7x6,5 mm; 2. 37x6,2 mm. 
Rozetta (A131 δ): 12,9x10,9 mm. 
Ágtöredék (A131 β): 42,5x51mm 
Tömeg: összesen: 15,29 g.  
Levelek: 1. 0,93 g; 2. 0,9 g; 3. 0,89 g; 4. 0,74 g; 5. 0,51 g. 
Bogyók: 1. 1,1 g; 2. 1,03 g; 3. 1,08 g; 4. 1,37 g; 5. 1,26 g. 
Abroncsvégek: 1. 1,19 g; 2. 1,08 g. 
Rozetta: 0,12 g. 
Ágtöredék: 3,09 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Themelis – Touratsoglou 1997, 57. kép nélkül („ásatási jelzet nélkül, valószínőleg az A sírból”). 
Leírás: kétszintes(?) szerkezető olívakoszorú 14 töredéke abroncsvégekkel, ágtöredékkel, levelekkel és bogyókkal 
(5.1-2. k.). 
Levelek: 5 különálló és 2, a csúcsuknál összeolvadt töredékes olívalevél. Mindegyik 0,1 mm-nél vékonyabb 
lemezbıl készült. A levelek közepén egyenes, valószínőleg negatív forma segítségével domborított borda jelzi az 
eret. A 2. és a  4. levél alapján ezt a levél tövétıl nem egészen a csúcsáig húzták meg (5.3., 5.7. k.). A 2., 4. és 5. 
levél középsı erein ugyanaz a jelenség figyelhetı meg: míg a borda bal oldala erıteljes, éles vonalként 
emelkedik ki a felületbıl, addig a jobb oldala ettıl a vonaltól fokozatosan lejtve széles sávot alkot, és a szélét 
enyhén bemélyedı vonal jelzi. Így a keresztmetszete egyenlıtlen szárú V alakot mutat (5.5. k..). Ez a borda 
bemélyedı oldalán is jól kivehetı (5.6. k.). A 2. levélen az is látható, hogy a borda kb. a felétıl megváltozik: a 

                                                 
152 Hasonló mintázat figyelhetı meg a derveni H sír oroszlánfejes karikafülbevalójának (ld. 10. sz.) elvékonyodó 
végén és a derveni A sír olívakoszorú töredékeinek levelein is (ld. 5. sz.). 
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széles sáv fokozatosan megszőnik és a borda középen emelkedik a legmagasabbra (5.7. k.). Mindez arra utal, 
hogy az aranymőves nem egyenletesen nyomta a lemezre a szerszámot, és több esetben is a bal oldalán nyomta 
erısebben. A 4. levélen megmaradt a szár kb. 6 mm hosszú darabja. Ez 1 mm vastag sima drót. A drót a levél 
lemezrésze felé elvékonyodik és kiszélesedik (5.4. k.). A szár felett a levél tövénél kb. 6 mm hoszzú ív alakú 
horony látható a felületen, ami lemezrétegek csatlakozására utal (ld. 5.4. k.). Felthetıen a szárat és a lemezrészt 
külön készítették el, majd a kettıt összekovácsolhatták. Utána vágták formára a levelet. A vágáshoz vágóélt 
használtak. A 4. levél ép szélén, a szár és a levél csatlakozásától 1 mm-re látszik a vágóél nyoma (5.8. k.). A 
bordát csak ezután húzták be a levél közepébe. A 3. levélen a borda oldalán, a levél ép szélén, a szártól kb. 1,5 
cm-re kb. 6 mm hosszú, vékony, bekarcolt vonal látható a lemez szélével párhuzamosan (elırajz?) (5.9. k.). A 
levéltöredékek mérete alapján kétféle mérető levél azonosítható: kb. 63x18 mm és kb. 50x15 mm mérető.  
Bogyók: 5 ovális olívabogyó, ebbıl 3-ban megmaradt a szár töredéke is (ld. 5.1-2. k.). Mindegyik két félbıl van 
összeforrasztva a hosszanti tengelyük mentén, amelyeket lemezbıl negatív formába domborítottak. A bogyók 
tömege és a nyílásoknál látható keresztmetszet alapján a készítésükhöz használt lemez vastagsága kb. 0,5 mm-re 
becsülhetı. A negatív forma használatát az azonos forma mellett az a tény is megerısíti, hogy a méretükben 
csupán tizedmilliméteres eltérések vannak. A két fél illesztése jól látszik az 1.-3. darabokon  (5.10-13. k.). A 
polírozás nyoma is látható, amivel az illesztés vonalát akarták eltüntetni. A bogyókon alul és felül is kívülrıl 
ütött lyuk van. A lyukak szélénél szinte mindig látható 1 vagy 2 rövid, V alakú hasadék (5.14-15. k.). Ezek a két 
fél illesztésére merılegesen helyezkednek el. Valószínőleg a lyukasztás során keletkeztek. A bogyókat a 
lyukakon keresztül főzték fel a 0,4-0,5 mm átmérıjő sima drótból készült szárra. A 3. bogyó alján kb. 5 mm 
hosszú drót-darab maradt meg. A 4. és 5. bogyón megmaradt a szárnak a bogyókat rögzítı, kb. 25 mm hosszú 
szakasza, ami mutatja a bogyók rögzítésének módját. A szárra vízszintes irányban hurkot hajlítottak, ráfőzték a 
bogyót, majd a drót végét ismét hurokba hajlították (5.16-19. k.). Így rögzítették a bogyót, de mobil is maradt. A 
megmaradt drótokon jól láthatók a spirálisan körbefutó varratok.  
Abroncsvégek: két, a koszorú abroncsának hátsó végeire húzható, levágott ág-véget imitáló ’kupak’ (ld. 5.20-
23., 5.24-27. k.). Két részbıl állnak: egy csıbıl és egy mintázott lemezbıl. A csöveket kb. 0,5 mm vastag 
lemezbıl készítették, valószínőleg egyszerően csak a lemez feltekerésével (5.28. k.). Jól látható a lemez 
egyenetlen széle (ld. 5.22., 5.27. k.). Az 1. abroncsvég csövének felsı szélével párhuzamosan, attól kb. 0,5 mm-
re, a lemez teljes hosszában egy vékony, egyenes vonalat karcoltak a felületbe (5.29-30. k.). Ez feltehetıen a 
méretre vágásához alkalmazott elırajz. A csövek hossza 26,8 és 26,3 mm. Szélességük változó: az 1. 
abroncsvégen 3,3-2,6 mm, a 2. darabon 3,2-4,7 mm. Az 1. abroncsvégen egy rövid szakaszon a csı épen maradt: 
eredetileg kb. 3 mm átmérıjőek lehettek. Alsó végüket kb. 4 mm széles sávban ellapították, és ehhez 
forrasztották hozzá az ág-vég lemezét (ld. 5.22., 5.26. k.). A lemez eredeti vastagsága 0,7 mm lehetett. Egyik 
oldalát negatív formába préselve alakították ki a felületén a ferdén levágott/letört ág végét imitáló mintázatot. A 
negatívban rusztikusan mintázták meg az ág-vég felületét, ezért tőnik úgy, mintha hosszú cizellált vonalakból 
állna. A mintázat mindkét esetben azonos, ami megerısíti a negatív forma használatát. A préselés után a minta 
szélét viszonylag pontosan követve vágóéllel formára vágták a lemezt. Jól látszik a vágás szögeletessége (5.31-
32. k.). 
Ágtöredék: A koszorúból mindössze egyetlen ág- vagy abroncstöredék maradt meg. Ez egy csıtöredékbıl, két 
hozzá forrasztott levél töredékébıl, a levelekhez forrasztott bogyóból, illetve annak szár-töredékébıl és a csıben 
lévı drót-darabból áll (ld. 5.1-2. k.). A csıbıl kb. 20 mm hosszú, kb. 2,5 mm átmérıjő, kissé íves darab maradt 
meg. Két szemközti oldalához 1-1 levél van forrasztva a száruknál fogva úgy, hogy a drótszár és a levél töve is 
teljesen a csıre simul. A levelek lemezrészét közvetlenül a forrasztás mellett kifelé hajlították, hogy elálljon a 
csıtıl (5.33-34. k.). A szinte teljesen megmaradt levélen a bogyó is megmaradt (5.35. k.). Ezt kb. 40 mm hosszú, 
0,5-0,6 mm vastag, sima drótra főzték fel. A drótszár alsó végét kb. 4 mm hosszan a levél tövéhez forrasztották 
(5.36. k.). A szár hullámos; felületén jól látszik a spirálisan körbefutó lemezszél. Az olívabogyót a szár felsı 
végére főzték. A drótot a bogyó alatt és fölött is vízszintes irányban hurokba hajlították (5. 37-38. k.). A hurkok 
nagyobb távolságra van egymástól (14 mm-re), mint a bogyó magassága (11,9 mm), így az szabadon mozog 
közöttük (ld. 5.35. k.). Mindkét levéltöredéken megvan a középsı eret jelzı borda. A nagyobb töredék bordáján 
ugyanaz a jelenség figyelhetı meg, mint a 2., 4., 5. levéltöredékeken: a borda bal oldalán élesebb a kiemelkedés, 
mint a szélesebb jobb oldalán. Ez a vájatban fordítva látszik (5.39. k.). A kisebb levéltöredék tövéhez forrt 
drótdarab bogyó szárának töredéke. A levéltöredék felsı végéhez hozzáforrt még egy levéltöredék. A csı-
töredék belsejében sima, a bogyó szárával azonos vastagságú drótdarab van (ld. 5.36. k.).   
Rozetta: egyetlen lemezbıl, negatív formába beütve készítették (5.40-41. k.). A rozetta hat szirma az ütés 
következtében nyílt szét. Ezt mutatja a szirmok egyenetlen, de összeillı széle (5.43-44. k.). Néhol a szirmok 
szélén apró lemeznyúlvány maradt (ld. 5.40-41. k.). A szirmok hossza 5,3-6 mm között változik. A rozetta 
közepébe 1 mm-es lyukat ütöttek a belseje felıl, a lyuk széle ugyanis a lemez hátoldala felé hajlik (5.42. k.). 
Állapot: Az ág-töredéken a csı és a levelek is részben elolvadtak, a levelek több helyütt deformálódtak. A bogyó 
szára is meghajlott, a forrasztása mellett el is tört. A csı belsejében lévı drótdarab körül fekete lerakódás van, 
valószínőleg elszenesedett maradvány. Több töredéken is vékony rétegben föld rakódott le, fıleg a rozetta 
belsejében, egyes bogyók belsejében és több levél felületén is. A levelek széle több helyütt megolvadt. A 6. és a 
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7. levél a csúcsánál összeolvadt. A lemezek felülete is több helyütt megolvadt a hı hatására: az olvadás 
mértékének megfelelıen méhsejt-mintázatú lett (pl. 1. levél, 5.45. k.; 6-7. levél, 5.47. k.), vagy gödrökkel teli (pl. 
5. levél, 5.46. k.).153 Több levélen  is apró, tőhegyszerő kicsúcsosodások figyelhetık meg a lemezen, mintha 
tővel szurkálták volna meg (pl. 3., 4. levél, 5.3. k.). A 3. bogyó oldala kilyukadt. Az 1. bogyó egyik végén 
szétnyílt a két fél illesztése (ld. 5.12. k.). Az 1. abroncsvég csöve több helyütt deformálódott. A 2. abroncsvég 
csöve teljes hosszában laposra nyomódott. Mindkettın több helyütt zöld színő rézkorrózió maradványa látható, 
valószínőleg bronztárggyal érintkezett a földben (5.48. k.). Ugyanitt a csı végének forrasztása során megolvadt a 
megmintázott lemez és a forraszanyag is elfolyt az összeillesztett felületeken kívülre. 
Szerszámnyomok: U profilú cizellırszerszám nyoma (a levelek középsı ere). 
Párhuzamok: Azonos formájú, középsı érrel díszített levelekkel készítették az Amphipolis mellett Tsagezinél 
feltárt154 és egy szintén amphipolisi temetkezés ezüst osszuáriumában talált olívakoszorút.155 Ezeken azonban 
nincsenek olívabogyók. Azonos levélformájú, és bogyókkal, valamint ágakkal is ellátott olívakoszorú a Pella 
melletti Agrosykiasnál feltárt cisztasírból került elı.156 A bogyók levélhez rögzítésének módja megegyezik az 1. 
mirtuszkoszorú bogyóinak és virágainak levélhez rögzítésével (ld. 32-33. o. és vö. 5.36. és 1.53. k.). 
Levágott/letört ág-véget utánoz a 2. koszorú abroncsának vastag vége is (ld. 34. o. és vö. 5.31-32. és 2.13., 2.15. 
k.).  

Keltezés: a sírral együtt a késı 4. – kora 3. század (Themelis – Toratsoglou 1997). 

Megjegyzés: A rozetta formája, mérete és készítési technikája is megegyezik az 1. mirtuszkoszorú rozettáiéval. 
Még a szirmok szélén látható lemeznyúlványok is azonosak ezen a darabon és a 1. koszorú rozettáin (vö. 5.40-
42. és 1.54-56. k.). Valószínőleg tehát az A131δ számon nyilvántartott rozetta eredetileg az 1. sz. koszorúhoz 
tartozott. 
 
  
6. Tölgykoszorú töredékei157 
Derveni, A sír  
 
Leltári szám: A22, A57, A98ε, A99η, A100/1-11, A117. 
Méret:  
Abroncstöredékek: A100/3: kb. 152x70 mm; A100/4: kb. 92x100 mm. 
Levelek: A22: 24x14,6 mm; A99η: 46,3x30,7 mm; A100/1: 28,1x36,5 mm; A100/5: 49x27,9 mm; A100/6: kb. 
70x32 mm; A100/7: kb.60x34 mm; A100/8: kb. 50x32 mm; A100/9: kb.42x32 mm; A100/10: kb.38x32 mm; 
A100/11: 26x25,1 mm. 

Makkok: A57:A legépebb sárga: 12,8x7,8 mm; A117:a sötét: 12,3x7,6 mm; A98ε: sárga összenyomott: 12,4x7,5 
mm. 

Drót levéllel: A100/2: 23,8x12,5x3,8 mm. 
Tömeg:  
Abroncstöredékek: A100/3: 12,94 g; A100/4: 11,7 g. 
Levelek: A22: 0,2 g; A99η: 0,89 g; A100/1: 0,68 g; A100/5: 0,9 g; A100/6: 1,34 g; A100/7: 1,05 g; A100/8: 
0,81 g; A100/9: 0,63 g; A100/10: 0,59 g; A100/11: 0,34 g 
Makkok: A57: 0,67 g (tővel együtt); A98ε: 0,54 g (tővel együtt); A117: 0,51 g. 
Drót levéllel: A100/2: 1,22 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Abroncstöredékek, levelek, drót levéllel: Themelis – Touratsoglou 1997, 57-58. 60. t.; Makkok: Uott: 
58. 61. t. 
Leírás: kétszintes szerkezető tölgykoszorú 16 töredéke abroncstöredékekkel, levelekkel és makkokkal.(6.1.,6.39. 
k.) 
Abroncstöredékek: 
Az A100/3 abroncstöredék lemezbıl készült csı, amelyhez 5 levelet és egy ágat rögzítettek (6.2. k.). A csı 
vatagsága kb. 5 mm. A leveleknek a szárát valószínőleg az abroncsba ütött lyukba forrasztották. Az abroncshoz 

                                                 
153 Hasonló mintázatú felület figyelhetı meg a 10. sz. derveni oroszlánfejes karikafülbevalón és a sedesi A sír 
koszorújából (4. sz.) megmaradt 3. levélen is. 
154 Ld. Makedonika 1 (1941), 496. 31. k. 
155 Ld. Lazaridis 1997, 83. 42. k. 
156 Ld. Hrysostomou et al. 2007, IV.11., IV.12.1-2. t. 
157 A töredékek közül az A100/3-4 és az A100/6-10 számúakat a régi kiállítási installációhoz szögelték. A 
vasszögeket rozsdás állapotuk miatt nem lehet eltávolítani, ezért ezek a darabok csupán az installációhoz  
rögzítve tanulmányozhatók. Ez nagyban korlátozta a technikai részletek vizsgálatát és a dokumentálásukat. 
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közvetlenül rögzített leveleknek eredetileg 13 karéjuk lehetett: 6-6 oldalsó és 1 a csúcsukon. Kivehetıek rajtuk a 
cizellált, ív alakú oldalsó erek és a levél egyenes középsı ere is. Az ág vastag drótnak látszik, ami a teteje felé 
fokozatosan elvékonyodik. Hossza kb. 100 mm. A felsı végén egy bordázott felülető, középen vastag, a csúcsa 
felé elvékonyodó bimbó(?) van. Hossza kb. 10 mm, vastagsága kb. 3 mm (6.3. k.). Az ágon három helyen 
levelek csatlakozási pontja látható. Az ág alsó harmadának tetejénél lévı csatlakozási helyen megmaradt az 
egyik levél szára a lemezrész tövének a töredékével és a másik levél szára. Ez mutatja, hogy a leveleket 
párosával helyezték el az ágon. A következı csatlakozási pont az ág kétharmadának tetejénél, az utolsó pedig 
közvetlenül a bimbó(?) tövénél van. Mindkét helyen csupán szárcsonkok-dudorok utalnak a levelekre. 
Az A100/4 abroncstöredéken is lemezbıl készült csıhöz közvetlenül rögzítettek 5 levelet és egy ágat (6.4. k.). A 
csıtöredék enyhén ívelt, vastagsága kb. 5 mm. A levelek közül 4 szinte teljesen épen maradt meg, ezért jól 
látható rajtuk a 13 karéj és az oldalsó ereket jelzı cizellált, íves vonalak. Az oldalsó ereket a karéjok belsejében 
és a kapcsolódásukhoz is meghúzták. Az egyik levél a közepén egyenes vonalban szétrepedt, ami arra utal, hogy 
a középsı eret túl erısen húzhatták meg. Az ág itt is sima drótnak látszik. A tetején bordázott, a csúcsán 
elvékonyodó bimbó(?). Két helyen látható rajta levelek csatlakozása: közvetlenül a bimbó(?) tövénél és az ág 
kétharmadának tetejénél. Itt is 2-2 levelet rögzítettek egy helyre. Megmaradt a száruk a lemezrész tövének 
töredékével. abroncs közepe levelekkel (ld. 6.4. k.) 
Levelek: Mindegyik kb. 0,1 mm vastag lemezbıl készült, amit tölgyfalevél alakúra vágtak. Mindössze kettınek 
maradt meg a szára.  
A szár nélküli levéltöredékek közül az A99η számú a legteljesebb (6.5-6. k.): mindössze a legfelsı és a tövénél 
lévı két alsó karéj hiányzik a levél lemezrészébıl. Eredetileg tehát mindkét oldalán 5-5 karéj volt és még egy 
további a levél csúcsán. A levél középsı és oldalsó ereit is leheletvékony cizellált vonalakkal jelezték, amelyek a 
túloldalon kidomborodnak. A középsı eret mindkét oldalán behúzták. Ez valójában 3 egyenes vonal, amelyek a 
levél csúcsa felé széttartanak (6.7-8. k.). Az oldalsó ereket íves vonalak jelzik. Ezeket általában a középsı értıl 
kezdve húzták meg, egy karéjban többet is, nagyjából egymással párhuzamosan (6.9-11. k.). A levél bal felsı 
részén több, az ereket keresztezı cizellált vonal is látható. A középsı éren kívül 29 vonal van ezen az oldalon. 
Úgy tőnik, a lemezt nem vágóéllel, hanem más eszközzel vágták formára, mert nem látni a vágóélre jellemzı 
egyenes szakaszokat, hanem a levél széle egyenetlen, ’rongyos’, néhol viszont szép íves (ld. 6.9-10. k.). A 
töredék aljától kb. 12 mm-re a középsı ér mellett egy kb. 1,5x1,5 mm-es lyuk van: feltehetıen a levél rögzítésére 
szolgáló modern lyuk. 
Az A100/5 számú is 11 karéjos levél lehetett, ebbıl azonban csak a felsı rész ırizte meg a formáját (6.12-13. k.). 
A levél elıoldalán a hátoldal felıl cizellált és az elıoldalról bekarcolt vonalak is láthatók. Ezek a levél erezetét 
jelzik (6.14-17. k.). A 25 vonal nagyrészét a hátoldal felıl cizellálták a lemezbe, ezek az elıoldalon 
kidomborodnak. Elölrıl karcolták viszont be a középsı eret jelzı (vagy kijelölı?) hármas vonalat. Ez a levél alsó 
részén még 3 vonal, a felsı részén azonban már csak 2 (ld. 6.17. k.). Velük párhuzamosan, de tılük 2 mm 
távolságban egy hátulról cizellált vonal fut. Az elıoldalon látható vonalak némelyike a cizellált középsı érhez 
tart, mások viszont a bekarcolt középsı érhez (ld. 6.17. k.). A levél oldalsó ereit jelzı vonalak inkább ívesek és 
nem egyenesek. A hátoldalon a 25-bıl mindössze 14 vonal látszik. 
Az A100/1 töredék is az elızıhöz hasonló nagyságú levél felsı része. A 3 felsı karéja maradt csak meg, egy 
másik levél két karéja pedig hozzáolvadt az alsó részéhez (6.27-28. k.). Az elızıekhez hasonlóan itt is 
megvannak az erezetet jelzı leheletvékony cizellált és bekarcolt vonalak. 14 vonalat lehet látni, többségük 
hármasával, egymástól széttartóan helyezkedik el (6.29. k.). A középsı eret az A99η-hez hasonlóan 3 egyenes, 
széttartó vonal jelzi (6.30. k. ). A levél széleit szép ívesre vágták, nem látni vágóélre utaló egyenes szakaszokat. 
A levél tetejétıl kb. 7 mm-re középen egy kb. 2x2 mm-es lyuk van. Ez a levél rögzítésére szolgáló modern lyuk.       
Az A100/11 az elızıekhez hasonló mérető levél felsı három karéját ırizte meg (6.18-19. k.). A levél erezetét 
jelzı cizellált-bekarcolt vonalakból 11 látható (6.21. k.). Jól kivehetı a középsı ér jelzése, ami itt is tripla vonal 
(6.20. k.).  
Az A22 az elızıeknél jóval kisebb mérető levél töredéke (6.22-23. k.). Úgy tőnik, szinte teljes, csak a legalsó 
része hiányzik. Az erezetet itt is leheletvékony cizellált vonalakkal jelezték. A középsı ér helyén egész 
vonalköteg látható (6.24. k.), mintha fapálcával húzták volna meg. Ezt mindkét oldalról meghúzták. Az oldalsó 
ereket ebben az esetben jórészt egyenes vonalak jelzik (6.26. k.), amelyek a középsı ér felé tartanak. A lemez 
szélei itt is egyenetlenek, ’rongyosak’, nem vágóéllel (talán olló?) vágták formára (6.25. k.). A levél aljától 6,5 
mm-re, a középsı ér mellett kb. háromszög alakú lyuk van; valószínőleg modern rögzítés nyoma. 
A levéltöredékek alapján tehát egyelıre kétféle mérető levél rekonstruálható: egy kb. 25x15 mm-es és egy kb. 
50x31 mm-es. 
Az A100/6 teljes levél a szárával (6.32. k.). 6-6 oldalsó karéja van és még egy a csúcsán. Jól látható, hogy a felsı 
2-2 karéj és a csúcson lévı nagyobb, mint a többi. Az alsó karéjok mérete a szár felé fokozatosan csökken. A két 
legalsó a győrıdések miatt alig észrevehetı. A levél szára kb. 0,8 mm hosszú íves drót, amelynek a felsı részén 
végig vájat húzódik. Feltehetıen szögletes drótból, félkör keresztmetszető formába ütve készült, és a vájat a 
szögletes drót felhajló szélei miatt keletkezhetett. A levél töve hirtelen, ív alakban szélesedik ki a szár tetejénél. 
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Ez arra utal, hogy a szárat külön forraszthatták a levél lemezrészéhez. A sérülések miatt alig láthatóak az oldalsó 
és a középsı ereket jelzı cizellált és bekarcolt vonalak.   
Az A100/7 eredeti állapotában az elızıvel megegyezı formájú és kb. azonos mérető levél lehetett (6.33. k.). Az 
alsó 3-3 karéja a győrıdések miatt alig látható. A szárának csupán a felsı, a lemezrészhez közvetlenül 
kapcsolódó része  maradt meg. A lemezrész hirtelen, ív alakban szélesedik ki. A szár egyik oldalán kivehetı a 
lemez alsó, keskeny vége is (6.34. k.). A lemezrészen jól láthatóak az oldalsó erezetet jelzı cizellált, íves 
vonalak, és a levél tövénél a középsı ér bekarcolt tripla vonala is (ld. 6.33-34. k.).  
Az A100/8 számú darab is eredetileg 13 karéjos levél volt. Ebbıl a legalsó karéjok hiányoznak. A cizellált erezet 
jól látható a levél felületén (6.36. k.).  
Az A100/9 darabnak csupán a felsı része maradt meg 3-3 oldalsó és a csúcsán lévı karéjjal. A mérete alapján 
valószínőleg ez is 13 karéjos levél volt. A cizellált erezet ezen a darabon is jól kivehetı (6.37. k.)  
Az A100/10 levél az elızıhöz hasonlóan a levél felsı részének a maradványa (6.38. k.). 4 karéj szinte teljesen, 2 
hiányosan maradt meg a töredéken. Jól láthatóak a levél oldalsó ereit jelzı, ív alakú, cizellált vonalak. A mérete 
alapján ez is 13 karéjos levél lehetett.  
Makkok: 3 tölgy makk, kettıben modern drót (6.39. k.). Mindegyik két félbıl készült, amiket lemezbıl, negatív 
formába domborítva készítettek. A makkok két felét a hosszanti oldalukon forrasztották össze (6.40-42. k.). Alsó 
részüket – a valódi termést utánozva – rombuszmintával díszítették. A minta már a negatív formában benne volt, 
mert két makkon is azonos részletek mutathatók ki. A két fél illesztésétıl balra egy ferde vonalat rombuszcsúcs 
követ: a vonalak egymástól való távolsága és az általuk bezárt szög is egyezik (6.43. k.). Ez a részlet az 
illesztéstıl balra a legépebb sárga makk mindkét felén megtalálható, ami arra utal, hogy a makkok mindkét felét 
is ugyanabból a negatívból készítették (6.44-45. k.). Mindhárom darabon a minta tetejénél, közvetlenül a két fél 
illesztése mellett balra ugyanaz a vonalszerő kitüremkedés látható. Ez a negatív falán lévı mélyedés lenyomata a 
lemez felületén: a fél makk alakú negatív forma ismertetıjegye (6.46-48. k.). A deformálódásokból adódó 
méretkülönbségek nem jelentısek, mindhárom makk lényegében azonos mérető. A legépebb sárga szélessége a 
csúcs elıtt 5,5x4,3 mm; mintás sávjának szélessége 6,1 mm. A sötét színő szélessége a csúcs elıtt 5,2xkb.4 mm; 
a mintás sáv szélessége 6,4 mm. A sárga összenyomott szélessége a csúcs elıtt 5,1x3,9 mm; a mintás sáv 6,5 
mm széles. Mindegyik makk alján kb.1,8 mm átmérıjő lyuk van, hogy a szárra rögzítsék (6.49. k.). 
Drót levéllel: drót és lemeztöredék, valószínőleg levél és drótszár töredéke (6.50-52. k.). Sima drót, vastagsága 
1,1-1,4 mm között változik, hossza 23,8 mm. A vastagabb vége ívesre van hajlítva (6.52. k.). Mindkét vége 
töröttnek tőnik (6.53. k.). A dróthoz az ív elıtt egy ponton hozzáolvadt egy 0,2 mm vastag lemeztöredék (6.54. 
k.). Egy helyütt egyenes vonal vehetı ki rajta, ami talán levél erét jelölhette (6.55. k.). 
Állapot: 
Abroncstöredékek: Az A100/4 darabon az 5. levélnek csak a töredéke maradt meg, az ágról pedig hiányzik a 
levelek lemezrésze. Az A100/3 darabon az ág leveleibıl szinte csak szárcsonkok maradtak, mindössze az 
egyiknek maradt meg a tövébıl egy darab. Az abroncshoz rögzített levelekbıl az egyiknek csak az alsó két 
karéja maradt meg. A többinek a felsı karéjai hiányoznak. Mindkét töredéken a levelek győröttek, az 
abroncstöredék több helyen behorpadt, deformálódott. A felületükön több helyütt a hamvasztás során keletkezett 
fekete és barnás elszínezıdések. 
Levelek: Mind az 5 levél erısen győrött, szakadozott, felületük több helyütt kisebb-nagyobb mértékben 
megolvadt, szélük elolvadt, kilyukadtak. Az A22-nek letört a szára is. Az A99η-bıl letört a levél szára és a 
csúcsa; mindkét oldalán több helyütt vörös-barna-fekete színő lerakódás (ráégett szerves anyag?) és 
földmaradvány is van. Az A100/1 levélnek hiányzik az alsó része. Felülete több helyütt pikkelyesen felvált, 
valószínőleg hı hatására. Mindkét oldalán fekete hamu rakódott a győrıdésekbe, a felülete pedig barnára 
színezıdött. Az A100/5 darabnak az alsó része hiányos. Ezen is több helyütt megfigyelhetı a lemez felületének 
pikkelyesen felválása. A lemez mindkét oldalon, az elolvadt részek mellett feketére színezıdött. Foltokban 
zöldesbarna elszínezıdés és fehér pöttyök (hamu?) is láthatók rajta. Az A100/11 töredéken mindkét oldalon 
fekete elszínezıdés, barnásvöröses lerakódás, és néhol zöld színő kristályos (üvegszerő?) anyag maradványa 
látható. A felületet itt is zöldes foltok borítják. A töredék alsó szélénél jól látszik, hogy a színes foltok valójában 
valamilyen, a felületre rakódott anyag maradványai. Az A100/7 levél a közepén egyenes vonalban kettészakadt 
(ld. 6.33. k.). A levélen 3 modern lyuk van, 2-ben a berozsdásodott installációs stift (6.35. k.). Az A100/6, 
A100/8, A100/9 levélen is 2 lyuk van a modern, rozsdás rögzítı stifttel. Az A100/10 levél két felsı és a csúcsán 
lévı karéjának nagyrésze hiányzik. 6 lyuk van a levélen, ebbıl kettıben maradt meg a rozsdás rögzítı stift (ld. 
6.38. k.). 
Makkok:  Mindhárom darabon horpadások. Az ép sárga színő makkon fekete színő lerakódás. A sötét színő 
teljesen barnára színezıdött, a felületén lerakódott sötétbarna foltokkal, talán szerves anyag maradványai. Az 
összenyomódott sárgán helyenként világos színő föld van; a két fél illesztése szétnyílt, és a csúcsánál is van egy 
lyuk. 
Drót levéllel: A drót felülete megolvadt, a lemez összegyőrıdött, kilyukadt, felülete megolvadt. A győrıdésekbe 
föld, egy helyütt fekete hamu rakódott le. Összességében a drót és a lemez felülete is tiszta és fényes. 
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Szerszámnyomok: A levéltöredékeken kétféle szerszám nyoma figyelhetı meg: egy vékony hegyő, V profilú 
karcolásra alkalamas szerszámé (karctő? fapálca?; pl. a középsı eret jelzı vonalak) és egy vékony hegyő, U 
profilú cizellırszerszámé (az oldalsó ereket jelzı íves vonalak). A kétféle módon készített vonalak az A100/5 
darabon egyértelmően megkülönböztethetık, a többi töredéken viszont ez nem mindig lehetséges. A makkokon: 
U profilú cizellırszerszám nyoma(?) (a rombuszminta vájataiban?) 
Párhuzamok: A levelek erezetét a derveni darabokéhoz hasonlóan részletesen mintázták meg a verginai ún. 
Philippos-sír és a Herceg sírjának a tölgykoszorúján is. A dervenihez hasonlóan ezeken is vannak makkok. A 
Philippos-sír koszorúján bimbókat(?) is elhelyeztek, de azoknak a megformálása eltér a derveni töredékeken lévı 
bimbókétól(?).158 Az ágakkal ellátott tölgykoszorú típushoz ld. még a Tsagezinél talált tölgykoszorút159 és a 
2008-ban Verginában, az agorán talált temetkezés arany tölgykoszorúját.160 Az amphipolisi darabon is 
részletesen megmintázták a levelek erezetét. 
Keltezés: a sírral együtt a késı 4. – kora 3. század (Themelis – Touratsoglou 1997). 
Megjegyzés: Az A100/2 darab felülete, alapanyagának kinézete teljesen idegen a tölgykoszorú töredékeitıl, 
sokkal inkább az 5. számú olívakoszorú töredékekéhez hasonló. Véleményem szerint az A sír olívakoszorújához 
tartozott. 
P. Themelis és I. Touratsoglou egy harmadik abroncstöredéket is említ.161 Ez hiányzott a vizsgált töredékek 
közül. 
 
 
A KOSZORÚK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE   

 

A. A derveni és a stavroupolisi mirtuszkoszorúk 

 

Mindhárom koszorú szerkezete azonos. Két íves, elvékonyodó csıbıl összeillesztett 

abroncs az alapjuk. A csövek vastag vége mindig a koszorú hátuljára, a vékony az elejére 

került. Az abroncsba kívülrıl ütött lyukakba forrasztották az ágak rögzítıcsapját, és ezekre 

húzták rá az alapcsövüket, amelyek azonban nem egyenesek, hanem ívesek, vagy szögben 

meg vannak hajlítva. A rövidebb ágak a koszorú elejére, a hosszabbak a hátsó részére 

kerültek. Ez az elrendezés nem mindig látható azonnal, mert a modern restaurálások során 

sokszor rossz helyre ragasztották vissza az ágakat (vö. 1.17-18., 2.20. és 3.62. k.).162 A 

koszorúk készítéstechnikai részletei azonban különböznek.  

Eltérı módon készítették a csövet az abroncshoz. Az 1. koszorún egyszerően csak egy 

magra/rúdra hajlították rá a lemezt, és a csı végét is egyenesen hagyták (1.6-7. k.). A 2. és 3. 

koszorúk esetében viszont – a csöveken lévı hosszanti párhuzamos vájatok alapján – drót-

/csıhúzószerő szerszámot használtak a lemezek csıvé alakításához. Ez mindössze azt jelenti, 

hogy a lemezt áthúzták egy lyukon, hogy hengerré alakuljon. A hornyok a csövön a lyuk falán 

lévı egyenetlenségek lenyomatai (ld. 2.5. és 3.24. k.).163 A csövek vastag végét mindkét 

koszorún ferdére vágták. A stavroupolisin jól látható, hogy ez a csıvé alakítás után történt, 

                                                 
158 Ld. Andronikos 1984, 172-173. 137. k.; 215. 184. k. 
159 Ld. Makaronas 1940, 495. 30. k.  
160 A koszorú egyelıre publikálatlan.  
161 Ld. Themelis – Touratsoglou 1997, 57-58. 
162 Ez történt az 1. és a 3. sz. mirtuszkoszorúk esetében is. Ld. ehhez 1. függelék. 
163A csıhúzóról ld. alább, 275.  
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mert a vágás során összenyomódott és lelapult a vége (3-9-12. k.). A dervenin azonban a csı 

vége is kör keresztmetszető (2.14., 2.16. k.). Itt a csıhöz használt lemez végét vághatták 

hegyesre, ami a csıvé hajlítás során a henger ferde végévé alakult. A ferde csı-végeket pedig 

törött-vágott ág-véget imitáló domborított lemezzel fedték el (ld. 2.13., 2. 15. k.). Az abroncs 

formára hajlítása sem egyformán történt. Az 1. abroncsát eredetileg valószínőleg ovális 

alakúra, a másik kettıét kör alakúra hajlították (vö. 1.17-18., 2.20. és 3.62. k.). Az 1. és a 3. 

koszorú abroncsát pedig még függıleges irányban is ívesre alakították (ld. 1.3-5. és 3.4-6. k.). 

Általánosan jellemzı, hogy az abroncs vastag végeit a koszorú hátulján összedrótozzák, és a 

vékony végüket is egymáshoz rögzítik. A drótozás mindhárom darabon két helyen, széles 

sávban, sima dróttal történt. Az 1. koszorún viszonylag lazán tekerték a drótot a csövekre, a 

másik kettın szorosan (vö. 1.10., 2.8., 2.11. és 3.13-14., 3.16. k.). Közös jellemzıjük, hogy a 

drótozást a csövek formájához igazították. A 2. koszorún az abroncs külsı és belsı oldalán is 

gondosan a csövek közé nyomták a drótozást (2.9-10., 2.12. k.), az 1. darabon azonban csupán 

a külsı oldalon (1.9. k.). A 3. koszorún csak a drótozás külsı oldalán látható ennek nyoma, a 

próbálkozás ellenére sem sikerült azonban a feltekert drótot a csövekhez préselni (3.13., 3.16-

17. k.). Mindhárom esetben a drótozás alá rejtették a drótok végeit. Az abroncs vékony végeit 

különbözı módon rögzítették egymáshoz. Az 1. koszorú mindkét, egymással érintkezı 

végébe drótot illesztettek és a másik csı végére tekerték (1.12. k.). A 3. darabon a Héraklés-

csomó rögzíti egymáshoz az abroncs két, egymástól távol lévı végét (3.19. k.). A csomó 

egyik szárát a csı végébe főzték, onnan egy lyukon kivezették és rátekerték a csıre, a másik 

szárát ugyanígy a másik csıvéghez rögzítették (3.20-21. k.). A 2. koszorún egymásba 

csúsztatták a csövek végét, majd lyukakon a belsejükbe és onnan kivezetett drótot tekerték a 

csövekre (2.17. k.).   

Mindhárom koszorún az ágak szerkezete és az abroncsra rögzítésük alapvetıen 

megegyezik: az ág szára csı, ehhez illesztették a további elemeket, a leveleket, a virágokat és 

bogyókat; az ágak alapcsövét pedig az abroncsba illesztett rögzítıcsapra húzták (vö. 1.40., 

2.28, 2.33. és 3.60-61. k.).  

Mindhárom koszorún a rögzítıcsapok vastag szögletes drótok, amelyek a tetejük felé 

elvékonyodnak, hogy könnyen rájuk húzhassák az ágakat. A rögzítıcsapok alsó részét viszont 

vastagon hagyták, hogy rászoríthassák a csövet. Az 1. koszorún még kalapálással 

egyenetlenné, ’érdessé’ is tették a felületüket, valószínőleg szintén a jobb rögzítés érdekében. 

A másik két koszorún a csapok sima felületőek. Egyik esetben sem alkalmaztak forrasztást az 

ágak rögzítéséhez, de a csapokat az abroncsba forrasztották. A 2. koszorún a rögzítıcsapok 
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felsı vége hosszú dróttá vékonyodik, amit egy lyukon kivezetve gondosan a csıre tekertek, 

hogy rögzítsék (vö. 1.31-32, 2.21., 2.25. és 3.39-30. k.).  

Az ágak alapcsöve mindhárom koszorún az aljuktól a tetejükig elvékonyodik. A 2. 

koszorún az aranymőves az alsó, vastag végüket ferdére vágta, hogy eltakarja a 

rögzítıcsapokat (2.23-24. k.). Az 1. koszorún több ág alapcsövének alsó végét összenyomták, 

hogy ne essen le a rögzítıcsapról (1.20-29. k.).  

A leveleket és a virágokat meghatározott rendben helyezték el az ágakon. Mindhárom 

koszorún a levelek szárát az alapcsıbe kívülrıl ütött lyukba forrasztották, a két csúcslevelet 

pedig a csı végébe. Az 1. és 2. koszorún is a levelek tövéhez rögzítették a virágokat, a 3. 

darabon azonban a levelekkel együtt az alapcsövön ütött lyukba forrasztották (vö. 1.53., 2.46-

48. és 3.88-89. k.). Az utóbbin a csúcslevelek közé is került virág (3.90. k.). Csak az 1. 

koszorún vannak bogyók, ezeket is a levelek szárához – a virágokkal váltakozva – rögzítették 

(ld. 1.40. k.). A 3. koszorú ágain a levelek (6, illetve 8 darab) párosával, egymással szemben 

és azonos szinten helyezkednek el, úgy, hogy a következı levélpár merıleges az elızıre. Az 

1. koszorún  is az alapcsı szemközti oldalaira kerültek a levelek (8 darab), de nem azonos 

szintre, hanem egyik a másik fölé, és csak a 3. levélpár áll az elızıekre merılegesen. A 2. 

koszorú ágain páratlan számú levél van (11 darab). A 9 nagymérető levél az alapcsı három 

oldalára került, úgy, hogy 3-3 levél egymással 120°-os szöget zár be. A leveleket nem azonos 

szintre, hanem egyiket a másik fölé helyezték (vö. 1.40., 2.33. és 3.61. k.).  

Mindhárom koszorú szinte minden ága ív alakban, vagy szögben meg van hajlítva. Ez azt 

mutatja, hogy az ágaknak meghatározott helyük volt a koszorún, és a formájukat mindig a 

koszorú formájának megfelelıen alakították ki. Valószínőleg mind a három koszorún 

elırefelé álltak, és mindig a hosszabb ágakat helyezték a  koszorú hátsó, a rövidebbeket az 

elülsı részére. A 3. koszorún emiatt készítettek kétféle mérettartományba tartozó ágakat: 8 és 

6 levelőeket. A modern restaurálások miatt alig vehetı észre a koszorúknak ez a jellemzıje 

(vö. 1.17-18., 2.20. és 3.62. k.). Az 1. koszorún az abroncs mindkét oldalára 5-5, a 2. 

koszorún 6-6, a 3. koszorún pedig 3-3 nyolclevelő és 5-5  hatlevelő ágat helyeztek el. 

A levelek készítési technikája is alapvetıen azonos. Viszonylag vastag drótból készült 

száruk van, amihez alig mérhetı vastagságú lemezbıl illeszkedik a lemezrészük. A részletek 

azonban különböznek. A 3. koszorú levelei ugyanúgy készültek, mint az 1. koszorúé, vagyis a 

drótszárból kalapálták ki a levelek lemezrészét, amire a szár fokozatos kiszélesedése és 

elvékonyodása utal. Az 1. koszorún a szár vastagsága megfelelı a lemezrész nagyságához. A 

3. darabon azonban a levelek szára aránytalanul vékony a lemezrészük méretéhez viszonyítva. 

Ennek oka, hogy ezen a koszorún vékonyabb drótot használtak kb. ugyanakkora mérető 
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levelek kialakításához, mint az elsın. Mindössze 0,5 mm a különbség a drótszárak vastagsága 

között, de ez már elegendı ahhoz, hogy érzékeljük az aránybeli különbséget a levelek között. 

A 2. koszorún másképp készültek a levelek. Külön kalapálták ki a lemezrészüket és 

készítették el a szárukat, majd feltehetıen kovácsolással rögzítették egymáshoz a kettıt (vö. 

1.42-43., 2.37-38. és 3.81-83. k.).  

Tapintással érzékelhetı csupán a levelek megtartása közötti különbség. A lemezrészük 

vastagsága mindhárom koszorún azonos: 0,1 mm, vagy annál kisebb (a tolómérı 0-t mutat!). 

Ennek ellenére az 1. koszorún a levelek kemények, van tartásuk. A 2. koszorún viszont 

lágyak, a legkisebb érintésre is deformálódnak. A 3. koszorú leveleinek keménysége a kettı 

között van. Az 1. esetben a kalapálás során keménnyé vált lemezrészt késıbb már nem érte 

hı, ezért maradhatott kemény. A 3. koszorú alsó levelein jól látható a magas hı (hamvasztás) 

hatására keletkezett elszínezıdés, ami elegendı volt ahhoz, hogy a kalapált levelek 

lemezrészét kilágyítsa (ld. 3.2., 3.27-28. k.). A 2. koszorú nagymérető leveleinek fóliaszerő 

lemezrésze valószínőleg vékonyabb, mint a másik két koszorú leveleié, ezért lehetnek jóval 

lágyabbak azoknál. A csúcslevelek azonban ezen a koszorún is kemények, holott vastagságuk 

a többi levélével azonosnak mondható. Ennek oka egyrészt mégis vastagságbeli különbség 

lehet, ami tolómérıvel már nem mérhetı, másrészt az, hogy a csúcsleveleket megmunkálták, 

bordákat domborítottak rájuk, ami során a lemez megkeményedett (ld. 2.39-43. k.). 

Mindhárom koszorú leveleinek formáját a szakirodalomban ’lándzsa alakúnak’ 

(lanceolate) nevezik. Jól látható azonban a különbség köztük. Az 1. és a 3. koszorún a levelek 

az alsó harmaduknál a legszélesebbek és onnan a csúcsukig elvékonyodnak. A 2. koszorú 

levelei a közepüknél a legszélesebbek, és onnan a csúcsukig és a tövükig is fokozatosan 

elvékonyodnak. Ezek jóval hosszabbak is, mint a másik két koszorú levelei (vö. 1.46., 2.31. és 

3.85. k.).  

Mindhárom darabon a levelek középsı erét negatív forma segítségével meghúzott 

domborított horony/borda jelzi, ami a levél szárának csatlakozása elıtt kb. 5-8 mm-rel véget 

ér. A bordát minden esetben a levél csúcsáig húzták meg. Az 1. koszorún azonban sokszor 

nem pontosan a csúcsba fut (vö. 1.46., 2.39-40. és 3.85. k.). Az 1. koszorú több levelén is 

leheletvékony bekarcolt vonal, elırajz látható, ami az ér helyét jelöli, valamint a levelek 

szélével párhuzamosan fut. Az utóbbit talán egy tervezett, de meg nem valósult 

domborításhoz karcolták a lemezbe (1.48-51. k.). 

Mindegyik koszorún a levelek mérete az ágak teteje felé csökken. Az abroncshoz 

közvetlenül rögzített levelek az 1. koszorún az ágak alsó leveleivel megegyezı méretőek, a 2.-

on és a 3.-on még azoknál is nagyobbak. A 3. koszorú 6 levelő ágain a levelek valamivel 
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kisebbek, mint a 8 levelőeken. Mindhárom koszorún a csúcslevelek a legkisebbek. Ezeket az 

1. és 2. darabon egészen a tövükig az ágak alapcsövébe csúsztatták és forrasztották, és az 

alapcsı végét össze is nyomták. A 3. koszorún a csúcsleveleknek viszonylag hosszú 

drótszárat hagytak, és ennél fogva forrasztották ezeket az alapcsı végébe. A szárak kitöltik a 

csı végét, így azt nem kellett összenyomni (vö. 1.44., 2.35-36. és 3.82-83. k.).  

A levelek lemezrészét minden bizonnyal darabonként vágták formára. Erre ugyanazon a 

koszorún belül is a nem teljesen azonos forma és a különbözı méretek utalnak. A 2. koszorún 

a csúcslevelek kivételek: megegyezı formájuk (egyik oldalán szögletes, a másikon íves) arra 

utal, hogy több lemezt egymásra helyezve, egyszerre vágták körbe ıket. A szögletes oldaluk 

azt jelzi, hogy ezt vágóéllel tették (ld. 2.43. k.). Az összes többi levél folyamatos vonalú, ívelt 

széle viszont arra utal, hogy a formára vágásukhoz feltehetıen speciális vágóélt használhattak.  

A virágok mindhárom koszorún több részbıl állnak; ezeket hosszú drótszárra főzték fel. 

Az 1. koszorún a legegyszerőbbek: negatív formába domborított félgömb alakú kehely és 

fölötte 6 szirmú rozetta alkotja, a helyükön pedig a kehely alá forrasztott drótkarika, illetve a 

kehelynek a szárhoz forrasztása, és a drót hurokba hajlított vége tartja ıket (1.54-58. k.). A 2. 

koszorú virágai is két részbıl állnak: a negatív formába préselt 5 szirmú rozettából és a fölé 

főzött 8 ágú, porzószálakat imitáló részbıl, amelyeket alul a drót karikába hajlítása, fölül 

pedig a végének a hurokba hajlítása tart a helyén. 5-5 ilyen virágból alakították ki a levelek 

tövéhez rögzített virágzatokat (2.52-54. k.). A 3. koszorú virágai a legösszetettebbek: alul 

negatívba beütött, kör alakú, enyhén domború kehely, fölötte negatívba préselt 5 szirmú 

rozetta és 5 szirmú csillagvirág, a tetején pedig kör alakú lemezhez forrasztott drót 

porzószálak alkotják, amelyeknek a végébe pontot poncoltak. A szárra rögzítésük is eltér az 

elızıektıl: a drótot egy helyen laposra ütötték, ide húzták fel és forrasztották a kelyhet, majd 

a drót felsı végét 45°-ban meghajlították, illetve hurokba hajlították (3.92-94. 3.102-103. k.). 

Mindhárom koszorún a virágok rozettáját, valamint a 2. koszorún a porzórészt és a 3. 

koszorún a csillagvirágot is ugyanazzal a technikával készíthették: a lemezt negatív formába 

ütötték be feltehetıen pozitív szerszám segítségével, ami egyúttal körbe is vágta a lemez 

szélét (vö. 1.56., 2.52. és 3.97., 3.100. k.). 

A koszorúk közös jellemzıje, hogy közvetlenül az abroncsukhoz is rögzítettek leveleket, 

a 2. koszorún a hozzájuk tartozó virágzattal együtt. A 3. koszorún kimutatható, hogy ezeket a 

leveleket az ágakkal együtt egy elıre megtervezett rendszer szerint helyezték el. Minden ág 

tövéhez három levél került, közülük kettı oldalra és a koszorú hátoldala felé terül szét, a 3. 

pedig az abroncs tetején felfelé és a koszorú eleje felé áll (3.27-28. k.). Az ágak távolsága 

egymástól és a levelektıl is meghatározott és mindig azonos (ld. részletesen 38-39. o.). Az 1. 
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koszorú jobb oldalán is felfedezhetı szabályosság a levelek elrendezésében (itt mindig 3-3 

lyukat ütnek az abroncsba egy csoportba), a bal oldalán azonban már nem tartják ezt a rendet 

(ld. 31. o.). Az abroncshoz rögzített levelek ezen a darabon is a koszorú hátoldala felé 

terülnek szét (1.2., 1.46. k.). A 2. koszorú leveleit pedig úgy tőnik felváltva az abroncs 

külsejéhez, illetve belsejéhez illesztették, ha ág mellé került akkor pedig mindig az ággal 

ellentétes oldalára. Ebben az esetben az abroncshoz rögzített levelek felfelé állnak (2.31-32. 

k.).  

A koszorúk további közös vonása, hogy mindegyiken van 1-1 egyedi járulékos elem, ami 

a másik kettın nem fordul elı. Az 1. koszorún az ágakat a virágok mellett bogyókkal is 

díszítették (1.59-61. k). A 2. koszorú elejét egy nagymérető, sok elembıl összeépített virág 

díszíti. A virág váza egy pontos számítások alapján kialakított csıszerkezet, amire ráhúzták a 

többi elemet, köztük egy lemezbıl kivágott 8 szirmú rozettát is. A rozetta szirmait 

szerkesztési vonalak és elırajz segítségével, a kör 4, majd 8 részre osztásával alakították ki. 

Hasonló precíz számításnak és szerkesztésnek nincs nyoma a többi koszorún (2.56-70. k.). A 

3. koszorú elejére pedig akanthusleveles és virágos ág került (3.63-64. k.). A központi virágon 

és ágon is használtak emailt a a díszítéshez (ld. 2.83-85., 2.89-91. k.). A 3. darab elején a 

Héraklés-csomó is egyedi elem, ez azonban nem csupán díszítésre, hanem az abroncs elejének 

rögzítésére is szolgált (ld. 39. o. és 3.19-21. k.).   

 

B. A sedesi A sír koszorúja 

 

 Az abroncstöredékeken lévı és a különálló levelek formája a sérülések ellenére 

rekonstruálható: a lemezrészük középen a legszélesebb, a csúcsuk és a tövük felé pedig 

fokozatosan elvékonyodik. A forma a 2. számú mirtuszkoszorú leveleihez hasonló, de azoknál 

jóval kisebb mérető (vö. 4.1. és 2.39. k.). Az 1. abroncstöredéken bogyók is megmaradtak. 

Ezek ugyan teljesen szétlapultak, de jól látható, hogy mindkét felük eredetileg félgömb alakú 

volt, vagyis biztosan nem olívabogyók. Leginkább az 1. koszorú mirtuszbogyóihoz 

hasonlíthatóak (vö. 4.12-13. és 1.60. k.). A levelek és a bogyók formája alapján tehát a sedesi 

A sírban talált abroncs- és levéltöredékek nagy valószínőséggel mirtuszkoszorúhoz tartoztak. 

Ez azonban különbözött a derveni és a stavroupolisi koszorúktól.  

Szembetőnı a különbség a koszorú szerkezetében. Az abroncstöredékeken nincs nyoma 

ágak rögzítésének. A kis abroncstöredékek sem értelmezhetıek ágakként, mert a megmaradt 

csıtöredékek vastagsága – egy kivételével – azonosnak mondható az 1. abroncstöredék 

csöveinek vastagságával, valamint a rajtuk lévı levelek elrendezése és elhelyezésük a csövön 
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is megegyezik az 1. és 2. abroncstöredéken lévıkével. Az 5. töredék pedig, amelyen a csı 

jóval vékonyabb, mint a többin, értelmezhetı az abroncs elülsı, elvékonyodó végének 

darabjaként. A sedesi mirtuszkoszorú tehát – a derveni és a stavroupolisi darabokkal 

ellentétben – csupán az abroncshoz közvetlenül rögzített elemekbıl állt (ld. 4.3., 4.16., 4.23., 

4.27., 4.29. k.).  

A maradványok alapján valószínőleg csak kétféle elemet rögzítettek a koszorú 

abroncsához: leveleket és bogyókat. Ezeket a többi mirtuszkoszorúhoz hasonlóan 

meghatározott rendben helyezték el: a leveleket és a bogyókat is hármasával az abroncsba 

kívülrıl ütött lyukba. A levélhármasok távolsága 18, illetve 15 mm, ami arra utal, hogy a 

koszorú eleje felé sőrősödhettek. A levélhármasok tövébe, kb. 3 mm-re tılük, kerültek a 

bogyóhármasok (4.3., 4.16. k.). A levelek rögzítésének módja azonban teljesen más, mint az 

eddig megszokott. A 3-3 levél hosszú drótszárát – az állatfejes karikafülbevalók karikáját 

alkotó drótokhoz hasonlóan – összesodorták, és a sodrott részt a lyukon teljesen a csı 

belsejébe csúsztatták. A csı fölött csupán a levelek egyenes szára maradt. A bogyók hosszú, 

sima drót szárát valószínőleg a teljes hosszukon összesodorták, ezért hullámos most a száruk 

felsı része. Ezeket úgy illesztették a csıbe, hogy a sodrott részük a tetejére került. Sem a 

levél-, sem a bogyóhármasok szárát nem forrasztották a csıbe (4.26., 4.29., 4.32. k.).  

A levelek megmintázása az 1-3. koszorú leveleiéhez hasonló: a közepükbe negatív forma 

segítségével egyenes, vékony bordát domborítottak az ér jelzésére. A borda ezeken is véget ér 

a szár csatlakozása elıtt néhány mm-rel, de egészen a levél csúcsáig be van húzva (ld. 4.22., 

4.40-41., 4.99-100. k.). A száruk azonban szögletes drótból készült, és jóval hosszabb, mint a 

másik három koszorún a levélszárak. A lemezrész és a szár csatlakozása elsı ránézésre 

hasonló az 1. és 3. koszorú levelein megfigyeltekhez: a szár a csatlakozásnál ívesen 

kiszélesedik és fokozatosan elvékonyodik (ld. 4.8., 4.19., 4.22., 4.31. k.). Több levéltöredéken 

azonban jól látható, hogy ezen a részen két lemezréteg fekszik egymáson, amelyeknek a széle 

– a hamvasztás hıje hatására – szétnyílt (ld. 4.55., 4.58-60., 4.64-66., 4.4.70-71., 4.74-75., 

4.78-80. k.). Ez arra utal, hogy a szár és a lemezrész külön készült, és forrasztással, vagy 

kovácsolással rögzítették egymáshoz a kettıt. A 7. és 8. száras levélen oldalnézetben is jól 

megfigyelhetı a rétegek csatlakozása: nem látni forraszanyagot közöttük, ami megerısíti a 

kovácsolást (ld. 4.60. és 4.66. k.). Ez a készítési technika indokolta azt is, hogy a leveleket a 

két rész rögzítése után vágják formára, vagy legalábbis formára igazítsák. Erre utal egyrészt 

az, hogy néhány levél tövénél a szár ívesen kiszélesedı részét éles szögben töri meg a 

lemezrész (ld. pl. 4.19., 4.22. k.), másrészt pedig jól láthatóak a vágószerszám nyomai a levél 

tövénél (ld. 4.31. és 4.33. k.).  
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Több levélen a középsı borda mellett, illetve azzal párhuzamosan leheletvékony horony 

látható. Ez egyértelmően U profilú, és cizelláltnak, a felületbe benyomottnak látszik (ld. 4.22., 

4.38-39., 4.69., 4. 71., 4.78., 4.80. k.). Szintén több levélen, a széléhez közel bekarcolt 

vonalpárok is láthatóak (ld. 4.46-47., 4.53-54., 4.75., 4.81. k.). A 19. levélen közvetlenül a 

széle mellett is látható bekarcolt vonal (ld. 4.101. k.). Ez valószínőleg elırajz nyoma, ugyanis 

a levél szélét ennek a vonalnak a folytatásában vágták le. A bekarcolt vonalpárok is 

hasonlítanak az 1. koszorú levelein megfigyelt elırajzhoz, ezek azonban jóval beljebb vannak, 

mint a levél széle (ld. 4.47., 4.54., 4. 75., 4.81 k. és vö. 1.48-51. k.). A középsı ér melletti 

cizellált hornyok egyelıre a borda készítéséhez használt szerszám, a bekarcolt vonalpárok 

pedig az elhibázott elırajz nyomának értelmezhetıek. Úgy tőnik tehát, hogy a derveni B sír 

koszorújához (1. sz.) hasonlóan a sedesi A sír koszorújának levelein is alkalmaztak elırajzot. 

 A bogyók készítése megegyezik az 1. koszorú bogyóinak készítési technikájával, vagyis 

két, negatív formába beütött félbıl illesztették össze ıket. A felsı részük formája azonban 

eltér az 1. koszorún látott harang-formától. Félgömb alakú, és a tetején sem jelölték a valódi 

mirtuszbogyóra jellemzı bevágásokat (vö. 4.12-14. és 1.60-62. k.). A bogyók rögzítése 

annyiban hasonlít az 1. koszorún lévıkéhez, hogy ezeket is hosszú drótszárra főzték fel, úgy, 

hogy az alsó és a felsı felüket is középen kilyukasztották és a szárra főzték. A rögzítésük 

módja viszont a 2. koszorún látott rögzítéshez hasonló: a bogyók alatt a drótszárra vízszintes 

irányban apró karikát hajlítottak, felettük pedig a drót végét hurokba hajlították (ld. 4.13-15. 

k. és vö. 2.53-54. k.). Közöttük a bogyó szabadon mozog a száron. A hurok a sedesi koszorún 

is hosszú, nyújtott alakú, de a deformálódás miatt nem állapítható meg közelebbi hasonlóság a 

2. koszorú drótszárain lévı hurkokkal és karikákkal.  

 

C. A derveni A sír arany olíva- és tölgykoszorú töredékei 

 

 Ezek a töredékek ugyan nem mirtuszkoszorúkhoz tartoztak, bizonyos technikai részleteik 

mégis hasonlóságot mutatnak a mirtuszkoszorúkéval.  

 Az 5. számú olívakoszorú töredékek közül mindössze az ágtöredék levelein és egy 

különálló levélen maradt meg a szár is. Az utóbbi levélen jól látható, hogy a szára 

kiszélesedik, de csak az egyik oldalán vékonyodik el (ld. 5. 4. k.). Ugyanezen az oldalon a 

lemezrészen, a szár felett kb. 3 mm-rel kb.6 mm hosszú íves vonal húzódik a felületen, ami 

feltehetıen lemezrétegek illeszkedését jelzi. Ez hasonló a sedesi mirtuszkoszorú-töredékeken 

több helyütt megfigyelt lemezréteg illeszkedések íves vonalához (vö. 5.4. k. és 4.64., 4.71.,  

4.78.). Ez arra utal tehát, hogy a levelek szárát és lemezrészét ezen az olívakoszorún is külön 
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készíthették el és kovácsolással rögzíthették egymáshoz, mint a 4. koszorú töredékein. A 

leveleket az olívakoszorún is a két rész egymáshoz rögzítése után vághatták formára, mert a 

levél tövének egyik oldala szögletes a vágás következtében (ld. 5.4. k.). Az olívalevelek 

közepébe is negatív forma segítségével húzták meg a középsı eret jelzı bordát. A borda a 

szár csatlakozása elıtt néhány mm-rel véget ér, és a levél csúcsáig sem ér el (ld. 5.3., 5.7. k.). 

A 3. levélen bekarcolt vonal látható a szélével párhuzamosan (ld. 5.9. k.). Ez az 1. koszorún 

és a 4. koszorútöredékek levelein megfigyelt elırajzhoz hasonló, a funkciója is ugyanaz 

lehetett, mint azokon. Az egyetlen megmaradt ágtöredék alapján azonban a levelek rögzítése 

az ág alapcsövéhez eltér az eddigiektıl: a leveleket a száruknál és a tövüknél fogva az alapcsı 

külsejére simították és forrasztották (ld. 5.33-34. k.).  

Az ágtöredék mindkét levelének tövéhez 1-1 bogyót rögzítettek. Ez alapján feltehetıen a 

koszorú többi levelének tövében is lehetett bogyó. Az egyik teljes egészében megmaradt: a 

mirtuszkoszorúkon megszokott módon hosszú drótszárra főzték (ld. 5.35. k.). A szár alsó 

végét az 1. koszorún látott módon egyszerően a levél tövére forrasztották (ld. 5. 36. k. és vö. 

1.53. k.). A felsı részét pedig a 2. és a 4. koszorúhoz hasonlóan a bogyó alatt karikába, felette 

karikába/spirálba hajlították (ld. 5.37-38. k.). A bogyókat – a megmaradt példányok tanúsága 

szerint – ezen a koszorún sem forrasztották a szárhoz, vagyis szabadon mozogtak.  

A két arany abroncsvég a rájuk rakódott zöld rézkorrózió alapján valószínőleg 

bronzkoszorúhoz tartozott (ld. 5.48. k.). Ez azt jelenti, hogy nem ugyanannak  a koszorúnak a 

része volt, mint a többi olívakoszorú-töredék. A derveni A sírban több aranyozott bronz tölgy-

, olíva- és mirtuszkoszorú töredékeit is megtalálták,164 feltehetıen az egyikhez tartozhatott. A 

végüket a 2. számú mirtuszkoszorúhoz hasonlóan törött ágvéget utánzó domborított lemezzel 

zárták le. A lemezek megmintázása csupán távolról hasonlít a 2. koszorúéhoz: ezeken ugyanis 

rusztikusan mintázták meg a nagyjából csepp alakú bordákat (ld. 5.31-32. k. és vö. 2.13., 

1.15. k.). 

A 6. számú töredékek azt mutatják, hogy a tölgykoszorú, amihez tartoztak az 1-3. 

mirtuszkoszorúkhoz hasonlóan kétszintes szerkezető volt: a koszorú abroncsához leveleket és 

ágakat is rögzítettek. A két abroncstöredéken megmaradt ágak alapja viszont nem csı, hanem 

drót (ld. 6.2., 6.4. k.). A 2. és 4. koszorúkéval megegyezı módon külön készült a levelek 

lemezrésze és drótszára: jól látható, hogy a szár után hirtelen szélesedik ki a lemezrész. A 

kettıt itt is kovácsolással rögzíthették egymáshoz (ld. 6.32., 6.34. k.). A tölgyleveleken a 

középsı mellett az oldalsó ereket is megmintázták (ld. pl. 6.9-11. k.).   

                                                 
164 Ld. Themelis – Touratsoglou 1997, 58. 
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AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TECHNIKAI ELEMZÉS EREDMÉNYEI  

 

1. TÍPUSRA ÉS KÉSZÍTİRE JELLEMZ İ JEGYEK 

 

A mirtuszkoszorúk és a koszorútöredékek összehasonlító elemzése lehetıvé tette 

egyrészt azoknak a szerkezeti elemeknek, technikai részleteknek a meghatározását, amelyek a 

mirtuszkoszorúk készítése során kötelezıek, vagyis a típus jellemzıi, másrészt azoknak a 

részleteknek az elkülönítését,  amelyek szabadon változtathatók, vagyis egyediek, a készítıre, 

illetve a készítés helyére lehetnek jellemzıek.  

 

A. A mirtuszkoszorú típus jellemzıi 

 

A koszorú alapját két ív alakúra hajlított, elvékonyodó csıbıl összedrótozott abroncs 

képezi. Az abroncson ütött lyukakba forrasztják a rögzítıcsapokat, amelyekre ráhúzzák az 

ágak szárát alkotó alapcsövet. Ezek azonban nem egyenesek, hanem ívesek, vagy szögben 

meg vannak hajlítva. A rövidebb ágak a koszorú elejére kerülnek, a hosszabbak hátulra.165 Az 

ágakra további, járulékos elemek kerülnek: levelek, virágok, esetleg bogyók. Az abroncshoz 

más elemeket is hozzáadhatnak, pl. Héraklés-csomót, központi ágat, központi virágot. Ezek 

szerkezeti szerepet is kaphatnak (pl. a Héraklés-csomót használhatják az abroncs két felének 

rögzítésére), de lehetnek pusztán díszítıelemek is (pl. a központi ág, illetve virág, amelyek 

nem játszanak szerepet az abroncs összeerısítésében). Az abroncsra közvetlenül is rögzítenek 

leveleket, de virágokat és bogyókat soha. Az abroncs és az ágak alapcsöve tehát együttesen 

alkotják a koszorú vázát, amire a járulékos elemeket, a leveleket, virágokat, bogyókat 

rögzítik. Ág nélkül is készíthetnek mirtuszkoszorúkat. Ezeket csupán az abroncshoz 

közvetlenül rögzített járulékos elemek alkotják.  

A technikai és megjelenésbeli különbség miatt érdemes megkülönböztetni tehát az ágak 

nélküli és az ágakkal felszerelt koszorúkat. Az ág nélküliek esetében az abroncs, azaz ebben 

az esetben a koszorú váza és a járulékos elemek ugyanazon a szinten helyezkednek el, ezért a 

koszorú egyszintes. Az ágakkal ellátott koszorúk esetében az ágak az abroncs szintje fölé 

emelkednek, és ezekhez, valamint az abroncshoz is rögzítenek járulékos elemeket, azaz a 

koszorú kétszintes szerkezetet mutat.  

                                                 
165 Ez nem minden esetben látható azonnal, mert a modern restaurálások során sokszor rossz helyre ragasztották 
vissza a leesett ágakat. A cél tehát az, hogy a koszorú elejére kerüljenek a rövidebb, kisebb ágak, a nagyobbak, 
hosszabbak pedig hátulra. Ezért hajlították meg az egyes ágakat különbözı mértékben és formára.  
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 Az állandó szerkezeti elemek mellett a mirtuszkoszorúk fı jellemzıje a levelek formája, 

a virág és/vagy bogyó megjelenése. A mirtuszlevél az alsó részén széles, a csúcsa felé 

elkeskenyedik és egyetlen középsı érrel díszítik. A virág alapja általában 5 szirmú rozetta. 

Legtöbbször a növényre jellemzı sok porzószál is rákerül. A bogyók összességében gömb 

alakúak.  

A mirtusz- és az olívalevelet a szakirodalomban sokszor ugyanazzal a kifejezéssel írják 

le: ’lándzsa alakú’ (lanceolate) levél. Az összehasonlító elemzés tanúsága szerint azonban a 

kétféle levél jól megkülönböztethetı. Az olívalevél ugyanis hosszúkás, a felsı részén széles, a 

szára felé fokozatosan elkeskenyedik, és egyetlen középsı ér díszíti. Összességében a 

mirtuszlevélnél hosszabb, keskenyebb levélfajta. Ez alapján az ovális olívabogyók nélkül is 

jól azonosítható.   

 

B. Változtatható részletek: a készítı, illetve a készítési hely jellemzıi 

 

A mirtuszkoszorúk készítése során a következı részletek változtathatók szabadon: 

-az abroncs vastag végeit egyenesre, vagy ferdére vágják-e, és eltakarják-e;  

-a vastag végüket hogyan drótozzák össze: egy vagy két helyen, szorosan vagy lazán, a drót 

végét elrejtik-e és hogyan;  

-az abroncsot hogyan hajlítják meg: kör alakúra, vagy oválisra, csak vízszintesen, vagy 

függılegesen is;  

-az abroncs vékony végeit hogyan rögzítik: összeér-e a kettı, vagy nem, egymásba illesztik-e 

vagy nem, használnak-e további elemet a rögzítéséhez; az utóbbi lehet egyszerően drót, vagy 

Héraklés-csomó, amit az abroncs végébe főznek;  

-az ágak rögzítése: egyszerően a rögzítıcsapra húzzák, vagy hozzá is drótozzák; 

-az ágak alapcsövének kialakítása: a csı alját egyenesen, vagy ferdén vágják el;  

-a levelek elrendezése az ágakon: párban és azonos szinten az ág szemközti oldalára helyezik 

el, vagy az ág három oldalára egyiket a másik fölé; a levélpárok merılegesen állnak-e 

egymásra;  

-a levelek készítési technikája: a szár és a lemezrész ugyanabból a darabból, vagy külön 

készül-e;  

-a levelek rögzítése: a száruknál fogva az abroncsba, illetve az ág csövébe forrasztva, vagy a 

szárukat összesodorva forrasztás nélkül a csıbe főzve; 

-a csúcslevelek rögzítése: a tövükig az alapcsı végébe csúsztatják és forrasztják, az alapcsı 

végét össze is nyomják, vagy a levelek szárának végét forrasztják a csıbe; 
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-a virágok felépítése: mennyi részbıl (kehely, rozetta, porzószálak, csillagvirág);  

-a virágok rögzítése a szárra: alul drótkarikával, a szár laposra ütésével, vagy hurokba 

hajlításával, felül a szár végének hurokba vagy ferdére hajlításával;  

-bogyók és virágok kerülnek-e a koszorúra, vagy nem;  

-a bogyók felépítése: két félbıl, a felsı részük profilált-e, van-e a mirtuszbogyóra jellemzı 

bevágás a tetejükön;  

-a bogyók rögzítése a szárra: forrasztással, drótkarika forrasztásával, a drót karikába 

hajlításával;  

-egyedi járulékos elemek használata: központi ág vagy virág;  

-az elemek elrendezése a koszorún: szimmetrikusan és szabályos rendben, vagy 

szimmetrikusan, de szabálytalanul; 

-elırajz alkalmazása. 

Kérdés, hogy ezek közül melyek lehetnek készítıre, és melyek a készítés helyére 

jellemzıek. Ennek meghatározásához a derveni B sírban talált koszorú (1. sz.) és a 

szórványleletként számontartott mirtuszág (1. sz.) összehasonlító elemzése során elért 

eredmények szolgálhatnak kiindulópontul.166 A technikai részletek azonossága alapján 

bebizonyosodott, hogy az ág a koszorú része. Található-e azonban közöttük olyan, amely 

minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a két darabot ugyanaz az aranymőves készítette. 

Másképpen fogalmazva: azonosítható-e a technikai részletek valamelyike a derveni koszorú 

készítıjének attribúciós jegyeként. A következı részletek jöhetnek szóba: a virágok és 

bogyók szárának csepp alakúra visszahajtott vége és az abroncs két végének összedrótozása, 

amely automatikusan végrehajtott mozdulatsor eredménye; a rozetták szirma szélén a formába 

ütéskor le nem vált lemezdarabka és a félgömb alakú alsó rész befelé hajló pereme, amelyek 

utalhatnak jellegzetes szerszámhasználatra; a levelek kialakítása elırajz segítségével, amely 

jellegzetes technikai fogásnak tőnik (ld. 1. függelék).  

Ebbıl kiindulva a három teljes mirtuszkoszorút és a 4. töredékeit egymással összevetve, 

véleményem szerint egyelıre az alábbi néhány részlet értelmezhetı készítıre, vagy készítési 

helyre jellemzıként. A többi felsorolt részlet meghatározásához azonban további 

mirtuszkoszorúk összehasonlító elemzésére lenne szükség.  

Aranymővesre jellemzınek tekinthetı a virágok szárra rögzítésének módja. Ennek 

csupán egyik eleme, hogy milyen formájúra hajlítják meg a drótszár felsı végét: az 1. 

koszorún csepp alakúra (1.57-58. k.), a 2. koszorún elnyújtott formára (2.54. k.), a 3. darabon 
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viszont egyszerően ferdére (3.108. k.), a 4. sz. töredékeken valószínőleg hosszúkás alakúra 

(4.14. k.). Ehhez hasonlónak tekinthetı az is, hogy a virág alatt hogyan oldják meg a 

rögzítést: a 3. koszorú készítıje egyszerően laposra ütötte a drótot (3.94. k.), a 2.-é és a 4.-é 

kör alakúra hajlította (2.53. k. és 4.15. k.), az 1. koszorú készítıje pedig apró drótkarikát 

forrasztott rá, illetve egyszerően hozzáforrasztotta a virágot (1.54-55. k.). Véleményem szerint 

ezek olyan megoldások, amelyek az adott aranymőves gyakorlatában beváltak, számára 

könnyen, biztosan elkészíthetıek voltak, vagyis rutinná, szinte automatizmussá válhattak. 

Automatikus volt a drót feltekerése is az abroncs vastag végeire. Jól látható a különbség 

a négy darabon: míg a 3. koszorú készítıje szorosan, feszesen és egyenletesen tekerte fel a 

drótot (3.13-14, 16. k.), az 1. koszorú aranymővese lazán (1.10. k.). A 2. koszorú készítıje 

szintén szorosan vezette a drótot, de nem feszítette meg annyira, mint a 3. koszorú készítıje 

(2.8, 10. k.). Ezért is tudta a drótozást a csövek formájához igazítani (vö. 2.9. és 3.15, 17. k.). 

A 4. koszorú készítıje viszont a többivel ellentétben átfőzte a csöveken a drótot és hanyagul 

néhányszor körbetekerte rajtuk (4.6-7. k.).  

A levelek készítési technikája a készítıre és a készítés helyére is jellemzı lehet. Az 1. és 

a 3. koszorún is azonos módon készültek a levelek: a lemezrészüket ugyanabból a drótból 

kalapálták ki, mint ami a száruk (1.42-43. k. és 3.81-83. k.). Önmagában ez a tény jelenthetné 

azt is, hogy ugyanaz az aranymőves, vagy ugyanaz a mőhely készítette a két koszorút. A 

kiinduló drótszár és a lemezrész arányát tekintve azonban az elsı lehetıség kizárható. A 3. 

koszorún ugyanis a levelek szára aránytalanul vékony a lemezrész nagyságához képest, az 1. 

koszorún viszont megfelelı a két rész aránya. A 2. és a 4. koszorún külön darabból készítették 

a leveleket, és a vékonyra kalapált lemezrészt kovácsolással rögzítették a drótszárhoz (2.37-

38. k.). A 4. koszorún azonban a drót végét laposra kalapálták és ezt a lemezréteget 

illesztették a lemezrészhez (4.59-60., 4.64-66. k.). A levelek készítésének módját (egyetlen, 

vagy külön darabból) tehát meghatározhatja a készítés helyén szokásos gyakorlat, de az 

elkészült levél arányai a készítıhöz köthetık. İ dönti el ugyanis, hogy milyen mérető 

alapanyagokat használ fel, vagyis az ı ismeretein, tapasztalatán, arányérzékén múlik a 

végeredmény. Ez nem zárja ki azt a lehetıséget, hogy a levelek készítési technikája esetleg a 

koszorú készítıjének sajátos megoldása, mint pl. a 2. koszorú esetében.  

Az ágak abroncsra rögzítésének módja, azaz a rögzítıcsap használata önmagában szintén 

a készítés helyére lehet jellemzı. A rögzítıcsap megformálása azonban valószínőleg 

aranymőveshez köthetı. A hiányzó ágak helyén jól látható a különbség. A 3. koszorún a 

rögzítıcsapok vastag, szabályos, sima felülető, szögletes drótból készültek, ami alulról felfelé 

fokozatosan elvékonyodik (3.39-40. és 3.46. k.). Így rá tudták húzni az ág alapcsövét, ami 
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rászorult a rögzítıcsap vastag részére. Az 1. koszorún is ezt az elvet követték, de kis 

módosítással. A rögzítıcsapok itt is vastag szögletes drótból készültek, a formájuk azonban 

eltér az elızıétıl: középen megvastagodnak, és mindkét végük felé elvékonyodnak. A 

felületüket kalapálással alakították szabálytalanná (1.30-32. k.). Az aranymőves ezzel a 

beavatkozással próbálta elérni, hogy az ág csöve biztosabban a rögzítıcsapra szoruljon. 

Emellett össze is nyomta az alapcsövek alsó végét (1.20-29. k.). A 2. koszorún nincsenek 

szabadon álló rögzítıcsapok, de az ágak alapcsöve alól kilátszó részeik alapján ezek is 

szabályos, sima felülető, szögletes drótból készültek. Ebben az esetben a koszorú készítıje 

biztos rögzítést akart elérni, ezért egy újszerő megoldást alkalmazott. A rögzítıcsap felsı, 

elvékonyodó végét – a csıbe ütött lyukon kivezetve – kívül a csıre tekerte (2.25-26. k.).  Az 

1. és 2. koszorún az ágak biztos rögzítése érdekében alkalmazott technikai fogások az adott 

koszorú készítıjére jellemzınek tekinthetık. A 3. koszorún látható sima szögletes drót 

valószínőleg általános megoldásnak számít. 

Aranymővesre lehet jellemzı az is, hogy az ágak alapcsövének alsó végét ferdére vágja, 

és úgy fordítja, hogy eltakarja a rögzítıcsap abroncs feletti részét. Ezt a megoldást a 2. 

koszorún alkalmazták (ld. 2.21-24. k.).  

Általános jellemzınek tekinthetı, hogy a levelek szárát az aboncsba vagy az ág 

alapcsövébe ütött lyukba forrasztják. A 4. koszorún alkalmazott megoldás azonban – további 

párhuzamok elıkerüléséig – egyedinek, készítıre jellemzınek tekinthetı: a levelek és a 

bogyók szárát is összesodorták, és ezt a ’fonatot’ főzték a csıbe. Forrasztást nem használtak 

(4.10., 4.29., 4.32. k.).      

Az 1. koszorún a virágok készítésénél megfigyelt, jellegzetes szerszámhasználatra utaló 

nyomok közül az egyik megfigyelhetı a másik két koszorún is. Az 1. darabon a rozetták 

szélén jól látható a formába ütéskor le nem vált lemezdarabka. Hasonló jelenség figyelhetı 

meg a 2. koszorú virágainak rozettáján és a porzószálakat imitáló, lemezbıl készült felsı 

részén, valamint a 3. koszorú néhány csillagvirágján és rozettáján is. Ezek az alkotóelemek 

mindhárom koszorún azonos módon, lemezbıl negatív formába beütve készültek. 

Valószínőleg ez a jelenség nagyrészt a készítési technikából adódik. A le nem vált 

lemezdarabkák mennyiségében és méretében azonban kimutatható különbség: a 3. koszorún 

kevés helyen és csupán nagyon apró (3.97-98., 3.100-101. k.), a 2. koszorún viszont sok 

helyen kisebb-nagyobb nyúlványok maradtak a lemez szélén (2.52., 2.54. k.). Az 1. koszorún 

viszonylag kevés helyen vannak és változó méretőek (1.56., 1.58. k.). Úgy tőnik, a koszorú 

készítıje a gondosságától függıen ügyelhetett arra, hogy a beütéskor a lehetı legjobban 

körbevágja a lemez szélét a szerszámmal.  
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Elırajzot alkalmaztak az 1. koszorú levelein (1.48-51. k.), a 4. koszorútöredékeken 

(4.47., 4.54., 4.75., 4.81. k.) és a 2. koszorú központi virágján a rozetta elkészítéséhez (2.70., 

2.73. k.). Egyelıre ez annyit jelent, hogy mindhárom koszorú készítıje ismerte ezt a technikai 

fogást. Valószínőleg inkább a készítési hely sajátossága lehetett, hogy bizonyos elemek 

esetében karcolással jelölték a domborítás vagy a vágás helyét.   

 

 

2. A KOSZORÚK KÉSZÍT İI 

 

Sokszor egy-egy jellemzınek vélt technikai részlet nem elegendı, ahhoz, hogy az 

ékszerek készítıit megkülönböztessük, hiszen a közös technikai tudás következtében 

ugyanazon a helyen (mőhely, régió) egy bevált megoldást (pl. a virágok rögzítésének egyfajta 

módját) több aranymőves is használhatott. Ezért a készítınek azokat a jellemzıit is érdemes 

figyelembe venni, amelyek a többi készítéstechnikai részlet összességébıl következnek.  

Az 1. koszorún található csupasz ágrögzítı csapok és üres lyukak, valamint a meglévı 

ágak elrendezésébıl arra lehet következtetni, hogy készítıje eredetileg a bal és a jobb oldalon 

elhelyezett 5-5 ágat nagyjából szimmetrikusan rendezte el. Az ágak közül néhányat még a 

készítés során kisebb-nagyobb mértékben meghajlított (a 2006-os állapot 1., 2., 4., 6., 7. ága), 

hogy a koszorú szebb, természetesebb formát kapjon (ld. 1.17-18. k.). Függıleges irányban is 

ívesre hajlította a koszorú abroncsát, hogy az jobban illeszkedjen a fej formájához (ld. 1.3-5. 

k.). A mirtuszbogyókat és a virágokat is biztosan rögzítette a drótszár hurokba hajlított vége 

és az alájuk forrasztott drótkarika közé, de az elemeiket nem forrasztotta a szárhoz (ld. 1.54-

61. k.). Mindez arra utal, hogy az aranymőves egységes koncepció alapján készítette el a 

koszorú elemeit, majd rakta össze egésszé azokat. Így nem csupán a koszorú kétszintes 

szerkezete tudatos tervezés eredménye, hanem az abroncs fejformát követı kialakítása, a 

rögzített, de mégis szabadon mozgó bogyók és virágok, és még a kalapálással készített és 

keményen hagyott levelek is. A bogyók rögzítése jól mutatja, hogy az aranymőves a 

legapróbb részleteket is elıre megtervezte, kiszámította: a bogyók alján 1 mm átmérıjő lyukat 

ütött, 0,5 mm-es drótra főzte fel, amire 0,3 mm vastag drótból forrasztott tartókarikát, vagyis 

összesen 1,1 mm szélességő rész tartja az 1 mm-es lyukú bogyót. Az aranymőves arra is 

ügyelt, hogy a koszorú egyes elemeinek a mérete egymáshoz viszonyítva arányos legyen: az 

abroncs vastagsága megfeleljen a rákerülı ’felépítmény’ méretének, a levelek szára megfelelı 

vastagságú legyen a lemezrészükhöz képest, a virágok és a bogyók mérete is arányos legyen a 

levelek és az ágak méreteivel. Kevés elembıl, egyszerő technikával dolgozott, de törekedett 
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arra, hogy a természetes mirtusz jellemzıit visszaadja: a mirtuszlevelek formáját és a bogyók 

tetejének bevágását a valódihoz hően mintázta meg, az ágakon a levelek átellenes elrendezése 

is szinte megfelel a valódinak. A koszorú tehát minden elemében összhangban áll az ıt 

létrehozó koncepcióval: egyszerő és természethő, de nem aprólékos másolata a természetnek. 

Elıre megtervezték a másik két mirtuszkoszorút is. A 3. koszorún szinte már kínosan 

pontosan mindent: mekkora ágak kerüljenek a koszorú hátsó és elülsı részére (hátulra 

hosszabbak 8 levéllel, elıre rövidebbek 6 levéllel), ezeket hogyan kell meghajlítani, hogy a 

koszorúnak megfelelı formát adjanak (ld. 3.62. k.), hogyan álljanak az ágakon a levelek 

(párban, és azok egymásra merılegesen), az abroncson mekkora távolságban legyenek a 

levelek és az ágak, hogyan rendezzék el az ágak köré a leveleket (hármasával, egyet az 

abroncs tetejére, egyet-egyet pedig az oldalára), és ezeket hogyan kell fordítani ahhoz, hogy 

szép alapot adjanak a koszorúnak és esetleg viselhetı is legyen (a két oldalsó levél a koszorú 

alja-hátulja felé terüljön szét, de mindegyik elırefelé mutasson). A pontos tervezés mellett az 

aranymőves szabályosságra és szimetrikusságra is törekedett: az abroncsot kör alakúra 

hajlította, és az ágakat a két oldalán egymással szemközt helyezte el (ld. 3.62. k.) A részletek 

kivitelezése is alátámasztja kínos precizitását: az abroncs hátsó részét rögzítı drótokat 

egyenletesen, szorosan, pontosan egymáshoz igazítva tekerte fel (ld. 3.13-17. k. és vö. az 1. 

koszorú drótozásával, 1.9-10. k.), a levelek középsı erét jelzı bordát-hornyot végighúzta 

egészen a levél csúcsáig (3.85. k.), a virágok alkotóelemeit  is pontosan megtervezve rakta 

össze (a rozetták szirmai közé fordította a csillagvirág szirmait, ld. 3.92., 3.102. k.), a 

központi ág emailos virágján az alaplemezt egészen pontosan a drót mentén haladva vágta 

körbe (ld. 3.77-78. k.). A precizitása arra is kiterjedt, hogy megmintázza  a valódi 

mirtuszvirág porzószálainak végén lévı porzótokokat is: a szálakat imitáló drótok végébe 

pontot poncolt (ld. 3.105-106. k.), és még arra is ügyelt, hogy a drótokat úgy forrassza a 

közepüket alkotó lemezhez, hogy a poncolás domború része essen felfelé (3.104. k.). 

Precizitása és a természet hő másolása aprólékossággal, és néha az arányérzék hiányával 

párosult. Az utóbbit jól mutatja, hogy a levelek szára vékonyabb annál, mint ami a 

lemezrészük méretéhez szükséges lenne, és úgy tőnik az abroncs vastagsága sem elegendı a 

hosszú ágak alkotta, viszonylag nagymérető felsı részhez: mintha a koszorú elbillenne a felsı 

rész felé.  

A 2. koszorút készítı aranymőves is eredetileg valószínőleg kör alakúra tervezte a 

koszorú abroncsát. Az ágakat ugyan egymástól különbözı távolságra helyezte el, de a két 

oldalon szimmetrikusan. Gondos tervezésre utal, hogy az ágakat egymással szemközt és az 

abroncsnak ugyanarra a részére, a külsı, illetve a belsı oldalához illesztette (ld. fentebb a 
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leírást, 34. o. és 2.20. k.). A gondosságát mutatja az is, hogy az ágak alapcsövét nem csupán a 

rögzítıcsapra húzta, hanem egymáshoz is drótozta ıket. A leleményességét bizonyítja, hogy 

ezt az abroncsba forrasztott rögzítıcsap elvékonyított végével tette, ami biztos rögzítést 

nyújtott újabb elem alkalmazása nélkül (ld. 2.25-26. k.). Arra is ügyelt, hogy az ág 

alapcsövének alsó végét ferdére, hegyesre vágja, és úgy fordítsa, hogy az kívülrıl nézve 

eltakarja a rögzítıcsapot (2.23-24. k.). A koszorú készítıje valóban a központi virág 

elkészítésében csillogtatta meg mesterségbeli tudását.167 Nem csupán abban, hogy emaillal 

díszítette az aranyat, hanem abban is, hogy pontosan egymásba illeszkedı csöveket tudott 

készíteni és megszerkesztette a virág alapját alkotó rozettát is (ld. 2.68-70. k.). A csövek 

készítése számításokat igényelt: meg kellett határoznia, hogy milyen széles lemezre van 

szüksége ahhoz, hogy csıvé alakítva, egyiket a másikba csúsztatva szorosan illeszkedjenek 

(ld. 2.64. k.). Ezt valószínőleg egy apró trükkel könnyítette meg: a lemezt henger alakúra 

hajlította, úgy, hogy a szélei átfedjék egymást, és belecsúsztatta az elkészített csıbe. Ekkor 

még módosíthatott a kerületén, hiszen volt tartalék a lemez szélénél. Ha pontosan illeszkedett, 

összeforrasztotta. A csövek korongokhoz rögzítését is egy technikai fogással oldotta meg: a 

végüket bevagdosta és az így kapott ’füleket’ derékszögben kihajlította. Ez egyszerőbbé tette 

a forrasztást és biztosabbá a rögzítést, ugyanis a csı így nagyobb felületen forrt a 

lemezkoronghoz (ld. 2.60-62. k.). A rozetta készítéséhez körzıt használhatott, mert az elırajz 

a lemez szélén folyamatos ívelt vonal (ld. 2.70. k.). Az aranymőves bizonyos részletek 

elkészítésében precíz, pontos munkát végzett, de úgy tőnik a koszorú egészének arányaira 

nem ügyelt. Az abroncs túl vékony az ágak és a központi virág nagyságához viszonyítva (ld. 

2.2. k.). Egyelıre eldönthetetlen, hogy a rossz arányérzék valóban az aranymőves jellemzıje-

e, vagy csupán a megrendelı igényeinek és a koszorú rendeltetésének kellett megfelelnie, 

esetleg mindhárom tényezı szerepet játszott benne. Annyi bizonyos, hogy az ágak 

rögzítésének megoldása, a levelek két darabból készítése, a központi virág koszorú-elemein a 

virágok aprólékos kialakítása és az email használata arra mutat, hogy a 2. koszorú készítıje 

birtokában volt mestersége minden fortélyának. Nem törekedett a természethőségre, talán 

inkább fantáziából alkotott. Erre utal, hogy a levelek egyáltalán nem hasonlítanak a valódi 

mirtuszlevelekre, és az elrendezésük az ágakon sem felel meg a növényen lévınek.  

 A 4. mirtuszkoszorú készítıje a kisszámú töredék és a sérülések miatt egyelıre nem 

jellemezhetı a fentiekhez hasonlóan. Mindössze annyit lehet tudni róla, hogy ágak nélkül 

készítette a mirtuszkoszorút; a leveleket és a bogyókat speciális, egyedi módon rögzítette az 

                                                 
167 Erre Aik. Despini utalt korábban, ld.fentebb, 29.  
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abroncsa (a szárukat összesodorva, forrasztás nélkül), ami a leleményességére, esetleg 

újítások iránti hajlamára utalhat (ld. 4.10., 4.32. k.). A levelek szárát és lemezrészét a 2. 

koszorú készítıjéhez hasonlóan külön készítette el, de a szár végét valószínőleg laposra 

kalapálta az illesztéshez (ld. 4.59-60., 4.64-66. k.). Valószínőleg elırajzot is alkalmazott (ld. 

4.75., 4.81. k.). Az abroncsvégek összedrótozása pedig hanyagságra utal (ld. 4.6-7. k.).   

 

 

3. HASZNÁLAT, FUNKCIÓ   

 

Az 1. koszorú  abroncsának fejformát követı kialakítása, a biztosan rögzített, de mégis 

szabadon mozgó bogyói és virágai, a kalapálással készített és keményen hagyott levelei arra 

mutatnak, hogy feltehetıen nem csupán „túlvilági használatra” szánták.168  

 Az ellenkezıjére lehet példa a 2. mirtuszkoszorú. Annak ellenére, hogy szerkezete 

megegyezik az 1. koszorúéval, minden részlete a törékenységét és ideiglenességét 

hangsúlyozza. A nagy felépítményhez képest aránytalanul vékony abroncs és a 

rögzítıcsapjukhoz drótozott ágak alig adnak tartást a koszorúnak, a levelekhez és virágokhoz 

felhasznált megmérhetetlen vékonyságú, szinte fóliaszerő, lágy lemezek pedig a legkisebb 

érintésre deformálódnak. A fejhez illeszkedı formázásnak sincs nyoma az abroncson. Ezek a 

technikai részletek olyan koncepciónak felelnek meg, amely szerint a koszorúnak csupán 

dekoratívnak kellett lennie, de nem hosszútávon tartósnak: kizárólag síri használatra 

készülhetett. Ókori javítás két helyen látható a koszorún (2.35., 2.98. k.). Az ezekhez 

felhasznált alapanyag azonossága a koszorú anyagával azonban azt mutatja, hogy a készítése 

során javították.  

 A 3. koszorú leveleinek keménysége az 1. és 2. koszorúk levélkeménysége közé tehetı, 

vagyis nem annyira lágyak, hogy a legkisebb érintésre is deformálódjanak, de nem is annyira 

kemények, mint az 1. koszorúé. Az abroncshoz rögzített levelek egyöntető elszínezıdése azt 

mutatja, hogy 3. koszorút hı érte a halott hamvasztása során (ld. 3.2., 3.57. k.). A levelek 

meglágyulhattak a máglya hıjétıl, ami arra utal, hogy a készítéskor valószínőleg keményre 

hagyhatták ıket. Az abroncsot úgy tőnik függıleges irányban is megformázhatták, és a hozzá 

rögzített leveleket a koszorú hátoldala felé fordították, vagyis feltehetıen a fej formájához 

igazították (ld. 3.2., 3.4-6. k.). A koszorún sok helyen található ókori javítás. Fıként a virágok 

és a levelek szára tört el, amit drótozással javítottak. Az összedrótozott részek felületét 

                                                 
168 K. Despini már felvetette ezt a lehetıséget az ugyanebben a sírban talált, lemezbıl készült diadéma esetében. 
Ld. Despini 1996, 29-30. A diadémát itt ld. 7. sz. 
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egyöntetően vonja be ugyanaz, a máglya hıjétıl keletkezett elszínezıdés, ami a levelek 

felületét is (ld. 3.70., 3.112. k.). Elképzelhetı, hogy az ágakon is van nyoma ókori javításnak, 

ez azonban a modern restaurálás miatt nem látható. A javítások nagy mennyisége arra utal, 

hogy nem a koszorú készítése során keletkeztek, hanem utána. Mindezek alapján 

feltételezhetı, hogy az életben is használhatták a koszorút.  

 

 

ÖSSZEGZÉS 

  

-A sedesi A sír koszorúja (4. sz.) nem a szakirodalomból ismert olívakoszorú.169 A valóban a 

sedesi A sírban talált koszorútöredékek nem olíva-, hanem mirtuszkoszorúhoz tartoztak. A 

töredékek közül a 12., 16. és 22. szár nélküli levéltöredékek nem ehhez a koszorúhoz 

tartoznak. A 12. és 16. feltehetıen ugyanannak a tárgynak a részei. 

-A derveni B sír arany mirtuszkoszorújából (1. sz.) ágak és levelek is hiányoznak. A szaloniki 

múzeumban szórványleletként nyilvántartott arany mirtuszág a B sír koszorújához tartozik, 

annak a 8. ága. A koszorú modern restaurálása nem az eredeti állapotát állította helyre. Ezek 

miatt a koszorú új rekonstrukciójára került sor.  

-A derveni A sír tölgykoszorú töredékei (6. sz.) közé sorolt A100/2 leltári számú töredék az 

alapanyaga alapján nem a sír arany tölgykoszorújához, hanem az olívakoszorújához (5. sz.) 

tartozhatott.  

-A derveni A sír arany olívakoszorú töredékei (5. sz.) között nyilvántartott abroncsvégek a 

rajtuk lévı korrózió alapján valószínőleg a sírban talált aranyozott bronzkoszorú töredékekhez 

tartoztak. A szintén közéjük sorolt 6 szirmú rozetta pedig a készítéstechnikai egyezések 

alapján a B sír mirtuszkoszorújából való. 

-A derveni B sírban talált és a stavroupolisi (3. sz.) mirtuszkoszorúkat készítéstechnikai 

részletek és ókori javítások alapján feltehetıen az életben is használták.  

-A derveni ∆ sír koszorúját (2. sz.) az anyagának sérülékenysége miatt valószínőleg csak síri 

használatra szánták. 

A koszorúk technikai részleteinek összehasonlító elemzése alapján egyelıre úgy tőnik, 

hogy a stavroupolisi és a két derveni mirtuszkoszorút is más-más aranymőves készítette. A 

három teljes koszorú készítıje jól jellemezhetı, de attribúciós jegyeiknek a meghatározásához 

további, hasonló mirtuszkoszorúk tanulmányozása szükséges. 

                                                 
169 Errıl részletesen ld. 2. függelék. 
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Legutóbb B. Tsigarida tárgyalta a Jean Paul Getty Museum-ból visszakapott 

mirtuszkoszorú publikációjában a Makedóniából származó arany mirtuszkoszorúkat.170 

Véleménye szerint „a technika, a szerkezet és a stílus figyelmes vizsgálata alapján”a derveni 

B és ∆ sírban talált példány más mőhelyben készült, mint a stavroupolisi. Mindkét mőhely 

Közép-Makedóniában mőködött. A stavroupolisi koszorút is készítı mőhely kb. 350-300 

között, a derveni koszorúk mőhelye valamivel késıbb, valószínőleg a 4. század utolsó 

negyedének kezdetétıl a 3. század elejéig volt aktív. Jelentıs különbséget lát a két mőhely 

termékei között. Az elıbbi világos szerkezető koszorúkat készített, törekedve a koszorú két 

oldalának kiegyensúlyozására, a virágokat és a leveleket naturalisztikusan mintázta meg, és 

kevés emailt is használt. A másik mőhely termékeibıl hiányzik a világos szerkezet, a 

koszorúk bonyolultak, bıségesen használnak dekoratív elemeket és alkalmazzák a 

polichrómiát, de „hiányzik az egyensúly és a korábbi darabokon látható természethő 

szépség”.171 

B. Tsigarida cikke nem tisztáz néhány alapvetı kérdést a mőhelyek azonosításával 

kapcsolatban, valamint tévedéseket is tartalmaz a derveni koszorúkról, ezért nem meggyızı 

az érvelése a koszorúk besorolását illetıen. Továbbá sem a stavroupolisi, sem a Getty-koszorú 

esetében nem veszi figyelembe az erıteljes restaurálást, mint a koszorú eredeti szerkezetét 

befolyásoló tényezıt.172 Ezért úgy vélem, továbbra is kérdés, hogy a derveni és a stavroupolisi 

mirtuszkoszorúk alapján általam leírt készítési szkhéma mőhely, vagy régió jellegzetes 

produkciójára utal-e, vagy esetleg egyetlen aranymőves, vagy mőhely invenciójára, ami 

régión belül elterjedt, és esetleg más területekre is eljutott. A kérdés megválaszolásához tehát 

- elsı lépésként – az ókori Makedónia területérıl származó másik három mirtuszkoszorú 

közvetlen technikai vizsgálata és összehasonlító elemzése vihet majd közelebb. Az egyiket 

Verginában, a II. Philippos sír elıkamrájában találták,173 a másik az ókori Pydna északi 

temetıjében került elı egy férfi cisztasírjából.174 A harmadik pedig a Getty-koszorú. Ez ugyan 

nem dokumentált ásatásból származik, de nagy valószínőséggel Észak-Görögországból. 

                                                 
170 Tsigarida 2010. A Getty-koszorút 2007-ben szolgáltatta vissza a malibui múzeum a görög államnak, és a 
thesszaloniki múzeumba került. Ltsz: MΘ 24000.    
171 Uott., 313. 
172 A stavroupolisi és a Getty-koszorún kívül a verginai és a pydnai koszorúk is erıteljesen restauráltak. 
173 Verginai Múzeum, ltsz: Βε 70. M. Andronikos beszámolója alapján a larnax mellett, a földön volt. A 
helyzetébıl arra következtetett, hogy eredetileg a falra lehetett felakasztva. Ld. Andronikos 1984, 75. 191. 193. 
154. k. 
174 Ltsz: Μ∆ 2112. M. Besios ismertetése szerint a koszorút a larnaxban találták meg. Ld. Besios 1985, 53-54. 
7.k.; Gold of Macedon 2000, 42. 36. k., 62. 59. k. 
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Alapos vizsgálata közelebb vihet egyrészt a régióra jellemzı jegyek meghatározásához, 

másrészt a tárgy értelmezéséhez is.175 

A régiók közötti különbségek kimutatásához más területeken (Fekete-tenger vidéke, Dél-

Itália) feltárt mirtuszkoszorúk alapos technikai vizsgálatára és összehasonlító elemzésére is 

szükség lesz majd.  

A derveni A sír arany tölgykoszorú töredékeirıl – egyelıre a szakirodalomban közölt 

fotók alapján – megállapítható, hogy hasonlít a többi Makedóniában talált, teljes, ágakkal 

ellátott arany tölgykoszorúhoz. A típus jellemzéséhez és azon belül a derveni töredékek 

elhelyezéséhez azonban ennek a mindössze néhány teljes tölgykoszorúnak az összehasonlító 

elemzése szükséges. Ezek a következık: a verginai Philippos-sír fıkamrájában és az ún. 

Herceg sírjában talált koszorú;176 az Amphipolis mellett Tsagezinél kiásott példány;177 a 

2008-ban Verginában az agorán, az Eukleia-szentélynél feltárt temetkezés koszorúja.178 

  

                                                 
175 Elızetes, a thesszaloniki múzeum kiállításán távcsıvel végzett vizsgálataim alapján elképzelhetınek tartom, 
hogy a Getty-koszorút több koszorú darabjaiból állították össze.  
176 Ld. Andronikos 1984, 172-173. 137. k. és 214-215. 183-184. k. 
177 Ld. Makaronas 1940, 495. 30. k. 
178 Az új verginai koszorú egyelıre publikálatlan. Legutóbb a Thesszaloniki Régészeti Múzeum 2011. június 3-
án tartott, elsısorban az elmúlt évek új koszorú-leleteit bemutató konferencián A. Kiriakou vetette össze 
elıadásában (Α. Κυριάκου: Προσεγγίζοντας ένα αναπάντεχο εύρυµα το χρυσό στεφάνι βαλανιδιάς από το Ιερό 
της Εύκλειας στη Βεργίνα) az említett tölgykoszorúkat. Az új verginai koszorú 15-18 éves ifjú temetkezéséhez 
tartozott, amit III. Alexandros fiával hoz összefüggésbe. 



 71 

DIADÉMÁK  

 

 

AZ EDDIGI MEGFIGYELÉSEK, VÉLEMÉNYEK, EREDMÉNYEK  

 

 A derveni B sír arany lemezbıl készült, középen hosszú nyúlványú diadémáját (7. sz.) 

elıször M. Pfrommer tárgyalta az említésnél részletesebben, ugyanis szerinte magna graeciai 

hatást mutat a díszítése. Korinthosi sisak homlokdíszének vélte, amit a rajta lévı lyukak 

alapján eredetileg applikációként használtak. A díszítése vékony inda, amibıl virágok nınek 

ki. Ezek palmetták, liliomvirágok, és az emeletes virág-szkhémának egy változata is 

felismerhetı rajta. Szerinte ez egy olyan helyi mőhelyben készült, amely felvette a 

repertoárjába a viráginda itáliai változatát.179 

 Aik. Despini felhívja a figyelmet, hogy a diadéma vastag, kemény lemezbıl készült és a 

széleit hátrafelé hajlították. Az utóbbi szerinte arra szolgált, hogy a kemény, de pusztuló 

anyagból készült alapra illesszék. A lemez szélein ütött lyukakon keresztül pedig ezüst 

szegecsekkel rögzítették az alaphoz. Az egyik lyukban meg is maradt a szegecs egy 

darabja.180 A merev aranylemez és a gondosan befejezett, hátrahajlított szélei alapján úgy véli, 

hogy az életben is viselték. Szerinte arra a korszakra keltezhetı, amikor valódi fejdíszeket is 

helyeztek a sírokba, mint pl. a sedesi diadémát, vagy a verginai nagy diadémát.181  

 P. Themelis és I. Touratsoglou egyértelmően diadémaként írja le. A lemezt a közepén 

lévı palmetta két spiráljából jobbra és balra induló hullámos inda díszíti, ami félpalmettában 

végzıdik. A hullámok közötti üres részeket pedig harangalakú virág, palmetták, lótusz és 

lótuszalakú virág tölti ki. A díszítést dupla domborított vonal veszi körbe, ami követi a 

diadéma körvonalát. İk is megemlítik, hogy a lemez szélét körben hátrafelé hajlították, és 

lyukak is vannak rajta talán bırbıl készült, azonos formájú szalagra való felvarráshoz.182 

 A sedesi Γ sír diadémáját N. Kotzias viszonylag részletesen tárgyalta a síregyüttes 

publikációjában. Koszorúnak nevezi, amit arany Erós alakú prometopidion díszít. 

Megfigyelte, hogy 16 S alakú csıbıl áll, amelyeket párosával 8 ellipszis, vagy líra formára 

drótoztak össze. Mindegyik líra csövét belül akanthuslevél-párral, lemezbıl hajlított 

spiálindával és drótspirál szárú palmettapárral díszítették. A leveleket és a palmettákat a csıre 

drótozták. Az egyes elemek csatlakozási pontját akanthuslevéllel és palmettával fedték el. A 

                                                 
179 Pfrommer 1982, 142. 
180 Despini 1996, 213. 21. sz.  
181 Uott., 29-30. 
182 Themelis – Touratsoglou 1997, 89. 
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koszorú közepén a Héraklés-csomó szintén csövekbıl készült. Ezt alul és felül is 4-4 spirál 

díszíti, a közepét az Erós figura tölti ki. N. Kotzias azt is leírja, hogy a koszorú mindkét vége 

hosszú nyakú oroszlánfejben végzıdik. Az oroszlánok szájában karika van, ami szerinte arra 

utal, hogy a hozzájuk rögzített szalaggal köthették a fejre a koszorút. A sírban azonban nem 

vette körbe a halott fejét, hanem ív alakúra hajlítva, nyitott állapotban helyezték rá. Így 

találták meg ugyanis a feltáráskor a halotti klíné alatti téglaemelvényen. Felveti azt is, hogy a 

galambot tartó Erós és az oroszlánfejek végsı soron Démétérrel és Koréval, a csövek líra-

formája pedig talán Apollónnal hozható kapcsolatba, vagyis a túlvilághoz kapcsolhatók. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy az akanthuslevelek, a palmetták, a spirálok domborítással 

készültek, valamint az oroszlánfejeket és az Erós-figurát is két domborított félbıl illesztették 

össze. Úgy válte, hogy ezek nem kivételes mővészi kidolgozásúak, és az egyes elemek 

összeállítása és drótozása is arra utal, hogy a koszorú átlagos kézmővesmunka. Az egyes 

elemek kombinációja és összhatása azonban emeli az esztétikai értékét, és emiatt a koszorú 

remekmőnek tőnik.183 

 M. Pfrommer az indadiadémák közé sorolja a sedesi diadémát, és a közepén lévı 

Héraklés-csomó megformálását („Bänderführung”) korai változatnak véli. Ezeken az 

egymásba fonódó szalagok szélesek és a csomó közepén szétnyílnak. A diadémát a késı 4. 

századra keltezi.184 Véleménye szerint a sedesi diadéma készítıje a kanonikus, két ellentétes S 

alakú spirálból álló „indalíra” motívumot variálta. A görög akrotérionokhoz hasonlóan 

akanthusszal díszítette, és a spirálok ebbıl nınek ki. A Héraklés-csomón pedig a spirálok – a 

kanonikus változattól eltérıen – a csomó közepébıl nınek ki, és nem a végébıl. M. 

Pfrommer szerint a diadémán a „kis csuklópántok” alkalmazása is szokatlan az egyes elemek 

egymáshoz kapcsolásában, a szabályos ’zsanérdiadémák’ ugyanis jóval késıbb jelennek meg. 

(A líra-elemek összedrótozását tehát egyfajta zsanérként értelmezi.)185 

 A sedesi sírok publikálása után 40 évvel Aik. Despini azzal egészítette ki az ásató 

megfigyeléseit, hogy a lírák csöveinek egyik végét összeforrasztották és ezt akanthuslevéllel 

fedték, a másik végüket pedig nyitva hagyták, hogy a következı líra végét közé tudják 

csúsztatni. Megfigyelte azt is, hogy a lírák nyitott végénél lévı két spirál kifelé áll, és ez adja 

az elemek jellegzetes líra-formáját, a csövek végét elfedı akanthuslevélbıl pedig egy 

palmetta és a líra belseje felé álló spirálpár nı ki, valamint két másik, kifelé álló palmetta is 

rögzítve van. A Héraklés-csomó két ellentétesen összerakott líra alakú csıbıl készült, az Erós 

                                                 
183 Kotzias 1937, 876-878. 
184 Pfrommer 1990, 13. 307-308. HK80. 
185 Uott., 15. 
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galambokat tart, és mindkét oldalán 1-1 palmetta van. Véleménye szerint a sedesi diadéma a 

makedón mőhelyek aranymőveseinek ötletgazdagságát tanúsítja a Kr. e. 320 körüli 

idıszakban.186 

 B. Tsigarida a nıi diadémák két típusát különbözteti meg Makedóniában: az egyik arany 

lemezbıl, a másik arany drótokból („fils d’or”) készült. Az utóbbi típusba sorolja a sedesi 

diadémát is. Rövid leírást ad csupán róla. A diadéma szerkezete a Héraklés-csomóval, a líra 

elemekkel és az oroszlánfejekkel az verginai ún. II. Philippos-sír elıkamrájában talált arany 

diadémát idézi.187 Szerinte a sedesi diadémán a líra alakú motívumok dominálnak, és a 

növényi díszítése nem annyira gazdag és változatos, mint a verginai diadémáé. A hullámvonal 

és voluták mozgalmassá teszik, de a verginai példány naturalizmusa hiányzik belıle. Annak 

ellenére, hogy mindkettı ugyanabba a típusba tartozik, másban is különböznek: a verginai 

darabon a Héraklés-csomó egyszerő, a sedesin viszont Erós és palmetták díszítik. A sedesin 

mindössze a palmetták és az akanthuslevelek a növényi motívumok. B. Tsigarida a sedesi 

diadémát a Kr.e. 4. század utolsó negyedére keltezi.188 A szaloniki múzeum 

ékszerkiállításához készített katalógusban még annyit tesz hozzá, hogy a növényi 

motívumokat formázó, arany drótból készült diadémák nıi ékszerek voltak. A Kr.e. 4. század 

harmadik és utolsó negyede körül jelentek meg Makedóniában, helyben készültek, kevés 

példányban.189  

  
 
A DIADÉMÁK LEÍRÁSA 
 

7.Lemezdiadéma nyúlvánnyal 
Derveni, B sír 
 
Leltári szám: B136.  
Méret: hossza az ív fölsı széle mentén 285 mm; szélessége középen a nyúlvány csúcsáig 85,3 mm; a 
lemezszalag szélessége a jobb oldalán 29,2 – 25,1 – 26 – 30, 5 mm-re, a bal oldalán 20,5 – 23,1 – 25,5 – 30 mm-
re nı a diadéma közepe felé; a lemez vastagsága 0,1 mm. 
Tömeg: 35,55 g (a hátoldalán lévı installációs elemmel). 
Anyag: arany.  
Irodalom: Treasures 1979, 69. 236. sz. 30. t.; Pfrommer 1982, 142.; Musti et al. 1992, 276. 149,3. t.; Despini 
1996, 29-30. 213. 21. sz., 64. 21. k.; Themelis – Touratsoglou 1997, 89. 19. t.; Gold of Macedon 2000, 70. 69. k.; 
P. Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 224. 5δ. sz. képpel. 
Leírás: ív alakú lemezdiadéma domborított növényi díszítéssel, közepén hosszú nyúlvánnyal. (7.1-2. k.) 
A forma: Lemezbıl kivágott ív alakú sáv (ld. 7.1. k.). Mindkét végét egyenesre vágták (7.6-7. k.). A jobb 
oldalán a végénél jól látható, hogy a lemez rövid szakaszon ív alakban elkeskenyedik (7.11. k.), majd 
fokozatosan kiszélesedik a diadéma közepe felé (7.4-5. k.). A diadéma közepén pedig hosszú, fokozatosan 
elvékonyodó nyúlvány emelkedik ki belıle (7.3., 7.8. k.). A nyúlvány a tövénél 28,3 mm, a csúcsánál mindössze 
3,4 mm. A csúcsát V alakúra vágták (ld. 7.8. k.).  

                                                 
186 Despini 1996, 214. 26-27. sz. 
187 Ld. Andronikos 1984, 196. 158-159. k. 
188 Tsigarida 2000, 141-142. 
189 Hrysos ton Makedonon 2007, 148. 1. sz. 
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A lemez széle a külsı, nagyobbik íven és folytatólagosan a  nyúlvány szélén is kb. a közepéig meg van hajlítva a 
lemez felületére merılegesen, hátrafelé (ld. 7.2. és 7.9-12. k.). Valószínőleg azért csak ezen a részen, mert itt 
illeszkedhetett annak a tárgynak a peremére, amit díszített. A lemez szélén körben lyukak vannak a rögzítéshez 
(ld. 7.1. k.). A nyúlványon 3 (7.8-9. k.), az íves szélek mentén ma 24 lyuk látható (7.4-7. k.). Valószínőleg  a 
lemez bal oldalán a sarkán volt még 1, ami letört (7.12. k.). Ezeken kívül még 4 lyuk van a középsı palmetta 
alatti voluták/spirálok közepében (7.3. k.). A lyukakat a diadéma elıoldala felıl lyukasztották ki, mert a szélük a 
hátoldal felé hajlik (7.13-15. k.). Méretük 1-2,5 mm között változik, a legtöbbjük 1,5 mm átmérıjő. A diadéma 
ép végétıl számított 3. lyukban felül szürke és fehér színő anyagmaradvány látható (7.16. k.). Valószínőleg a 
rögzítéshez használt szegecs korrodálódott maradványa (ezüst?).190 
A lemez vékonysága ellenére (0,1 mm) kemény, van tartása.   
A díszítés: Két bordapár között szimmetrikusan elhelyezett növényi motívumok. A bordapár a diadéma külsı 
ívén alig látható a lemez szélének a meghajlítása miatt, a nyúlvány keskeny végén azonban újra elıbukkan (7.17. 
k.). A diadéma belsı ívén 1-1,5 mm-re fut a lemez szélétıl.  
A díszítés központi elemét a nyúlvány alatt elhelyezett, nagymérető, lándzsaleveles palmetta alkotja, amelynek 
7-7 kihajló oldalsó levele van. A palmetta alatt 2-2, egymásnak ellentétesen elhelyezett voluta/spirál, közülük a 
palmetta a 2 középsın ül (7.18. k.). A palmettát tartó spirálok tövébıl indul ki mindkét oldalra az a hullámvonal 
alakú inda, amibıl a többi növényi motívum kinı (ld. 7.18. k.). Ezek a palmettától kezdve sorrendben a 
következık: tripla kelyhő liliom 3 porzóval spirálba kunkorodó, hosszú száron; kismérető fél lángpalmetta 
közvetlenül az indán; teljes palmetta lándzsalevéllel és kifelé hajló oldalsó levelekkel hosszú, spirálba hajló 
száron; nagymérető fél lángpalmetta közvetlenül az indán (7.19. k.); akanthuskelyhes virág hosszú spirálba 
kunkorodó száron; nagymérető fél palmetta kifelé hajló levelekkel közvetlenül az indán (7.20. k.); dupla kelyhő 
virág hosszú, spirálba kunkorodó száron; nagymérető fél lángpalmetta közvetlenül az indán, teljes palmetta 
lándzsalevéllel kifelé hajló oldalsó levelekkel hosszú, spirálba kunkorodó száron (7.21. k.); nagymérető fél 
lángpalmetta közvetlenül az indán; teljes lángpalmetta hosszú száron (?), de csak a fele van a lemezbe 
domborítva (7.22. k.). Ez a motívumsor ismétlıdik a diadéma másik oldalán is szimmetrikusan, egyetlen 
különbséggel: a diadéma ép vége mellett az utolsó motívum lángpalmetta, a törött vége mellett viszont dupla 
kelyhő virág (7.23. k.). Ez arra utal, hogy a két motívum talán nem folytatása a mintának, hanem a mintából 
kiragadott 1-1 elem, amit a lemez szélén fennmaradó üres rész kitöltésére használtak fel.   
A díszítést negatív formából domborították. A hátoldalon a bemélyedések széle sehol sem éles (7.10-12. k.), az 
elıoldalon viszont sok helyen a relief tövében határozott, éles vonal látható (7.24. k.). Ez arra utal, hogy a lemezt 
a mostani elıoldalával fektették a negatívra, és a hátoldal felıl domborították. Az elıoldalon tehát a negatív 
éleinek lenyomata látható a motívumok tövében.  
Állapot: A diadéma bal oldalán még az ókorban letört a lemez sarka, kb. 9x7 mm nagyságú darab hiányzik 
belıle (ld. 7.7., 7.12. k.). Néhány lyuk mellett megrepedt a lemez a lyukasztás során. A diadéma szélén is néhány 
helyen elszakadt a lemez. Kisebb győrıdések láthatók a lemez széle mellett és néhol a díszítés között is. Egy-két 
helyen nem sikerült a mintát teljesen a lemezbe domborítani, például a törött lemezszél mellett a dupla kelyhő 
virág nagyrésze lapos (ld. 7.23. k.). Elképzelhetı azonban az is, hogy ezen a helyen valami megnyomta a lemezt 
és ezért lapult le. A diadéma hátoldalára több helyütt apró, fekete hamuszemcsék rakódtak le (ld. 7.15. k.). A 
hátoldalon több lyuk körül és a lemez hátrahajló széle mentén is barna színő anyag maradványa látható (vas?, 
bır?, ld. 7.14. k.). Mindkét oldalon föld is lerakódott a felületen.  
A hátoldal középsı részét eltakarja a ráragasztott installációs elem (ld. 7.2. k.). A ragasztó el is kenıdött a 
diadéma felületén (ld. 7.10. k.). 
Szerszámnyomok: vonal alakú, U profilú cizellırszerszámnyomok (a hátoldalon a minta hornyaiban). 
Párhuzamok: A forma és a lemez kialakítása egyelıre egyedülálló. 
Keltezés: Kr.e. 320 körül (Despini 1996); a sírba kerülés ideje 300-295 (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: A diadéma nem sorolható a szokásos hellénisztikus kori ún. nyelvnyújtványos lemezdiadémák 
közé. Használatáról és funkciójáról ld. alább, 86-87. 
 
 
8.Diadéma 
Sedes, Γ sír 
 
Leltári szám: ΜΘ5410. 
Méret: hossz. 51,1 cm; szél. a díszítéssel együtt 55,5 mm; vast. az Erós figuránál 11,2 mm; a váz legnagyobb 
szél. 41 mm. 
Tömeg: 76 g. 
Anyag: arany.  

                                                 
190 Ld. ehhez Despini 1996, 213. 
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Irodalom: Kotzias 1937, 876-878. 6-8. k.; Treasures 1979, 80. 318. sz. 46. t.; Pfrommer 1990, 13-16. 307-308. 
HK 80, 1. t. 1. k.; Despini 1996, 30. 214. 26-7. sz., 68-69. 26-7. k.; Tzanavari 1997, 354. 360.; B. Tsigarida, in 
Greek Jewellery 1997, 106. 93. sz. képpel; Gold of Macedon 2000, 38. 28. k., 86. 91. k., 87.; Tsigarida 2000, 
141-142.; B. Tsigarida, in Hrysos ton Makedonon 2007, 148. 1. sz. képpel. 
Leírás: diadéma Héraklés-csomó- és líra-elemekbıl összerakott vázzal, oroszlánfejes összekötıelemmel és 
kapcsolótaggal, a vázhoz rögzített spirálokkal, palmettákkal, akanthuslevelekkel és Erós-figurával. (8.1-2. k.) 
Kapcsolótag: Két sima drótból hajlított karika, az egyik a diadéma egyik, a másik a másik végéhez rögzítve (8.9-
10., 8.14-15. k.). A karikák két vége nincs összeforrasztva (8.12., 8.17. k.). A jobb oldali karika mindkét, a bal 
oldalinak az egyik végét a hátoldalán ellapították (8.11., 8.16. k.). Mindkét karika felületén jól láthatóak a 
készítésükhöz használt alapanyag széleinek illeszkedését jelzı, spirálisan futó vonalak (8.9., 8.17. k.). 
Mikroszkóp alatt kivehetı, hogy a spirálvonal mellett a karika nem üreges, hanem tömör (8.13. k.). Ez arra utal, 
hogy a karikákat szögletes rúdból csavart és görgetett drótból készítették. Mindkettıt az összekötıelemet alkotó 
oroszlánfej szájába forrasztották (ld. 8.12., 8.17. k.). A két karikából álló kapcsolótag arra utal, hogy 
szalaggal/szíjjal rögzítették a fejre a diadémát.  
A bal oldali karika átmérıje 8,1 mm, a jobb oldalié 8,4 mm. A bal oldali vastagsága 1,1 mm, a jobb oldalié 1,3 
mm. 
Összekötıelem: A diadéma mindkét végén 1-1 üreges oroszlánfej nyitott szájjal, hosszú, csıszerő nyakkal (8.18-
23. és 8.46-51. k.). Mindkettıt lemezbıl, negatív formába domborított két félbıl készítették. A két fél illesztése 
jól látható körben az összekötıelemen hosszanti irányban (8.24-28. és 8.52-53. k.). A lemezt a domborítás után 
vágták körbe, úgy, hogy keskeny peremet hagytak a szélén a forma körül (8.24., 8.26., 8.29. és 8.53. k.). Ez 
megkönnyítette a két fél egymáshoz forrasztását.191 A ferde lemezszél és a vágás szögletessége arra utal, hogy 
vágóélt használtak a vágáshoz. A fej nyitott szájjal volt megmintázva a negatívban. A nyílást utólag vágták rajta, 
talán a két fél összeforrasztása után. A szájnyílásban kivehetı a lemez egyenes, vágott széle (8-29-31. k.).  
Egyik oroszlánfej felületén sem látható utólagos megmunkálás (cizellálás, poncolás) nyoma, a felület mindenhol 
egyöntetően matt. Ez azt mutatja, a fej minden eleme benne volt a negatívban: a kétsoros sörény tagolása és 
tincsei (8.56. k.), a szemek részletei (alsó és felsı szemhéj, szemöldök, 8.37-39.  és 8.57-58. k.), az orr a 
ráncokkal, a bajusz szálai, a kitátott száj sarkában a bır győrıdésével (8.29. k.). Minden részlet határozott, éles 
körvonalú: a negatív formát mesterien készítették el. A füleknek azonban csak az ív alakú kidomborodását 
jelezték (8.34-35. és 8.54-55. k.), a szemekben pedig nem mintázták meg a pupillát(8.36., 8.38., 8.58. k.).192 
A fejek két fele között vannak eltérések. Mindkét fej jobb arcfelén az orron egyforma bırredık láthatók (8.40. és 
8.59-60. k.), míg a bal arcfél orrán nincsenek, vagy alig láthatók redık (8.41-42. és 8.61. k.). A bajusz és a fül 
megmintázása is azonos a két fej jobb, illetve bal oldalán, de eltérnek egy fejen belül a jobb és bal oldal között. 
Vö. a füleket (a jobb oldali fejen 8.34-35. k., a bal oldali fejen 8.54-55. k.) és a bajszot  (a jobb oldali fejen 8.43-
44. k., a bal oldali fejen 8.60-63. k.).  
Mikroszkóp alatt látható, hogy a diadéma bal oldalán lévı oroszlánfej mindkét felén a bajusznál és a 
pofacsontokon apró, kör alakú pontok domborodnak ki a felületbıl (8.62-64. k.). A jobb oldali oroszlánfejen 
csupán egy-két ilyen pont vehetı ki (8.45. k.). A szabályosságuk miatt valószínő, hogy szándékos, a negatívban 
kialakított mintáról, és nem a negatív anyagának hibájáról van szó. Eltérı megjelenésük a két fejen pedig 
feltehetıen annak köszönhetı, hogy a jobb oldali fej lemezeit kevésbé erıteljesen préselték a negatívba, így ezek 
a finom részletek már nem kerültek rá a lemez felületére. 
A fej felületét egyáltalán nem polírozták. A lemez enyhén rücskös felülete tehát a negatív anyagának a felületét 
adja vissza (ld. 8.39. k.).  
Az oroszlánok nyitott szájába a kapcsolótagot, a két fél összeforrasztása után keletkezett csı-nyakba pedig a 
diadéma vázának a végét illesztették. Mindkét csı-nyakat összenyomták a végén (a bal oldaliét jobban, mint a 
jobb oldaliét), hogy rászoruljon a váz csöveire, és össze is forrasztották velük. A csatlakozást hármas 
akanthuslevéllel takarták el (8.18-21. és 8.46-49. k.). 
A jobb oldali összekötıelem hossza 19 mm. Az oroszlánfej hossza 12 mm, szélessége a sörénynél 10,9x10,6 
mm, a ráhagyott lemezszéllel 10,9x11,2 mm. A csı-nyak hossza kb. 7,8 mm, szélessége 7-7,5x7 mm, a 
ráhagyott peremmel 7-7,5x8-8,8 mm.  
A bal oldali összekötıelem hossza 19,1 mm. Az oroszlánfej hossza 11,5 mm, szélessége a sörénynél 10,6x10,9 
mm, a ráhagyott peremmel 10,6x11,8 mm. A csı-nyak hossza kb. 7,8 mm, szélessége 6,7-8,2x6-7 mm, a 
ráhagyott peremmel 6,7-8,2x6,4-8,2 mm.  
A diadéma váza: 16 ív és 2 ómega alakúra hajlított csıbıl áll. A csöveken jól látható a készítésükhöz használt 
lemez széleinek illesztése, és az is, hogy ezeket összeforrasztották. A lemezszélek egyenes vonalban 
illeszkednek egymáshoz (8.83-84. k.). Ez arra utalhat, hogy más anyagból készült magra hajlították rá a lemezt, 
amit aztán eltávolítottak. Nem mindig sikerült a lemez széleit teljesen összeforrasztani, pl. a diadéma jobb 

                                                 
191 Ugyanígy készült a sedesi Γ sírban talált karikafülbevaló oroszlánfeje is (ld. 11.40. k.).  
192 A sedesi Γ sír nyakláncán lévı oroszlánfejeken sem mintázták meg a pupillát, pedig a fej többi részét 
részletesen kidolgozták (ld. 15.47-50. k.).  
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oldalán, a csomótól számított 2. elem felsı csöve csak a feléig forrt össze (8.85-86. k.). Szinte minden ív 
közepénél a csı ellapult (8.68., 8.70., 8.72.,8.74., 8.76-77.k.), sok íven be is nyomódott (pl. a jobb oldali 2. lírán, 
8.87.k., és a bal oldali 2. lírán, 8.88. k.), helyenként a lemez meggyőrıdött (ld. pl. a jobb oldalon a 3. elem alsó 
ívének nyitott végénél, 8.89. k.). Ezek valószínőleg a formára hajlítás, illetve a hozzá használt segédeszközök 
nyomai. A csövek végét a hajlítás után vágták el, úgy, hogy az ívek végén egyenes csı-szakasz is maradjon. A 
vágás során a csı összelapult (ld. pl. a jobb oldali 3. líra-elemen, 8.90.k., és a bal oldali 2. líra-elemen, 8.91. k.). 
A csı-íveket párosával, egymással szembefordítva illesztették össze, az egyik végüket kb. 4-5 mm hosszan össze 
is forrasztották (8.68., 8.70., 8.72., 8.76., 8.78., 8.80., 8.82. k.). Így 8 ’líra’ alakú elem jött létre. Az egyenes 
szárú ómega formára hajlított csöveket szintén egymással szembe fordítva összecsúsztatták, így Héraklés-csomót 
kaptak (8.73-74. k.). Ehhez a csövek szárát függıleges irányban is meghajlították (8.92. k.). A két szélsı ’líra’-
elem összeforrasztott csıvégeit az összekötıelembe forrasztották (8.65-66., 8.81-82. k.). 
Ezeket az elıre elkészített elemeket rögzítették egymáshoz, a következı módon: minden ’líra’-elem 
összeforrasztott végét a következı elem nyitott végei közé csúsztatták, és a csöveken ütött lyukon keresztül sima 
dróttal összefőzték ıket (ld. 8.68., 8.70., 8.72., 8.76., 8.78., 8.80., 8.82. k.). A drót két végét összesodorták, hogy 
rögzítsék az elemeket (8.93-96. k.). Elıfordul, hogy 2 lyuk van a csöveken, de csak az egyiken főzték át a drótot 
(a bal oldali 2. és 3. líra-elem drótozásánál, 8.97. k.). Ez arra utal, hogy az elsı lyuk valószínőleg rossz helyre 
került, ezért az aranymővesnek újat kellett készítenie.  
Két füzért készítettek ezen a módon 4-4 ’líra’-elembıl. Mindkettınek az egyik végét az összekötıelemhez 
forrasztott ’lírával’ zárták le. A Héraklés-csomót a két füzér közé helyezték. Mindkét oldalán a mellette lévı 
’líra’ nyitott végei kerültek a csomó szárai közé. A csöveket ebben az esetben is a rajtuk átfőzött dróttal 
rögzítették egymáshoz (8.74., 8.76. k.). A drótozás miatt a diadéma váza nem merev, hanem elemenként 
mozgatható, hajlítható.  
A vázat eltérı mérető elemekbıl rakták össze. A Héraklés-csomó mindkét oldalára vele kb. azonos mérető ’líra’-
elem került.A diadéma bal oldalán a csomótól számított 2. és 4. ’líra’-elem mérete is nagyjából megegyezik a 
csomó melletti elemek méretével. A diadéma jobb oldalán azonban a ’lírák’ mérete a csomótól számított 3. 
elemig nı, az a legnagyobb, majd az utolsó elem újra kisebb, mint az elıtte lévı, de nagyobb, mint a csomó 
melletti elem. A diadéma bal oldalán is a 3. elem a legnagyobb, de valamivel kisebb, mint a jobb oldali párja. A 
méreteket nézve (ld. alább) kiderül, hogy valójában a ’lírák’ szélességének változásában jelenik meg ez a ritmus. 
A különbségek azonban nem azonosak a bal és jobb oldalon: pl. a bal oldalon a csomótól számított 2. elem 
egészen lapos oválist képez;,a 3. elem a 2.-nál jóval kerekebb és nagyobb, de mégis kisebb, mint a jobb oldalon 
lévı párja; a 4. ’líra’-elem pedig kb. olyan széles, mint a csomó mellettiek, de kisebb, mint a jobb oldali párja. A 
diadéma két oldala tehát nem szimmetrikus (ld. 8.1-2. k.). 
Úgy tőnik tehát, hogy az aranymőves eredeti koncepciója a diadéma jobb oldalán valósult meg: az egyes elemek 
mérete a csomótól az összekötıelem felé nı az utolsó elıtti elemig, majd az utolsó elem újra kisebb mérető. 
Egyelıre nem lehet eldönteni, hogy a diadéma bal oldalán ez miért nem valósult meg. Az aranymővesnek 
egyszerően csak nem sikerült azonos mérető ’líra’ párokat készítenie, vagy esetleg maradék csı-íveket használt 
fel a diadéma készítéséhez,193 és azokból ezt tudta összeállítani. 
A Héraklés-csomó hossza 41,3 mm, szélessége 24,3 mm, csöveinek vastagsága változó, 2,8-3,4 mm. 
A jobb oldali 1. ’líra’: az alsó ív hossza 54 mm, a felsı ívé 54,9 mm; szélessége 28,8 mm; a csövek vastagsága 
változó, 2,4-3,4 mm. Az alsó csı középtájt ellaposodik, itt 2,3x3,6 mm.  
A 2. elem: az alsó ív hossza 69,2 mm, a felsı ívé 64,4 mm; szélessége 34,1 mm; a csövek vastagsága változó, 
2,6-3,7 mm. Az alsó csı középtájt ellaposodik, itt 2,6x3,6 mm.  
A 3. ’líra’: az alsó ív hossza 60,6 mm, a felsı ívé 61,6 mm; szélessége 42 mm; a csövek vastagsága 2,7-3,5 mm 
között változik. Mindkét csı középtájt ellaposodik: az alsó 2,7x2,5 mm, a felsı 2,8x3,5 mm.  
A 4. elem: az alsó ív hossza 45,5 mm, a felsı ívé 46,1 mm (az oroszlánfej széléig); szélessége 34,5 mm; a 
csövek vastagsága változó, 2,6-3,6 mm. Az alsó csı ellaposodik, itt 2,6x3,5 mm.  
A bal oldali 1. ’líra’-elem: az alsó ív hossza 53,7 mm, a felsı ívé 55,9 mm; szélessége 27,8 mm; csöveinek 
vastagsága változó, 2,7-4,2 mm. A felsı és az alsó csı is ellaposodik, ezeken a helyeken az alsó 2,9x3,5 mm, a 
felsı 2,8x3,7 mm.  
A 2. elem: az alsó ív hossza 70 mm, a felsı ívé 68 mm; szélessége 26,7 mm; a csövek vastagsága 2,2-3,4 között 
változik. Mindkettı középtájt ellaposodik: az alsó 2,2x3,9 mm, a felsı 2,7x3,7 mm.  
A 3. elem: az alsó ív hossza 65 mm, a felsı ívé 65,4 mm; szélessége 38,6 mm; a csövek vastagsága változó, 2,7-
3,3 mm. Mindkét ív középtájt ellaposodik: az alsó 2,7x3,5 mm, a felsı 2,8x3,6 mm.  
A 4. ’líra’: az alsó ív hossza 51 mm, a felsı ívé 48,7 mm; szélessége 27,5 mm; a csövek vastagsága 2-3,7 mm 
között változik. Az ívek középtájt ellaposodnak, az alsó 2,8x3,3 mm, a felsı 2x3,7 mm.  
A ’líra’-elemek rögzítéséhez használt drótok vastagsága 0,3-0,5 mm. 

                                                 
193 A ’líra’-elemek ívei hasonlítanak a sedesi Γ sírban talált ívfibulák íveire. Elképzelhetınek tartom, hogy a 
diadéma ívei is eredetileg fibulapárokhoz készültek, és azokat használták fel a készítéséhez. Így tudták a 
diadémán is párba állítani az azonos formájú és mérető csı-íveket. Vö. 8.3., 8.5. k. és 32.1-3. k. 
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A vázra illesztett elemek: A ’líra’-elemeket spirálok, háromágú akanthuslevelek, hegyeslevelő palmetták, 
kereklevelő palmetták és tölgylevelek díszítik. A Héraklés-csomóra spirálokat, lándzsaleveles lángpalmettákat, 
háromágú akanthuslevelet és madarakat tartó Erós-figurát illesztettek. Mindössze az Eróst rögzítették 
forrasztással, a többit drótozással. A díszítıelemeket úgy helyezték el, hogy a diadéma közepe felé irányuljanak.  
Spirálok: 0,1 mm vastag lemezszalagból készültek. A lemezszalagok szélessége sokszor egyetlen spirálon belül 
is változik (a tövétıl a csúcsáig keskenyedik), kb. 1,4-4 mm között. A szalag egyik oldalába, feltehetıen negatív 
forma segítségével hornyot domborítottak. Erre utal, hogy a horony felületén fényes, párhuzamos sávok, 
azokban pedig párhuzamos hornyok futnak (8.98., 8.100-101. k.), a hátoldalon azonban a felület matt (8.99. k.). 
A lemezszalagot tehát a negatív formára fektették, majd egy cizelırszerszámot végighúzva rajta a negatívba 
nyomták. A hornyok és fényes sávok a szerszám által hagyott nyomok. A lemezszalagot ezután a hátoldalával 
egy rúdra illesztették és feltekerték, hogy spirálba kunkorodjon. Emiatt a lemez szélei helyenként berepedtek 
(8.102. k.). A horony így a spirál külsejére került. 
36 lemezszalag-spirál van a diadémán. Minden ’líra’-elemre és a Héraklés-csomóra is 4-4 került (ld. 8.1. k.). 
A spirálokat úgy helyezték el a ’lírákon’, hogy 2 a felsı és 2 az alsó ívre került egymással szembe. Az íven pedig 
az egyiket az összeforrasztott végéhez közel rögzítették a ’líra’ belsejébe fordítva, úgy, hogy a spirál befelé 
tekeredik, a másikat a nyitott végéhez, az ív külsejére, úgy, hogy kifelé hajlik (ld. 8.67., 8.79. k.). Minden 
spirálnak az ívhez illeszkedı végét szimpla akanthuslevéllel takarták el (8.103. k.), majd mindkettıt és a csövet 
is kilyukasztották, és egy sima drótot átfőzve a lyukon a csıre tekerték. A drót végeit összesodorták (ld. 8.104. 
k.). 
A spirálokkal valójában kitöltötték az üres részeket az ívek által alkotott oválisok belsejében és a ’líra’-elemek 
között. A spirálok méretét mindig az adott líra-elem méretéhez készítették. Pl. a diadéma jobb oldalán a 
csomótól számított 3., a legnagyobb ’lírára’ jóval nagyobb spirálokat tettek (átmérıjük kb. 14 mm), mint a 
csomó melletti kismérető 1. ’líra’-elemre (átmérıjük kb. 9 mm) (ld. 8.1. k.).  
A Héraklés-csomó mind a 4 spirálját a csövek külsejére helyezték. A csomó tetejére és aljára is 2-2 spirál került 
egymással szembe fordítva. Mindkettı befelé, egymással szembe kunkorodik (ld. 8.73. k.). A csomó csöveire 
egyszerően csak rátekerték a lemezszalagok alsó végét (8.105. k.), úgy, hogy a csomó egymásba főzött szárai 
közé szorították be. Az egyik spirál elmozdult a helyérıl, mert ott a csövek nincsenek annyira közel egymáshoz, 
hogy beszoríthassák.  
Levelek: Kétféle levelet alkalmaztak a diadémán: a hármas akanthuslevleket a váz alkotóelemei és szerkezeti 
elemek csatlakozásának, a tölgyleveleket pedig a spirálok rögzítésének az elrejtésére.  
Hármas akanthuslevelek: Függılegesen álló levél mindkét oldalán a tövénél 1-1 kifelé hajló levéllel (8.106-107. 
k.). 0,1 mm vastag lemezbıl, negatív formába préselve készítették. A levél elıoldala felıl nyomták a lemezt a 
negatívba. Erre utal, hogy a minta körvonalai az elıoldalon élesek, a hátoldalon lekerekítettek (ld. 8.17. és 8.112. 
k.). Több darabon a középsı levél csúcsa alatt, az ér mellett kidomborodó pontok láthatók a felületen: 
valószínőleg a negatív felületén lévı egyenetlenségek lenyomata (8.113-114. k.). A levelek szélét szorosan 
követve igyekeztek körbevágni a lemezt vágóéllel. Jól látható a vágás szögletessége és a ferdére vágott 
lemezszélek (8.106. és 8.112. k.).  
Ezeket a  leveleket mindig a váz alkotóelemeinek a kapcsolódási pontjaihoz rögzítették, hogy elfedje a 
csatlakozás helyét. Hármas akanthuslevél került tehát a ’líra’-elemek, valamint a Héraklés-csomó és a ’lírák’ 
összeillesztéséhez is. Ugyanilyen levél fedi továbbá a diadéma mindkét oldalán az utolsó ’líra’ és az 
összekötıelem csatlakozását is (ld. 8.1. k.). Eredetileg tehát 10 helyen volt hármas levél, ma azonban a Héraklés-
csomó bal oldalán lévı hiányzik.   
Mindegyiket úgy helyezték el, hogy a diadéma közepe felé mutasson a csúcsával. A 9 levélbıl 4 maradt az 
eredeti helyén az eredeti módon rögzítve: 2 az összekötıelemeknél (ld. 8.108-111. k.), 1-1 a diadéma bal oldalán 
az 1.-2., és a 2.-3. ’líra’-elem csatlakozásánál (ld. 8.106-107. k.). A 2.-3. elem között meglazult a drótozás, így 
jól látható, hogyan rögzítették a hármas akanthuslevelet (ld. 8.93. k.). A lemezt a középsı levél alsó részén 
kilyukasztották, a csövek tetejére helyezték, és ráfőzték arra a sima drótra, ami a levélhez illesztett palmetta 
szárát alkotja. A drótot körbetekerték az akanthuslevélen és a csöveken is, és a végét a hátoldalon a palmetta 
szárához rögzítették (részletesen ld. alább). 
A hármas akanthuslevelek közül mindössze 4 teljes magassága és 1 teljes szélessége mérhetı meg, a többié a 
győrıdések miatt nem. A magasságuk 18,6 mm, 19 mm, 19,2 és 19, 5 mm, a szélesség 21,3 mm. Tehát kb. 
19x21 mm méretőek ezek az akanthuslevelek. A rögzítésükhöz használt drót 0,3-0,4 mm átmérıjő.  
Tölgy (szimpla akanthus?) levelek: Cakkos szélő levelek középsı és abból oldalra ágazó erekkel (8.115. k.). Az 
erek vége néhol háromágú (ld. pl. a diadéma bal oldalán a 2. líra-elem alsó ívén lévı, a líra nyitott vége felé esı 
levélen, 8.116. k.). A levelek felülete az erek között rücskös, kidomborodó pontokkal van tele (8.117. k.). Ezek is 
0,1 mm vastag lemezbıl, az elıoldaluk felıl negatív formába préselve készültek. Nagyjából a minta mentén 
vágták körbe a lemezt vágóéllel. A vágás sok esetben nem követi a levél körvonalát, hanem egyszerően 
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cikcakkosra vágták a lemez szélét (8.119. k.). Néhány levélen jól látható a vágás ritmusa (mintha sorozatban 
vágták volna a levelek szélét) és a vágóél kis bevágásai a cikcakkok alján (8.118-120. k.).194 
Ezek a levelek a ’líra’-elemeken lévı spirálok végét takarják, összesen 32 van belılük a diadémán. Minden 
’lírára’ tehát 4-4 levél került, 2-2 egymással szemközt, a csúcsukkal a spirálok teteje felé fordítva (ld. pl. 8.71., 
8.75. k.). Szinte teljesen rásimították ıket a csövekre, ezért nehéz eldönteni, hogy valójában akanthus, vagy 
tölgylevelek. Annyi bizonyos, hogy abban különböznek a hármas akanthuslevelektıl, hogy a felületüket 
szándékosan rücskösre mintázták és több oldalsó ér vége is háromágú.195 Helyenként azonban a körvonaluk 
hasonlít az akanthuslevelek körvonalára (vö. 8.108., 8.113. és 8.116. k.)196  
Ezeket a leveleket is a csövekre drótozták. Az alsó harmaduknál lyukat ütöttek a lemezbe és felfőzték a melléjük 
illesztett palmetta szárát alkotó sima drótra. Ezt – átbújtatva a csövön ütött lyukon is – rátekerték a csıre, 
odaszorítva ezzel a levelet, a drót végét pedig a palmetta szárára hurkolták, hogy rögzítsék. A levelek a csıre 
simulnak, csak a felsı részük emelkedik el a csıtıl (8.118., 8.120. k.). Egy-két esetben rossz helyre ütötték a 
lyukat, ezért másikra is szükség volt, pl. a diadéma bal oldalán a 2. ’líra’-elemen az alsó ív nyitott vége felıli 
levélen (8.121. k.). 
A nem győrött levelek magassága változó, 16,7-18 mm. A szélességük a csıre simulás miatt alig mérhetı, kb. 
10-12 mm lehet. A rögzítésükhöz használt drót 0,3-0,4 mm átmérıjő.  
Palmetták: A diadémán 4 féle, összesen 26 darab palmetta van: lándzsaleveles lángpalmetta, lándzsaleveles 
kifelé hajló hegyes levelő palmetta, lándzsleveles kifelé hajló kerek levelő palmetta, középsı levél nélküli kerek 
levelő palmetta.  
Mindegyik palmetta azonos módon készült. A leveleket 0, 2 mm vastag orsó/szalag-csavart drótból 
meghajlították és 0,1 mm vastag alaplemezre forrasztották. Az orsódrótok minısége nem mindenhol egyforma: 
van ahol jól láthatóak az ’orsók’, van ahol viszont mintha nem is lenne profilálva, és az is elıfordul, hogy a drót 
hirtelen simává válik (ld. 8.123-124., 8.129-130., 8.136., 8.138., 8.140., 8.143. k.). A levelek belsejét a 
formájuknak megfelelıen a hátoldal felıl domborították: a hegyes levelekbe vonalat cizelláltak, a kerek 
levelekbe pedig csepp alakot. Jól látható a domborításhoz használt szerszámok nyoma: a hornyok felülete fényes 
és párhuzamos sávokkal van tele (ld. 8.127., 8.132., 8.137., 8.139., 8.144. k.). A lemez szélét a drótok mentén 
vágóéllel körbevágták, jól látszik a vágás szögletessége. Több helyütt is belevágtak a drótokba (ld. 8.129-130., 
8.132., 8.136., 8.139-140.). 
Végül a palmetták közepét benyomták és a levelek végét kihajlították, hogy plasztikussá tegyék ıket (ld. 8.122., 
8.128., 8.135., 8.141-142. k.). Több darabon is látható, hogy a benyomott rész körül a drótok felülete lapos. 
Valószínőleg a mélyedés kialakításához használt szerszám nyomta meg a drótokat is. Rögzítési módjuk is 
azonos: sima drótra főzve kötözték a diadéma vázához. A drótok felületén jól láthatóak a készítésükhöz használt 
rúd vagy lemezszalag széleinek illeszkedését jelzı, spirálisan körbefutó vonalak. A diadéma jobb oldalán a 3. és 
4. ’líra’ közötti palmetta drótszára szétnyílt, így látható, hogy rúdból csavarták. A 3. ’líra’ alsó ívén lévı egyik 
kerek levelő palmetta drótján is szétnyílt, ez viszont láthatóan lemezszalagból készült. 
Úgy tőnik, a palmetták szárát alkotó drótok színe és vastagsága változó, függetlenül attól, hogy milyen palmettát 
tartanak. Pl. a diadéma bal oldalán az 1. líra-elemen lévı, dugóhúzóspirálba tekert drótszárak vastagabbnak 
látszanak, mint a többi. Valójában a drót vastagsága változik az aljától a tetejéig többször is. A spirál miatt nem 
lehet megmérni, de a különbség látható. Ugyanezeknek a drótszáraknak a színe is sötétebb, mint a többié (vö. 
8.71. és pl. 8.75. k.). A szín és a vastagságbeli eltérés is inkább az egész diadémára jellemzı egyenetlen 
minıségnek tudhatók be. 
A 2 darab lándzsaleveles lángpalmettának 4-4 befelé hajló, hegyes végő oldalsó levele van (8.122. k.). A 
Héraklés-csomóhoz, az Erós-figura két oldalára erısítették ezeket (8.123-124. k.). A levelek tövénél az üresen 
maradt részen lyukat ütöttek a lemezbe és a palmettát sima drótra főzték (8.125. k.). A drótot a palmettára 
hurkolták, majd egyik végét a csomó egyik, a másik végét pedig a szemközti oldalán a csövön átvetve a 
hátoldalra vitték. Ott a drótvégeket egymáshoz rögzítették (8.74., 8.126. k.). A palmetták eredetileg a csövek 
között ’kifeszített’ dróton, vízszintes irányba fordítva, a csomó belsejébe kerültek, úgy, hogy a felsı leveleik a 
csomóra hajlottak.197 Ma azonban már nem vízszintesen, hanem ferdén helyezkednek el. Az Erós jobb oldalán 
lévı palmettát részben eltakarja a csomó és a ’líra’-elem illesztéséhez rögzített hármas akanthuslevél (ld. 8.73., 
8.123-124. k.).  
Méretük (szélesség x magasság): 10x14,1 mm, kb. 10x14,2 mm. 
A 8 lándzsaleveles hegyes levelő palmettának 4-4 kifelé hajló, hegyes végő oldalsó levele van (8.128-130. k.). 
Közülük 6 a ’líra’-elemek, 2 pedig az összekötıelemek csatlakozását takaró hármas akanthuslevélhez (a csomó 

                                                 
194 Hasonlóan vágták a sedesi Γsír fibuláin a tőtartó végét is: a cikcakkok alján túlfutott a vágóél, belevágott a 
lemezbe (ld. 32.33. k.).  
195 Háromfelé ágaznak az oldalsó erek a derveni A sírban talált tölgykoszorú-maradványok (6. sz.) levelein is, ld. 
6.10., 6.14. k.  
196 Vö. a stavroupolisi veret-pár (52. sz.) akanthusleveleinek körvonalával, ld. 52.8., 52.10. k. 
197 Ld. Kotzias 1937, 876. 6. k. 
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mellett lévıt kivéve) van illesztve. A ’líráknál’ lévık rögzítésének módja a diadéma bal oldalán az 1.-2. és 2.-3. 
elem között látható a legjobban. Elıször a levelek tövénél ütött lyukba sima drótot főztek, visszahajlították a 
végét, és közvetlenül a palmetta alatt viszonylag hosszan a drótra tekerték. Ez jól látható pl. a bal oldalon a 
csomótól számított 1.-2., 2.-3. és a jobb oldali 2.-3., 3.-4. ’líra’ közötti palmettán (8.131. k.). A bal oldalon az 1.-
2. elem közötti darabon az eredeti lyuk átszakadt, így még egyet kellett ütni felette a lemezen. Emiatt a drót 
végét sem tudták hosszan a szárra tekerni. Ez a drót alkotja tehát a palmetta szárát. Egy-két esetben a palmetta 
alatt dugóhúzóspirálba tekerték, a többi részét viszont egyenesen hagyták. Ez a diadéma bal oldalán a 3.-4. és a 
jobb oldalán a 2.-3. ’líra’ közötti  hegyeslevelő palmettánál látszik egyértelmően (8.129. k.). 
A palemetta szárára főzték fel a hármas akanthuslevelet is, úgy, hogy az a palmetta fölé kerüljön. A kettıt együtt 
a ’líra’ összeforrasztott csıvégeire helyezték, úgy, hogy minél rövidebb legyen a szára a palmettának, vagyis 
elölrıl szinte csak a leveleinek a csúcsa látszódjon ki az akanthus mögül (8.133. k.). Aztán az akanthuson lévı 
lyukon kivezetett drótszárat a levél bal oldala felé indítva egyszer körbetekerték a csöveken úgy, hogy az 
akanthus alsó részét is átfogja, majd a hátoldalon az összeforrasztott csıvégek között visszavezették a 
palmettához és a drótszár összesodrott végére hurkolták, innen pedig újból lefelé vezetve a drót végét a csövekre 
tekert részre hurkolták (ld. a bal oldali 1. és 2. líra-elem csatlakozásánál, 8.93., 8.106. és 8.134. k.).  
Az összekötıelemek csatlakozásához illesztett palmetták rögzítésében mindössze annyi eltérés van, hogy 
egyszer, illetve kétszer tekerték körbe a drótszárat a ’líra’-elem csövein, valamint a jobb oldali összekötıelemnél 
lévı palmettának a szára eredetileg dugóhúzóspirálba volt tekerve egy szakaszon (ld. 8.65-66., 8.81-82. k.). 
A palmetták mérete (szélesség x magasság): 12,1x12,2 mm, 13,2x11,6 mm, 11,6x12,7 mm, 10,9x12,2 mm, 
10,8x11,5 mm, 12,2x11,6 mm, 12,3x13 mm.  
A 14 lándzsaleveles kerek levelő palmettának 3-3 kifelé hajló oldalsó levele van. Mindegyiket a ’líra’-elemek 
belsejéhez rögzített spirálokhoz és tölgylevelekhez illesztették, valószínőleg úgy, hogy a csúcsukkal a diadéma 
közepe felé mutassanak. Ld. pl. a két utolsó ’lírán’ lévı palmetták elhelyezkedését (8.65. és 8.81. k.). A jobb 
oldali 1. ’lírán’ lévıknek az alsó levelei a leghosszabbak, a többinek viszont a középsı levelei (vö. 8.75., 8.138-
139., 8.141. és pl. 8.65., 8.67., 8.136-137. k.).  
Ezeket a palmettákat is a hosszú drótszárukkal rögzítették a diadéma vázához. Kilyukasztották a lemezt a 
palmetta aljánál és a lyukon átfőzték a hosszú drót végét. A nagyrészükön ezt egyszerően csak visszahajlították a 
palmetta hátoldala felé (a diadéma jobb oldalán az összes palmettán, a bal oldalon az. 1.és 2. ’líra’ alsó, a 3. ’líra’ 
mindkét palmettáján, 8.136., 8.138. k.), illetve a szárra hurkolták (pl. a bal oldalon a 4. ’líra’ palmettáin, 8.140). 
A szár 0,4-0,5 mm vastag sima drót. Ezeken is jól látható a spirálisan körbefutó vonal. A palmetta alatt kb. 5-10 
mm-es szakaszon dugóhúzóspirálba tekerték a drótot (8.136. k.). A szár alsó részére ráfőzték a tölgylevelet és a 
spirált, majd a drótot átfőzték a ’líra’ csövén is és rátekerték, hogy a levelet és a spirált a csıre szorítsa. A drót 
végét pedig ráhurkolták a szár csı fölötti részére (ld. pl. 8.68-69. k.).  
A palmetták mérete (szélesség x magasság): 13,2x12,5 mm, 12,1x11,8 mm, 12,4x12 mm, 12,5x12 mm, 
12,7x11,4 mm, 11,3x12 mm, 11,2x10,8 mm, 12,3x12,1 mm, 13,2x11,2 mm, 12,6x11,2 mm, 11,9x13,5 mm, 
12,2x12,3 mm, 12,1x13,7 mm, 12,9x13,2 mm. 
A 2 középsı levél nélküli kerek levelő palmetta ugyanúgy készült és ugyanúgy rögzítették, mint a lándzsaleveles 
kerek levelőeket. Mindössze abban különböznek azoktól, hogy a középsı lándzsalevél helyett 2 ív alakban kifelé 
hajló végő orsódrótot helyeztek középre, és az alaplemezt is ennek megfelelıen vágták körbe. Ezeknek is a 
középsı levelük a leghosszabb. Mindkettıt a diadéma bal oldalán, a csomótól számított 1. ’líra’ belsejében lévı 
spirálokhoz illesztették (8.142-144. k.). 
A méretük (szélesség x magasság): 12,5x10 mm, 12,2x10,4 mm. 
Az Erós-figura: A Héraklés-csomó közepét díszíti. Az Erós testsúlya a bal lábán van. A jobb térde kissé be van 
hajlítva és a jobb lábfeje a balon van. A mellkas jobb oldala megemelkedik és kissé elıre dıl, a jobb válla 
feljebb van, mint a bal. Mindez arra utal, hogy a jobb lábával elıre lép, vagyis mozdulatot tesz elırefelé. 
Eredetileg a feje egyenesen állt, ma jobbra billenti (ld. alább az állapotnál). Minkét karját oldalra emeli és 
könyékben behajlítja. A jobb és bal kezében is kiterjesztett szárnyú (repülı?) madarat tart. Haja a feje tetején 
kontyba van tőzve, amit elöl talán Héraklés-csomó díszít (8.145-146. k.).  
A figura üreges. Lemezbıl, két félbıl, negatív formába domborítva készítették. A teljes elıoldalát és hátoldalát 
is egyetlen lemezbıl mintázták meg. A felülete matt, sehol sem látni rajta utólagos megmunkálás nyomát. Ez azt 
mutatja, hogy a figura minden részlete benne volt a negatív formában, a hajtincsek, a pupillák és az ujjak is.  
Az Erós fején hátul jól láthatóak a frizura részletei: a tarkón a felfogott és kidudorodó hajtincsek, fölötte 
vízszintes vonallal elválasztva a fej hátulján az egymással szembeforduló ív alakú tincsek, a fejtetın pedig a 
konty függıleges tincsekkel (8.151-152. k.). 
Az Erósnak csupán a bal kezén vehetık ki a megmintázott ujjak: 4 ujj domborulata és a köztük lévı árok, a 
hüvelykujjat pedig egy felfelé álló lemezdarab jelzi (8.153. k.). A bal kezet egyszerően csak ráhajlították a madár 
szárnyára, és valószínőleg hozzá is forrasztották, hogy megtartsa. A jobb kézbıl csupán a lemez vége látszik az 
összegyőrıdött madár szélén. 
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A lábfejei azonban nem voltak megmintázva. Ezért azokat az elı- és hátoldalon is a domborított rész után 
ráhagyott, kb. 4 mm hosszú lemezdarabbal pótolták, amit derékszögben elıre hajlítottak, hogy imitálják a 
lábfejet. 
A domborítás után vágták körbe a lemezt. A figura mellett körben keskeny peremet hagytak a lemez szélén, 
hogy biztosabban illeszthessék össze az elı- és a hátoldalát. A peremeket egymásra helyezték, néhol egymásra is 
hajlították (pl. az Erós bal lábán a hásó fél peremét ráhajtották az elülsıére), majd néhány helyen 
összeforrasztották (8.147-150. k.). A forrasz nem futott teljesen körbe, de elegendı mértékben rögzíti egymáshoz 
a figura két felét.198  
Az Erós szárnyait külön, szintén lemezbıl, negatív formába préselve készítették. Jól kivehetı a szárnyak 
kidomborodó körvonala és a tollazat részletes megmintázása (8.154-156. k.) A hátoldalon látható, hogy a bal 
szárny alsó szélét cikcakkosra vágták (8.158. k.). Itt is megfigyelhetı a bevágások belsı csúcsainál, hogy a 
vágóél túlfutott a lemez szélén.  
A hátoldalról látható csak, hogy az Erós lapockáira kb. 10x13 mm mérető lemezdarabot forrasztottak. Ezt a bal 
szárnyára is ráforrasztották (8.157.k.). Feltehetıen kilyukadt a lemez és így foltozták be még a készítés során. A 
figurát a sarkánál és a szárnyainál forrasztották a Héraklés-csomóra. 
A madarakat is külön lemezbıl, negatív formába préselve készítették. Megmintázták a test, a fej és a farok 
kidomborodását. Különálló tollakat csak a szárnyon jelöltek (8.159. k.). A stilizáltsága miatt nem azonosítható, 
hogy milyen madár. 
A figura 6,4x29,5 mm. A bal szárnya kb. 12x6 mm, a jobb 11,2x7,5 mm. A bal kezében lévı madár kb. 12x8 
mm. A figura, a szárnyai és a madarak is 0,1 mm vastag lemezbıl készültek. 
Állapot: a diadémán ókori és modern sérülések, antik javítások és modern restaurálás nyomai is láthatók. A 
modern sérülések a díszítıelemek deformálódását jelentik: spirálok és palmettaszárak elhajlottak, egy-egy levél 
meggyőrıdött. A legfeltőnıbbek: a Héraklés-csomóra erısített lángpalmetták elmozdultak az eredeti helyükrıl  
és ma már nem vízszintesen, hanem ferdén helyezkednek el; az Erós jobb kezében lévı madár összegyőrıdött; 
az Erós feje jobbra dıl és a jobb szárnya a fejéhez nyomódott (vö.8.160. és 8.73. k.). 
Az antik sérülések a diadéma készítése során keletkezhettek. Több csı is valószínőleg az ívvé hajlítása során 
erıteljesen benyomódott: a jobb oldali 1. ’líra’-elem mindkét csöve középen, a 2. elem felsı csöve középen (ld. 
8.87. k.), a bal oldali 1. elem mindkét íve középtájt 2-2 helyen, a 2. elem felsı csöve egy helyen (ld. 8.88 k.), a 3. 
elem felsı íve egy ponton. Néhányon a lemez is meggyőrıdött, pl. a jobb oldali 2. ’líra’ nyitott végénél az alsó 
íven (ld.8.89. k.). A jobb oldalon a 3.-4. ’líra’ között lévı akanthuslevelet rögzítı drót meglazult, a kötözés 
szétcsúszott.  
A csövek sok helyütt kiszakadtak, illetve kilyukadtak a készítés során. Ezekre a nyílásokra az aranymőves 
lemezdarabot forrasztott. A következı helyeken található foltozás: a diadéma bal oldalán a 4. ’líra’ alsó ívének 
az összekötıelem felé esı végénél 3 folt, közülük 2 egymás tetején, a méretük 3,5xkb. 4,5 és 3xkb. 6 mm (8.161. 
k.); ugyanitt a csı legvégén, az összekötıelemhez csatlakozásnál; a 3. ’líra’ nyitott végéhez közel a felsı íven 3,5 
mm széles lemezszalag körben a csıre forrasztva, maga a folt is megolvadt; az 1. ’líra’ felsı ívén középen és a 
nyitott vége felé 1-1 lemezszalag (2 és 3 mm széles) körbetekerve a csövön (8.162. k.); a Héraklés-csomónak a 
diadéma bal oldala felé esı alsó szárán 3,5 mm széles lemezszalag körbetekerve; a csomónak a diadéma jobb 
oldala felé esı felsı szárán a belsı oldalon, de alig lehet észrevenni; az Erós bal lába mellett a csövön; a diadéma 
jobb oldalán a 3. ’líra’ összeforrasztott vége elıtt az alsó íven a tölgylevél alatt kb. 1 cm hosszú lemez a csıre 
forrasztva; ugyanitt a felsı íven a tölgylevél alatt kb. 3x6 mm-es lemez a csıre forrasztva; a 4. ’líra’ nyitott 
végéhez közel az alsó íven a tölgylevélnél 3 egymásra forrasztott folt, az alsó kb. 2,5x4 mm, a középsı kb. 6x6 
mm, a felsı 3x3 mm (8.163. k.); ugyanennek a csınek szétnyílt a vége, de azt nem foltozták be. Foltok kerültek 
az összekötıelemekre is. A diadéma bal oldalán: az oroszlánfejen a sörény mögött, a csı összeillesztése mellett 2 
folt, az egyik a másikra forrasztva, valószínőleg rést fednek és nem sérülést, a felsı kb. 3,5x1 mm, az alsó kb. 
0,7x3,5 mm (8.164. k.); az oroszlán homlokán a két fél összeillesztése mellett 3x0,5 mm-es lemez, ami lyukat 
takar. A diadéma jobb oldalán: a csı-nyak szélén 3x3 mm-es háromszöglető folt, ami a lemez szélén a vágáskor 
keletkezett rést fedi be (8.165. k.). 
Mindkét összekötıelemen láthatóak a két fél forrasztása során keletkezett apró lyukak és olvadt lemezfelület is, 
amit nem javítottak ki. A diadémán számos helyen látni még kismértékő olvadás nyomát. 
A spirálok felületén és a csöveken néhol vörösesbarnás-szürkés elszínezıdés látható. A Héraklés-csomó egyik 
alsó spirálján világoszöld színő korróziószemcse van. A bal oldali 4. ’líra’ összekötıelemhez csatlakozásánál a 
résekbe szürke-fekete földszerő anyag (hamu?) rakódott le. 
A diadémán csak kevés helyen látható modern restaurálás nyoma. A diadéma jobb oldalán a 3.-4. líra közötti 
akanthuslevél szétcsúszott kötözését ragasztóval rögzítették egymáshoz és a csövekhez. A két lírát összetartó 
drótot is ragasztóvel rögzítették.  Ugyanezen az oldalon az 1.-2. ‘líra’ közötti akanthuslevelet a hátoldalával 
felfelé ragasztották oda (ld. 8.112. k.). A bal oldali összekötıelemen a tartókarikát az oroszlán szájához és az 1.-

                                                 
198 Ugyanígy rögzítették egymáshoz a sedesi Γ sírban talált karikafülbevaló (11. sz.) oroszlánfejének két felét, 
valamint a sír fibuláit (32-34. sz.) díszítı Pégasosok két felét is. Ld. 11.40. és 32.40. k. 
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2. ’líra’ drótozását is ragasztó rögzíti. A Héraklés-csomó fölsı spiráljain és az egyik lángpalmetta drótján, 
valamint a diadéma bal oldalán lévı 1. ’líra’ egyik spirálján is látható ragasztó. 
Szerszámnyomok: vágóél nyoma (a diadéma bal oldali összekötıeleménél az akanthuslevél szélén, 8.166. k.); 
vonal alakú, U profilú cizellırszerszámnyom (a lángpalmetták és a hegyes levelő palmetták levelein, a kerek 
levelő palmetták középsı levelein, ld. 8.132., 8.137. k.); csepp alakú, U profilú cizellırszerszámnyom (a kerek 
levelő palmetták oldalsó levelein, ld. 8.136-139., 8.143-144. k.) 
Párhuzamok: A verginai ún. II. Philippos-sír elıkamrájában talált arany diadéma199 vázának a szerkezete 
lényegében azonos, és a vázra illesztett díszítıelemek  típusa, elrendezése és rögzítési módja is hasonló a sedesi 
diadémáéhoz (ld. errıl alább, 82-83. o.). A sedesihez hasonlóan lemezszalag spirálok, tölgylevelek és 
dugóhúzóspirál drótszárak vannak az ókori Lété temetıjében 1989-ben talált arany diadémán is (ld. errıl alább, 
89. o.).200 
Keltezés: a sírral együtt 320-305 közé (Kotzias 1937); késı 4. sz. (Pfrommer 1990); Kr.e. 320 körül (Despini 
1996); Kr.e. 4. sz. utolsó negyede (Tsigarida 2000). 
Megjegyzés: Több jel is arra mutat, hogy a diadémát esetleg maradék anyagokból, elemekbıl rakhatták össze: a 
palmetták szárát alkotó dugóhúzóspirálok színe, vastagsága és megtartása nem egységes; a csı-ívek hasonlítanak 
ívfibulákról ismert csı-ívekhez; a kerek levelő palmetták sem egyformák. Ezek nem tekinthetık javításnak (errıl 
ld. alább, 88. o.).  
A csövek használata, a drótok egyenetlen minısége, a lemezek pontatlan vágása, a figurák két felének rögzítési 
módja, a foltozás a hibák elrejtésére hasonlóságot mutat a sedesi Γ sír fibuláival. Errıl bıvebben ld. alább, 298-
301.  
 

 
A DIADÉMÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

 

 Mindkét diadéma egyedülálló a három tárgyalt síregyüttes ékszeranyagában, ezért nem 

volt módom közvetlen összehasonlító elemzésre.  

  

A. A derveni diadéma 

 

A derveni diadéma (7. sz.) esetében a P. Themelis és I. Touratsoglou által párhuzamként 

említett pydnai201 és veroiai,202 közepükön kis háromszöglető nyúlvánnyal ellátott 

lemezdiadémák valójában nem ennek a tárgytípusnak a párhuzamai. Ugyan mindegyik 

lemezbıl készült és palmettából kétoldalra kinyúló indamotívum díszíti, a formájuk azonban 

teljesen különbözı: egyenes lemezszalagok, amelyeknek egyik, vagy mindkét oldala, illetve 

vége ívesre vágott. Mindkét végükön 1-1 lyuk van, hogy szalaggal, vagy szíjjal a fejre tudják 

erısíteni. Ezek tehát a szokásos, minden bizonnyal a sírba tételre készített vékony 

lemezdiadémák.  

A derveni példány ezzel szemben ív alakúra vágott lemez, amelynek a közepére, az ív 

felsı (domború) oldalára hosszú, vékony nyúlványt is vágtak. A lemez mindkét végét 

egyenesre, és ezen a részen az ív felsı oldalát kifelé hajló ívőre vágták. A lemez felsı, az ív 

                                                 
199 Ld. Andronikos 1984, 196. 159-159. k. 
200 Ld. Gold of Macedon 2000, 83. 87. k. 
201 Ld. Tsigarida 2000a, 155-156. 162-163. 5-8. k. 
202 Greek Civilization 1993, 268-269. 343.sz. 343.k. 
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domború szélét kb. derékszögben hátrahajlították, és körben a diadéma széle mellett, 

egymástól különbözı távolságban 25 lyukat ütöttek a lemezbe. 3 lyuk került a nyúlványra és 

4 a középsı palmetta alatti voluták közepébe (ld. 7.1., 7.3. k.). Mindez jól mutatja, hogy ez a 

tárgy nem szokványos lemezdiadéma. A sok lyuk arra utal, hogy biztosan akarták rögzíteni, 

és nyilvánvalóan nem közvetlenül a fejre.    

A forma mellett a pydnai és veroiai diadémák indadíszítése is különbözik a derveni 

darabétól: középen akanthuskelyhen ülı lángpalmettából kiinduló spirálindák alkotják a fı 

motívumot, amit néhány helyen kismérető akanthuslevél, harang alakú virág, esetleg 

félpalmetta díszít (vö. a 7. sz. diadéma díszítésével, ld. 7.18-23. k.). A derveni diadémán a 

középsı, volutákon ülı palmetta levelei kifelé hajlanak, mindkét oldalára sima, hullámvonal 

alakú inda nyúlik ki, amit nem spirálokkal, hanem változatos, nagymérető, a hullámok közét 

kitöltı növényi motívumokkal  (ld. részletesen a leírásban) díszítettek. 

Egyelıre tehát úgy tőnik, hogy a derveni diadéma formai és kialakításbeli, technikai 

szempontból egyedülálló az ókori Makedónia területén feltárt leletanyagban.  

 

B. A sedesi diadéma 

 

Véleményem szerint jelenleg egyetlen szerkezeti és készítéstechnikai szempontból hozzá 

hasonlítható, vagyis valóban vele azonos típusba sorolható darab létezik: a verginai II. 

Philippos-sír elıkamrájában, a larnaxban megtalált diadéma.203 Ezt a darabot egyelıre még 

nem tanulmányozhattam, ezért összehasonlító technikai elemzést ebben az esetben sem tudok 

végezni. A róla közölt jó minıségő fényképfelvételek204 azonban lehetıvé teszik a két 

diadéma szerkezetének összevetését. 

A verginai diadéma vázát is csıbıl hajlított líra alakú elemek alkotják, amelynek a két 

felét középen szintén csıbıl készített Héraklés-csomó köti össze. A kapcsolótag és a váz 

közötti összekötıelem a sedesi diadémához hasonlóan csı-nyakú oroszlánfej, ehhez azonban 

még egy hosszú, egyenes, a líra-elemekhez is használt bordázott csı csatlakozik. A verginai 

darabon a líra-elemek két S alakúra hajlított bordázott csıbıl állnak, amelyeknek az egyik 

                                                 
203 B. Tsigarida ezen kívül még két diadémát említ (Tsigarida 2000, 142.), amelyek szerinte ugyanebbe a típusba 
tartoznak. Az egyik a Stathatos-győjtemény (Nemzeti Régészeti Múzeum, Athén) állítólag Thesszáliából, a 
másik a bostoni Museum of Fine Arts Eretriából való diadémája. Az athéni példány csupán a közepén lévı Erós 
figurával díszített Héraklés-csomóban hasonlít a sedesi darabhoz. A diadéma váza azonban nem líra-elemek 
sora, hanem keretbe foglalt spirálinda. Alapvetı különbség az is, hogy ez a darab teljes egészében vastag drótból 
készült (a diadémáról ld. Amandry 1953, 77-79. 45. k. XXXI. t.). A bostoni darab ugyan csıbıl készült líra 
formájú elemekbıl épül fel, de ezeket keretbe foglalták, így az egész szalag formát kapott és merev (a 
diadémáról legutóbb ld. Huguenot 2008, Vol. I. 186-190., Vol. II: 20. 33. t. 4-5. k. 34.t. 1. k. 
204 Ld. Despini 1996, 71-72. 30-31. k. 
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vége elvékonyodik és spirálba van hajlítva. Az S-eket úgy illesztették össze, hogy a spirálok 

kifelé hajlanak. Közéjük illesztették be a következı líra-elem alsó végét. Minden líra belsejét 

két befelé hajló bordázott csıspirál díszíti, amelyeket a líra száraihoz erısítettek. A külsı 

oldalukhoz is 1-1 spirált illesztettek, ezek sima, elvékonyodó csıbıl készültek és kifelé 

hajlanak. A lírák felsı, nagy spiráljaihoz, és az oldalukon lévıkhöz is további sima 

csıspirálokat rögzítettek (vö. 8.1. és 13. k.)  

A diadéma közepén lévı bordázott csı Héraklés-csomó szárainak végébıl újabb 

nagymérető líra-elemek nınek ki. Ezeknek a belsejéhez és a külsejéhez is további spirálokat 

rögzítettek. A sedesi Héraklés-csomón mindez elmarad, a csomó csıszárait ugyanis rövidre 

vágták. Az alsó és felsı szárát mindössze 2-2 lemezspirál, a tetejét pedig a madarakat tartó 

Erós-figura és 2 palmetta díszíti (vö. 8.4. és 13. k.). 

Mindkét diadémán a líra-elemek és minden spirál csatlakozását (kivéve a sedesin a 

Héraklés-csomóhoz rögzített spirálokat) akanthuslevelek takarják el. Ezért került minden líra-

szárra 2-2 akanthuslevél. A fotó alapján úgy tőnik, hogy a verginai darabon nem csak az 

akanthuslevelekhez rögzítettek virágokat, illetve palmettákat, hanem a csövek üres szárához is 

(vö. 8.3., 8.5. és 13. k.).  

A járulékos elemek formája is jóval változatosabb a verginai darabon, mint a sedesin. A 

sedesin a lemezspirálok, akanthus- és tölgylevelek mellett csupán palmettákat (4 félét) 

használtak. A verginain a legalább 6 féle palmetta mellett legalább 5 féle virágot és méh-

figurákat is alkalmaztak, valamint a kék emaillal színessé is tették ezeket. A sedesi és a 

verginai diadéma közös jellemzıje, hogy a virágok és palmetták szára drótból készült 

dugóhúzóspirál (vö. 13. és 8.103., 8.106., 8.115-116., 8.122., 8.129., 8.136., 8.143. k.).  

A fotók alapján úgy tőnik, hogy a verginai diadéma vázának elemeit forrasztással 

rögzítették egymáshoz. Drótozást csupán az összekötıelem és a bordázott csı csatlakozásánál 

lehet látni (13. k.). A sedesi diadémán viszont – a líra-elemek alsó végét, a csöveket és az 

összekötıelemet kivéve – szinte mindent drótoztak (ld. 8.3-8. k.). Ez azt jelentené, hogy a 

verginai példány, a sedesivel ellentétben merev, nem hajlítható. 
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A SEDESI ÉS A VERGINAI DIADÉMA KÖZVETETT ÖSSZEHASON LÍTÁSÁNAK 

EREDMÉNYE 

 

1. A TÍPUS JELLEMZ İI 

 

A két diadéma váza tehát alapjában véve azonos: mindkettıt csövekbıl készült líra-

elemek és Héraklés-csomó alkotja, az összekötıelemek csı nyakú oroszlánfejek, a 

kapcsolótagok pedig karikák. Mindkettın megtalálható a líra-elemek spirálba hajlított vége, a 

belsejükhöz és a külsejükhöz rögzített spirálok, a líra-elemek és a spirálok csatlakozását 

elfedı akanthuslevelek, valamint a dugóhúzóspirál szárra rögzített egyéb járulékos elemek. A 

különbség a részletek mennyiségében és technikai megvalósításában, kidolgozásában van.  

A szerkezeti elemek összehasonlítása tehát alátámasztotta, hogy a sedesi és a verginai 

diadéma azonos típusba tartozik, és egyúttal megadta ennek a diadématípusnak a jellemzıit is.  

A verginai diadéma közvetlen tanulmányozása nélkül nem lehetséges készítıre jellemzı 

jegyeket meghatározni.  

  

 

2. A SEDESI DIADÉMA KÉSZÍT İJE 

 

A két diadémát összevetve úgy tőnik, mintha a sedesi a verginai alapformájának a  

leképezése lenne jóval egyszerőbb változatban. Annyi bizonyos, hogy a sedesi diadémát 

készítı aranymőves szerényebb képességő volt, mint a verginait készítı. Ezt jól mutatja, hogy 

csıbıl készítette ugyan a fı elemeket, a váz líra-elemeit és a Héraklés-csomót is, azonban 

nem bordázott, hanem sima csövekbıl (ld. 8.2. k.). A líra-elemek spirálvégzıdéséhez, és a 

külsı és belsı oldalukhoz rögzített spirálokhoz pedig nem elvékonyodó csövet használt, mint 

a verginai darab készítıje, hanem lemezszalagból hajlította meg ezeket (ld. 8.3-8. k.). Ez arra 

utal, hogy valószínőleg nem tudta a technikai szempontból bonyolultabb, elvékonyodó 

csöveket elkészíteni és azokat spirálba hajlítani, ezért egyszerőbb, és számára biztosan 

megvalósítható, formai szempontból pedig azonos eredményre vezetı technikai megoldást 

választott.  

Feltőnı az is, hogy a sedesi diadéma aranymővese alig alkalmazott forrasztást az elemek 

rögzítéséhez. A csövek készítéséhez használt lemezek szélét mindenképp össze kellett 

forrasztania, enélkül ugyanis a formára hajlítás során szétnyíltak volna (ld. 83-86. k.). Ezen 

kívül azonban csak olyan helyeken forrasztott, ahol az egész ékszer, illetve az egyes elemek 
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stabilitása miatt mindenképp szükséges volt. Összeforrasztotta a líra-elemek egymáshoz 

illesztett alsó végét (ld. 8.68., 8.70., 8.72., 8.76., 8.78. 8.80. k.), az összekötıelem és az Erós-

figura két felét (ld. 8.20., 8.49. k.), a figurát és a csomót néhány ponton, a kapcsolótagot és az 

összekötıelemet (ld. 8.18., 8.47. k.), valamint az összekötıelemet és az utolsó líra-elemet (ld. 

8.111. k.). A többi rögzítési ponton drótozással helyettesítette a forrasztást. Így rögzítette a 

diadéma vázát alkotó líra-elemeket és Héraklés-csomót (ld. 8.93-96. k.), valamint a vázhoz 

drótozta a járulékos elemeket is, azaz a spirálokat, az akanthusleveleket és a palmettákat (ld. 

8.68., 8.103-104., 8.106., 8.108., 8.120-121., 8.126. k.).  

Ennek csupán látszólag mond ellent az, hogy a palmettákat alaplemezre forrasztott 

filigrándrótokból készítette. Ezeket ugyanis külön készítette el, és utólag, forrasztás nélkül 

rögzítette a drótszárukra (ld. pl. 8.129-131. k.). Készítésük közben csupán arra kellett 

figyelnie, hogy a drótokat a kb. azonos vastagságú alaplemezre rögzítse. A diadéma 

összeállításakor viszont nagy és kismérető, vastag és vékony elemeket kellett volna 

összeforrasztania, ami nagyobb kockázattal jár: a nagymérető, vastag líra-elemekhez 

forrasztandó kicsi és vékony lemezbıl készült levelek, spirálok és vékony drótszárak könnyen 

elolvadhatnak. Ehelyett a jóval egyszerőbb és biztonságosabb drótozást választotta az elemek 

rögzítéséhez.  

A csöveken több helyütt, fıként a forrasztási helyek közelében látható, hogy a hı 

hatására kilyukadt lemezt befoltozták (ld. 8.161-165. k.). Néhol azonban még a javításhoz 

használt lemezdarabok is majdnem elolvadtak, pl. a diadéma bal oldali összekötıelemének és 

a mellette lévı líra-elemnek a csatlakozásánál. Ez tehát megerısíti, hogy az aranymőves nem 

jeleskedett a forrasztásban. 

A palmetták esetében szembetőnı az is, hogy a leveleikhez használt filigrándrótok 

minısége egyenetlen: a drót egyik fele profilált, a másik sima maradt (ld. 8.129-130. k.). 

Továbbá az alaplemezüket is meglehetısen pontatlanul vágták körbe. A vágás sokszor nem 

követi a levelek formáját, és a tövüknél túlfut, vagyis hosszabban vág bele a lemezbe, mint 

kellene (ld. 8.129-130., 8.136., 8.138., 8.140. k.).  

A palmetták kivételével negatív formából domborította az Erós-figurát, a kezében lévı 

madarakat, az oroszlánfejes összekötıelem két felét, a hármas akanthusleveleket és az 

egyszerő tölgyleveleket(?) is (ld. 8.18-19., 8.106-107., 8.116-117., 8.145-146. k.). Egyiken 

sem látni utólagos megmunkálás, cizellálás vagy poncolás nyomát, ami arra utal, hogy 

készítıjük a lehetı legkevesebb kockázattal próbálta megoldani feladatát. Errıl tanúskodhat 

az Erós és az összekötıelem két felének rögzítési módja is: a figura körül vágott keskeny, 
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lapos peremet forrasztotta össze, ami könnyebb és biztosabb megoldás volt, mintha csupán a 

lemezek éleit illesztette volna egymáshoz.  

Az egész diadémára jellemzınek mondható tehát a készítéstechnikai egyszerőség, ami 

egyúttal készítıjének képességeit is tükrözi. A figurális elemeket és a növényi elemek nagy 

részét is negatív formából készítette, és az egyes elemek rögzítését is igyekezett minél 

kevesebb, a diadéma többi részétıl függetlenül elkészíthetı forrasztásokkal megoldani. A 

csövek hajlítás közben keletkezett sérülései, a vázon található nagyszámú foltozás, a 

palmettákra forrasztott drótok egyenetlen minısége, a levelek pontatlan körülvágása arra utal, 

hogy az aranymőves nem volt túlságosan precíz, és a bonyolultabb technikai mőveletek 

(csövek hajlítása, különbözı mérető elemek összeforrasztása) elvégzése is gondot okozott 

neki. Valószínőleg ezért is készítette összeszerelhetı elemekbıl a diadémát. 

A sedesi diadéma aranymővese azonban szerény képességeit és korlátozott technikai 

tudását maximálisan kihasználta: látványos, esztétikus és újszerő, elsı ránézésre remekmőnek 

tőnı ékszert készített. Mindez alátámasztja tehát N. Kotzias több, mint fél évszázada tett 

kitőnı észrevételét.205 

 

 

3. HASZNÁLAT, FUNKCIÓ 

  

A derveni diadéma (7. sz.) esetében a technikai vizsgálat megerısítette Aik. Despini 

észrevételéteit.206 A diadémát lemezének keménysége, a visszahajlított széle, továbbá a 

lyukak száma és elhelyezkedése, valamint a szegecsmaradvány alapján feltehetıen az életben 

is használhatták. Ez valójában azt jelenti, hogy egy másik tárgyra rögzítették. M. Pfrommer 

vetette fel, hogy korinthosi sisakot díszíthetett.207 Ez logikus is lenne, hiszen a diadéma 

hosszú, vékony nyúlványa jól illeszkedhetne a sisak orrvédıjére. A nyúlvánnyal lefelé 

fordítva azonban az ív domború oldala a felfelé hajló végeivel nem követi a sisak 

szemkivágásának formáját, és így a lemez hátrahajlított pereme sem tud mihez illeszkedni. 

Ugyanez a probléma a Kr.e. 4. századi Makedóniában használt orrvédıs chalkisi típusú sisak 

esetében is. 

 Valószínőbbnek tőnik a következı két lehetıség. A diadémát a verginai Philippos-sírban 

talált makedón, vagy phryg típusú sisakhoz hasonló sisakra rögzíthették. A verginai 

                                                 
205 Kotzias 1937, 878.  
206 Ld. Despini 1996, 29-30. 
207 Pfrommer 1982, 142.  
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példányon  a homlokrészen tympanon alakú borda van, fölötte pedig a sisak magas, elırehajló 

forgója alatt dombormőves díszítés.208 Egy ilyen sisakon a diadéma a nyúlvánnyal felfelé 

állna, és a hátrahajlított lemezszélek jól illeszkednének a sisak homlokán lévı, tympanon 

alakú bordához. 

A másik lehetıség, hogy magas, csúcsos tetejő sapkára-fejfedıre illesztették. Amphipolis 

hellénisztikus temetıjében, a 9. sírban talált, táncost, vagy ugrót ábrázoló terrakotta ifjúalak 

phryg pilost visel, amelynek a homlokrészét tympanon alakú keretbe foglalt indamotívum, a 

tympanon fölött pedig, a sapka csúcsára felnyúló, hosszúkás, elvékonyodó keretbe foglalt 

palmetta díszíti.209 Ebben az esetben kérdés, hogy miért kellett a diadémát fém 

szegecsekkel/szögekkel rögzíteni és a peremét visszahajlítani. A terrakotta figurán látható, 

hogy a díszítés keretbe van foglalva. Elképzelhetı, hogy a valódi sapkára is ehhez hasonló 

bır, vagy más kemény anyagból készült keretet helyezhettek, amihez az aranylemezt 

rögzíthették. 

A derveni B sír leletei között találtak lábvértet, kardot, tıröket, lándzsákat, pajzs 

maradványait, de fém sisakot, vagy maradványait nem.210 Egyelıre úgy tőnik tehát, hogy a B 

sír lemezdiadémáját eredetileg pusztuló anyagra rögzíthették, talán phryg sapka dísze lehetett. 

A sedesi diadémán (8. sz.) több helyütt találhatóak ókori sérülések és javítások. Több csı 

is erıteljesen benyomódott (ld. 8.87-88. k.) és a lemeze meggyőrıdött, ’ráncos’ lett (ld. 8.89. 

k.). A csövek sok helyen ki is szakadtak, illetve kilyukadtak, amit foltozással javítottak (ld. 

8.161-165. k.). Több helyütt az is jól látható, hogy a lyukak valójában a csövek forrasztása 

során, a lemez elolvadása miatt keletkeztek, és a javításhoz használt lemezdarabok anyaga 

megegyezik a diadéma alapanyagával. Mindez azt mutatja, hogy az aranymőves a csövek, 

illetve a líra-elemek készítése során rögtön kijavította az okozott sérüléseket. A csövek 

’ráncosodása’ szintén a készítésük során keletkezett: a lemez egyszerően meggyőrıdött az ív 

belsı oldalain a formára hajlítás közben. Az erıteljes benyomódások azonos formája és a 

csöveknek nagyjából azonos részén, a közepüknél való elhelyezkedése is arra utal, hogy nem 

viselés, hanem  készítés közben keletkeztek.  

A csövekben nincs nyoma kitöltıanyagnak, ami ellenállóbbá tenné a viselés közben 

keletkezı sérülésekkel szemben. Továbbá az egymáson csiszolódó felületek okozta 

kopásnyomok sem láthatók sem a kapcsolótag karikáin (ld. 8.9-10., 8.14-15. k.), sem a líra-

                                                 
208 Ld. Andronikos 1984, 140-141. 97-98. k. 
209 Ld. Lazaridis 1997, 106. 73. k. A terrakotta figura ma az amphipolisi Régészeti Múzeumban látható. 
210 Themelis – Touratsoglou 1997, 84. 



 88 

elemeket egymáshoz rögzítı drótok felületén. Minden részlet felülete újszerőnek látszik, nem 

használtnak. 

A palmetták szárát alkotó dugóhúzóspirálok színe, vastagsága és megtartása nem 

egységes mindenhol (pl. a diadéma bal oldalán a csomó melletti 1. líra-elemen, a jobb oldalon 

a 3. líra-elemen, ld. 8.71., 8.79. k.), valamint 2 kerek levelő palmetta is eltér a többi 14 kerek 

levelőtıl (ld. 8.143. k.). A más színő és vastagságú drótszárakat azonban ugyanúgy 

rögzítették a csövekhez és hozzájuk is a palmettákat, mint a többi drótszár esetében. A 2 

palmetta pedig mindössze abban különbözik a többitıl, hogy a középsı levelük helyett két 

kihajló drótívet forrasztottak az alaplemezre; készítési technikájuk egyébként azonos a 

többiével. Mindkét palmettát ugyanazon a líra-elemen helyezték el, és ugyanúgy rögzítették a 

szárukhoz, mint a többit (ld. 8.71. k. és vö. 8.143. és 8.136., 8.138. k.). Tehát ezek az eltérı 

elemek is a készítés során kerültek a diadémára, és nem értelmezhetık a viselés során 

megsérült elemek pótlásának, javításnak.    

Mindez arra utal tehát, hogy a sedesi diadémát nem használták az életben, hanem sírba 

tételre készíthették.  

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

A két diadéma tanulmányozása az alábbi eredményeket hozta: 

-Megerısítette Aik. Despini feltételezését, miszerint a derveni diadémát (7. sz.) valószínőleg 

az életben is használták. 

-A diadéma valószínőleg makedón/phryg típúsú sisak, vagy phryg sapka dísze lehetett. A B 

sírból hiányzó fém sisak alapján egyelıre az utóbbi feltevés a valószínőbb. 

-A derveni diadéma tehát funkciója miatt nem sorolható a szokványos, növényi 

motívumokkal díszített, halotti lemezdiadémák közé. A makedóniai leletanyagban egyelıre 

egyedülálló.  

-A sedesi Γ sír diadémájának (8. sz.)  közvetett összehasonlítása a verginai nagy tumulus II. 

sírjának elıkamrájában talált diadémával megmutatta, hogy nem csupán a szerkezeti elemeik 

azonosak, hanem a járulékos elemeik és azok elrendezése is lényegében megegyezik. Ez 

egyértelmővé tette, hogy a két diadéma azonos típusba tartozik, és világossá a típusra 

jellemzı jegyeket (a váz csıbıl készült líra-elemekbıl és Héraklés-csomóból, a kapcsolótag 

karikákból áll, a váz és a kapcsolótag közötti összekötıelem pedig oroszlánfejes csı). 
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-Az elsı összehasonlítás alapján elképzelhetı, hogy a sedesi diadéma a verginai egyszerősített 

leképezése, utánzata. Egymáshoz való viszonyuk pontosabb meghatározásához a verginai 

példány alapos technikai vizsgálata vihet majd közelebb.211  

-A készítéstechnikai részletek alapján jól jellemezhetı a sedesi diadémát készítı aranymőves. 

Néhány technikai jellegzetesség (a drótok egyenetlen minısége, a lemezek pontatlan vágása, a 

figurális elemek két felének rögzítési módja, foltozás a hibák elrejtésére) visszaköszön a Γ sír 

ívfibuláin  és fülbevalóján is, ami a készítıjük azonosságára utalhat. (Ld. errıl 298-301. o.) 

K. Tzanavari szerint a sedesi diadémával azonos mőhelyben készült egy, az ókori Lété 

temetıjéhez tartozó, a Kr.e. 3. sz. elsı negyedére keltezett cisztasírban feltárt arany diadéma. 

Véleménye szerint motívumbeli és technikai egyezések kötik össze a két darabot, és 

ugyanabba a típusba is sorolhatók.212 Kérdés azonban, hogy a koszorúkéhoz hasonló sima csı 

abroncsra szerelt és elsı látásra a sedesiéhez hasonlónak tőnı lemezszalag spirálok, 

dugóhúzóspirál virágszárak és cakkos szélő tölgylevek elegendıek-e ahhoz, hogy a két 

darabot azonos mőhely termékének tekintsük. Kérdés továbbá az is, hogy ezek az elemek 

technikai szempontból valójában mennyire hasonlítanak a sedesin lévıkhöz, és találhatók-e a 

létéi diadémán olyan, a készítıre jellemzı jegyek, amelyek – akár szorosan, akár lazábban – a 

sedesi diadéma készítéjıhez kapcsolhatják. Ebben az esetben is a létéi diadéma technikai 

elemzése adhat majd választ a kérdésekre.        

                                                 
211 A két sír egymáshoz közeli keltezése nem zárja ki ezt a lehetıséget. A sedesi Γ sírt a Kr.e. 4. sz. utolsó 
negyedére (N. Kotzias: 320-305) keltezik. A verginai nagy tumulus II. sírjának keltezésére jelenleg két álláspont 
létezik: 1. II. Philippos és Kleopátra nevő feleségének sírja, vagyis Kr.e. 336-ra keltezhetı; 2. Philippos 
Arrhidaios és Adea Eurydiké sírja, vagyis 317/316-ra keltezhetı. Ld. ehhez legutóbb Borza – Palagia 2007, 117-
118.; Hatzopoulos 2008 (az eddigi azonosítási lehetıségek, valamint érveik és ellenérveik összefoglalásával). 
212 Ld. errıl Tzanavari 1997.  
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FÜLBEVALÓK  

 

 

AZ EDDIGI MEGFIGYELÉSEK, VÉLEMÉNYEK, EREDMÉNYEK  

  

A derveni korongos csónak-függıs fülbevalópárt (9. sz.) elıször M. Pfrommer próbálta 

beilleszteni a típus általa kidolgozott fejlıdési rendjébe. Véleménye szerint a Kr.e. 5. század 

végétıl a 3. század közepéig divatban lévı korongos csónak-függıs fülbevalótípus 

fejlıdésének új szakasza kezdıdik a 4. század közepe után: elkezd kialakulni az a változata, 

amely a 3. századra jellemzı. A Kr.e. 300 körülre keltezett derveni fülbevalópár jól mutatja 

ezt az átmenetet. A korábbiaktól eltérıen ugyanis ezen a csónak alakú függıt az ornamentális 

díszítés helyett granuláció borítja, a csúcsait nem rozetta, hanem palmetta díszíti, és a közepén 

bonyolult indadísz van. Hiányzik azonban még róla a 3. századi példányokon megjelenı 

Niké-figura. A korongját is a késıbbi, kisázsiai darabokon mindig elıforduló „sugárszerően 

elrendezett palmetta-virág fríz” díszíti. M. Pfrommer szerint a keltezés szempontjából 

meghatározó a bimbócsüngık nyelének bikónikus megformálása. A 3. századi változatokhoz 

hasonlóan a derveni példányon is ilyen formájúak ezek. Emellett megjelennek még a 

fülbevalópáron az ún. ’ephesosi Artemis alakú’ csüngık is, amelyeknek szintén 3. századi 

párhuzama van. Mindez megerısíti a derveni példány késıi keltezését.213  

 Aik. Despini elfogadja a korongos csónak-függıs fülbevaló típus Pfrommer által 

felvázolt fejlıdését és a derveni példány ezen belüli elhelyezését, a keltezésében azonban eltér 

tıle.214 A derveni fülbevalópárt – indoklás nélkül – korábbra, Kr.e. 330. körülre keltezi. A 

fülbevaló felépítésérıl és díszítésérıl – a fı elemek pontos leírása mellett – megjegyzi, hogy a 

korong a fülbevaló függesztıkampóját fedi el, és hiányzik a közepérıl az ezeken az 

ékszereken szokásos rozetta. Továbbá 3 féle váza alakú csüngıt ír le: 5 nagyot bordázott 

testtel és levéldíszítéssel, 4 kisebb méretőt sima testtel, és ennél is kisebbeket az elıoldalukon 

bordázással. Az utóbbiak a csónak szélét díszítı rozetták között függenek. Az egyik 

fülbevalón 4, a másikon 2 van belılük. Megfigyelte azt is, hogy a 4 közül az egyiken 

mellszerő kidudorodás is van, amibıl arra következtet, hogy az aranymőves ismerte az 

Artemishez köthetı nı-méh alakú csüngıket.215 

                                                 
213 Pfrommer 1990, 201-203.  
214 Despini 1996, 34-35. 
215 Uott. 228-229. 
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 P. Themelis és I. Touratsoglou rövid leírásában említi, hogy a fülbevalók korongja vastag 

lemezbıl van, amit két sor kettıs gömb határol és a fı oldalát virágkoszorú díszíti. Ezt 6 

lángpalmetta és közöttük váltakozva 3-3 levél alakú, illetve csúcsos szrimú rozetta alkotja. A 

korong hátoldalán drótból készült függesztıkampó van. Az alján két drótkarikáról lóg le a 

fülbevaló csónak alakú függıje, amit két domború lemezbıl készítettek. A csónak fı oldalát 

két sávra osztva díszíti a granuláció. A csónak tetején palmettákból, rozettákból, csukott 

virágokból és spirálindákból álló díszítés van. Azt is megfigyelték, hogy a csónak alsó szélén 

vastag lemez ’patkó’ van, amhez 9 hatszirmú rozettát rögzítettek, és ezekrıl 4 kismérető, váza 

alakú gyöngy lóg le. A ’patkó’ hátoldalán pedig függesztıkarikák vannak. Ezekre akasztották 

kettesével azokat a fonott láncokat, amelyek az 5 nagymérető, domborított levéldíszes, 

amphora alakú gyöngyöt tartják, és az 5 reliefes dísző, lándzsa alakú, lemez csüngıt. Az 

amphora alakú gyöngyök és a láncok csatlakozását dupla rozettával, a lándzsa alakúakét pedig 

emaillal díszített korongokkal fedték el. Véleményük szerint ez a fülbevalópár ugyanahhoz az 

ékszer-szetthez tartozott, mint a sírban talált „amphora alakú” gyöngyökbıl főzött nyaklánc 

(ld. 14. sz.), de nem említik, hogy miért gondolják ezt.216 A fülbevalópár sírba kerülését 300-

280 közé teszik.217 

I. Saverkina a többitıl eltérı stílusa alapján elkülönítette a M. Pfrommer által korongos 

csónak-függısnek nevezett fülbevalótípus mindössze 14 példányból álló csoportját és ’gazdag 

stílusúnak’ nevezte el. A terminust B. Deppert-Lippitztıl kölcsönözte, aki az aprólékos 

technikával, dekoratív részletekben gazdag és gyakran miniatőr reliefekkel, szobrokkal is 

felszerelt Kr.e. 4. századi görög ékszerekre használta a kifejezést. (Saverkina ’gazdag stílusú’ 

fülbevalói valójában azonosak Pfrommer ’új fejlıdési fázisának’ darabjaival.) Ez a kisszámú 

csoport viszonylag szők területrıl ismert. 14-bıl 7 a Pontus-vidéken került elı, mindössze 1-1 

példány az ókori Makedónia, illetve Thrákia, valamint Kréta területérıl és 2 Kisázsiából. 

Saverkina röviden, de lényegretörıen ismerteti a darabokat, és jellemzi a típust. 5, idıben 

egymást követı csoportba osztja a darabokat. A legkorábbi példányok a Pontus-vidékrıl 

valók a Kr.e. 4. század közepérıl. A 2. csoport vagy késıbbi, vagy másik mőhelyben készült. 

A 3. csoportot a 4. század utolsó harmadára, a 4.-et a század végére teszi. Az 5. csoportot 

pedig Kr.e. 300 körülre, vagy valamivel késıbbre keltezi.218 A derveni fülbevalópárt a 4. 

csoportba sorolja, amelyben a korábbiakhoz képest új díszítıelemek jelennek meg: 

                                                 
216 Themelis – Touratsoglou 1997, 127-128.  
217 Ld. Hrysos ton Makedonon 2007, 255. 3. sz. Feltehetıen a katalógusban hibásan szerepel a keltezés, mert a 
sírokról írt összefoglalóban, a 219. oldalon 310-290 szerepel a sírok keltezéseként.  
218 Saverkina 2001. 
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sugárszerően elrendezett palmetták a korongon, a csónak tetején a növényi díszítés mellett 

figurák, az ephesosi Artemishez köthetı nı-méh formájú csüngık.219  

I. Saverkina szerint tehát mindössze 60-70 évig készítik a gazdag stílusú fülbevalókat, és 

valószínőleg megrendelésre. Nem csupán technikai tudást igényelt az elkészítésük, hanem a 

sokféle elem harmonikus egésszé komponálásának képességét is. Kisázsia és Észak-

Görögország jöhet szóba készítési helyként, amit alátámaszt a darabok elterjedési területe, és 

pl. a nı-méh formájú csüngı alkalmazása.220 

A derveni H sír oroszlánfejes karikafülbevalóját (10. sz.) elsıként Aik. Despini ismertette 

a sír feltárása után több, mint 30 évvel. Úgy vélte, a fülbevaló elvékonyodó karikáját alkotó 

drótokat fa magra tekerték rá, ami ma is látható. Megfigyelte, hogy az oroszlánt nyitott szájjal 

ábrázolták, és a nyelve kilóg a két foga között. A fej részleteit plasztikusan mintázták meg, 

ellentétben más példányokkal, amelyeken elhanyagolják a részleteket. Eltérıen a késıbbi 

daraboktól a fülbevaló fokozatosan vastagszik a fej felé. Szerinte ez egyike a típus legjobb 

arányú példányainak.221 Véleménye szerint az állatfejes karikafülbevalók hellénisztikus 

változatát Makedóniában hozták létre a Kr.e. 4. század harmadik negyedében. Annyi 

bizonyos, hogy a legkorábbi példányai – köztük az általa Kr.e. 330 körülre keltezett derveni 

fülbevaló – innen származnak.222    

A derveni síregyüttes publikációjában P. Themelis és I. Touratsoglou a fa magra tekert 

karika mellett megemlíti még, hogy a fejet sima és csavart drót spirálokkal díszített „hengeres 

győrővel” rögzítették a karikához.223 

A sedesi Γ sír oroszlánfejes karikafülbevalójáról (11. sz.) az ásató, N. Kotzias csupán azt 

írja, hogy oroszlánfejben végzıdı sodrott drót karika, és a fej alsó részét „rozettához hasonló 

szirmok” díszítik, a nyakát pedig filigrán spirálok. 224 A cikkben félreérthetıen fogalmaz: 

fülbevalópárt („ζεύγος χρυσών ενωτίων”) említ, amit késıbb néhányan át is vettek tıle.225 

Ezen azonban nem két oroszlánfejes karikafülbevalót, hanem a fülbevaló mellett a bimbó 

alakú függıt (ld. 24. sz.) érti. Azt azonban nem indokolja, miért lenne ez a két darab pár.  

B. Deppert-Lippitz a hellénisztikus állatfejes karikafülbevaló típus egyik elsı 

példányának tartja a sedesi fülbevalót.226 

                                                 
219 Uott., 9. 
220 Uott., 14-15. 
221 Despini 1996, 233. 
222 Uott., 35.  
223 Themelis – Touratsoglou 1997, 132. 
224 Kotzias 1937, 882. 14. k. jobbra. 
225 Ld. pl. Ch. I. Makaronas ásatási krónikájában (Makaronas 1940, 479.); Hammond 1972, 191. 
226 Deppert-Lippitz 1985, 223. 
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M. Pfrommer is a típus kanonikus változata legkorábbi makedóniai példányának véli. 

Indadíszes „mandzsetta’, „zárt nyelvkoszorú” és vastag drótokból összetekert, viszonylag laza 

„kengyel” alkotja. Szerinte az ilymódon készített „kengyel” a korai példányokra, a szorosan 

összesodrott vékony drótokból készült pedig a késıbbi oroszlánfejes fülbevalókra jellemzı. A 

sedesi darabot a Kr.e. 4. század végére keltezi.227 

Ezt a fülbevalót is elıször Aik. Despini írta le bıvebben. Megemlítette, hogy a nyitott 

karikáját 4 lazán összetekert drót alkotja, és a karika egyik vége hegyes csúcsban végzıdik. A 

széles vége pedig hengeres foglalatba illeszkedik, amit 3 csavart drótból hajlított S alakú 

spirál díszít, és a szélén nyelvminta veszi körbe. A domborított részletekkel megmintázott fej 

tömbje viszonylag hangsúlyos a fülbevalón. İ is a típus kevés korai példányai egyikének véli. 

II. Philippos nyolcadstatérral, agyag pyxissel és skyphossal együtt találták, amelyek alapján 

Kr.e. 320 körülre lehet keltezni.228  

 A sedesi A sír gazellafejes karikafülbevaló töredékét (12. sz.) N. Kotzias még fel sem 

sorolja a sír leletanyaga között, de az aranytöredékekrıl közölt fényképen felismerhetı (ld. 2. 

leletegyüttes-katalógus 1. k.).229 Több utalás nem található a létezésére a szakirodalomban.  

 
 
A FÜLBEVALÓK LEÍRÁSA 
 
9. Fülbevalópár korongról lelógó, csónak alakú függıvel 
Derveni, Z sír 
 
Leltári szám: Z8. 
Méret: 5 palmettás: hossz. 91,5 mm; szél. 31,4 mm; vast. 12,7 mm. 6 palmettás: hossz. 99 mm; szél. 39 mm; 
vast. 13,8 mm.  
Tömeg: 5 palmettás: 25,05 g; 6 palmettás: 25,33 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Χ. I. Μακαρόνας, ΑrchDelt 18 (1963), Χρον., 194. 229δ. t. (az E sírból valóként említve); Treasures 
1979, 71, 257. sz. 34. t.; Search 1980, 138. sz. 138. k. 11. t.; Pfrommer 1990, 201. 202-203., 31,8. t.; Despini 
1996, 34-35. 230. 81. sz., 106. 81. k.; Vokotopoulou 1996, 219. Z8. k.; Themelis – Touratsoglou 1997, 127-128. 
26. t. 143. t.; Gold of Macedon 2000, 73. 74. k.; P. Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 
255. 3. sz. képpel.  
Leírás: korongos csónak-függıs fülbevalópár beakasztókampóval, a korongon palmetta-koszorúval, a 
félholdon/csónakon rozettákkal, csillagvirágokkal és palmettákkal, a csónakról lelógó láncokkal, rozettákkal és 
bimbó-csüngıkkel (9.1-2., 9.87-88. k.). 
5 PALMETTÁS (9.1-2. k.) 
Beakasztó kampó:  Vastag, sima drótból, egyenlı szárú U alakúra hajlítva (9.3-4. k.). A drót koronghoz 
csatlakozó végét laposra, nagyjából rombusz alakúra kalapálták, hogy nagyobb felületen illeszkedjen; a hegyét 
pedig V alakúra vágták. A korong kör alakban kidomborodó közepéhez forrasztották (9.8-9. k.). A másik, a fülbe 
bujtatandó végét stilizált kígyófejjé formázták (9.5-6. k.). A drót hengeres része és a fej lapos felülete között 
mindkét oldalon látható ferde felület (a fej elıoldalán nagyobb, a hátoldalán kisebb mértékben lejt) arra utal, 
hogy a fejet a drót negatív formába préselésével/beütésével alakították ki (ld. 5-6. k.). A fej mélyedéseiben 
látható a negatív forma felületének lenyomata. A fej domborulatain és mögötte a drót egy szakaszán polírozás 

                                                 
227 Pfrommer 1990, 150. 
228 Despini 1996, 233. 90. sz.  
229 Kotzias 1937, 867. 2. k. 
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nyomai. A drót felületén jól látszik a készítéséhez használt rúd széleinek illeszkedési helyét mutató, spirálisan 
futó vonal (9.6-7. k.). 
A beakasztó kampó hossza 18,6 mm. A drót vastagsága változó, 0,9-1,2 mm. A rombusz alakú vége kb. 2,5x6 
mm. A kígyófej 4x1,3x0,9 mm. Az U alak kb. 5 mm széles. 
Korong: Az alapját egy kör alakú, mintegy 27 mm átmérıjő lemez képezi (9.14. k.). A közepébe elölrıl 5,8x6,1 
mm mérető, kb. 2 mm-es mélyedést alakítottak ki, ami a hátoldalon kidomborodik. A mélyedés pereme 
lekerekített, és az alja felé szőkül, ott 5 mm átmérıjő  (9.9. k.). Ez arra utal, hogy egy nagymérető, kör alakú, 
lapos hegyő poncolóval készítették. A mélyedés körül a lemez felülete enyhén homorú.  
Az alaplemez szélére kb. 2 mm széles lemezszalagot forrasztottak függılegesen (9.16. k.). A két lemez 
illesztését kívülrıl 3 mm széles bordázott lemezszalaggal takarták el. Ezt úgy helyezték el, hogy alul kb. 1 mm-
rel túllóg az alaplemezen, vagyis peremet képez a korong hátoldalán (9.17-18. k.). A takarólemezt 3 darabból 
forrasztották össze: a korong felsı részén félkörnyi, az alsó részén 2 negyed környi hosszúságú lemezbıl (9.18. 
k.). A felületét függıleges irányban 1 mm széles bordák és kb. 0,5 mm széles hornyok tagolják, vízszintes 
irányban pedig a bordákra merıleges hornyok. Minden bordán általában 4 párhuzamos horony fut keresztül (van 
ahol 3, van ahol 4-nél több). A hornyolás több bordán is átnyúlik és néhány helyen ferde (9.17. k.). Ez egyrészt 
arra utal, hogy görgethetı szerszámmal készítették, amivel egyszerre négy hornyot lehetett ’húzni’. Másrészt 
arra, hogy egy nagyobb lemezt díszítettek bordákkal és hornyokkal, majd ebbıl vágták ki a megfelelı mérető 
darabokat. A korong szélét alkotó lemez és a takarólemez között – a bordázásnak köszönhetıen – kb. 0,2 mm-es 
rés van, így a lemezek teteje meg tudja tartani a díszítést (9.19. k.). A takarólemez minden függıleges 
bordájának végébe egy nagy- (átmérıjük 0,9-1,1 mm) és egy kismérető granulátum (átmérıjük 0,5-0,7 mm) 
került egymás tetejére. A granulátumpárok van ahol összeérnek,  van ahol nem (9.16-17. k.).  
A korong belsejébe, az alap- és oldallemezének illesztéséhez több, kör alakúra hajlított drótot forrasztottak 
szorosan egymás mellé. Belülrıl kifelé haladva: 1 sima drót; 1 orsódrót; 1 kötéldrót jobb száliránnyal; 1 
kötéldrót bal száliránnyal (így a kettı egymás mellett halszálkamintát mutat); 1 sima drót (9.20-21. k.). A 
drótsáv szélessége 2 mm. A külsı sima drót tetejére, a korong oldallemezéhez támasztva, körben hasonló 
granulátum-párokat forrasztottak, mint a korong oldalának tetejére. Átmérıjük valamivel kisebb: kb. 0,5 és kb. 
0,3 mm (ld. 9.16. k.).  
A korong közepére, a mélyedésbe, kb. 5 mm széles lemezbıl hajlított, 3,5x3,9 mm mérető csövet forrasztottak. 
A teteje nem éri el a korong tetejét. A lemez szélei nem érnek össze, közöttük kb. 1 mm rés van (9.23. k.). A csı 
felsı vége egyenes, nem látni rajta megmunkálás, vagy rögzítés nyomát. Ez alapján feltételezhetı, hogy a 
hiányzó záróelemet is csıhöz rögzítették, amit ebbe a csıbe csúsztattak.  
A csıre húzták rá a korong díszítését (9.22. k.). Az alapja egy 0,5 mm vastag drótból hajlított karika (ld. 9.23. 
k.). Ehhez rögzítették a díszítés többi elemét. Ezek a következık: 5 (eredetileg 6) lándzsaleveles lángpalmetta a 
közepén akanthuslevéllel; 3 hatszirmú rozetta (az egyik becsúszott a palmetta alá); 2 hatszirmú csillagvirág 
(eredetileg 3 volt; a meglévı 2 oldalra fordult). 
 A 7 levelő palmetták: az orsódrótból hajlított leveleket alaplemezre forrasztották, majd a lemez szélét a szirmok 
formáját követve vágóéllel vágták méretre (9.24. k.). Néhány helyütt a vágóél nem követte szorosan a drótokat: 
jól látható a vágás szögletessége és elnagyoltsága (9.25. k.). Több levél belsı szélén ív alakú vágásnyomok 
láthatóak. Általában a levél csúcsához közel helyezkednek el, és 1, 2 vagy 3 van közvetlenül egymás mellett 
(9.26-27. k.). Ez arra utal, hogy ív alakú vágóélt használtak a levelek kialakításához. A palmetták közepét 
háromágú akanthuslevél alkotja, ami elfedi a levelek drótjainak végét. Az akanthusleveleket lemezbıl, negatív 
formába préselve mintázták meg, majd formára vágták (9.24. k.).230 A palmettákat 0,3 mm vastag, kb 2 mm 
hosszú drótszár rögzíti a csıre húzott drótkarikához, úgy, hogy az egyik végét a palmetta hátoldalára, a másikat 
pedig a karikához forrasztották. A drótszárak karikához csatlakozó végét laposra ütötték, vagy kereken hagyták 
(9.28. k.).  
A rozetták: az orsódrótból hajlított, nyújtott csepp alakú szirmokat egy képzeletbeli kör köré helyezve 
forrasztották az alaplemezre. A lemezt a hátoldala felıl, a szirmok formájának megfelelı, csepp alakú 
poncolóval domborították. A szélét a szirmok formáját pontosan követve vágták körbe, úgy, hogy a szirmok 
között teljesen kivágták a lemezt. Ez vágóéllel történt, jól látszik a vágás szögeletessége. A rozetták közepét 
elölrıl benyomták, a szirmaikat pedig ív alakban kifelé hajlították: így tették plasztikus hatásúvá (9.29. k.).  
A csillagvirágok: szalag-csavart drótból mandula alakúra hajlított szirmokat forrasztottak az alaplemezre. A 
szirmok közepét úgy tőnik csepp alakú poncolóval domborították a hátoldal felıl. Az alaplemez szélét a szirmok 
formáját pontosan követve vágták körbe. A virágok közepét elölrıl benyomták, a szirmaikat kifelé hajlították, 
így tölcsér kaptak (9.31-32. k.).  

                                                 
230 Hasonló, csatlakozási helyet elfedı akanthuslevelek vannak a sedesi Γ sír fibuláin is (32-34. sz.), de azok 
stilizáltabbak, mint a 9. számú fülbevalón lévık. Vö. 9.24. és 32.35. k. 
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A rozettákat és a csillagvirágokat is 0,3 mm vastag, eredetileg dugóhúzó-spirálba hajlított, hosszú, sima 
drótszárral rögzítették a csıre húzott karikához.231 A drót végét a karika aljához forrasztották (9.32. k.). A 
karikához forrasztott növénydíszekbıl álló koszorúszerő elemet sehol sem forrasztották a koronghoz, így mobil 
maradt. Minden bizonnyal a csı tetejét eredetileg lezárták, hogy a díszt a helyén tartsák.232 
A korong hátoldalára, az alsó részére, 1-1, 0,8 mm vastag drótból hajlított karikát forrasztottak, hogy ehhez 
rögzítsék a fülbevaló függıjét. A karikákat nem forrasztották össze. A nyitott végükkel felfelé helyezték el ıket, 
úgy, hogy a beakasztókampó tetejével egyenlı oldalú háromszöget alkossanak: 2 cm-re kerültek egymástól és a 
kampó tetejétıl is. A formájuk szabálytalan, és a drótvégek is egymás mellé kerültek. Ez arra utal, hogy a függı 
rögzítése után egyszerően összenyomták (ld. 9.14. k.).  
Függı: Központi darabja a csónak alakú elem, amit két, lemezbıl domborított félbıl állítottak össze. Ehhez 
rögzítették a többi díszítést és a függı tartószerkezetét is.  
A csónak elı- és hátoldala különbözı. Az elıoldal ív alakban domborodik ki, a hátoldala viszont kiemelkedı, de 
lapos felületet képez (9.33-34. k.). A csónak mindkét felét negatív forma segítségével készíthették. A lemezeket 
domborítás után vágták formára, úgy, hogy az alsó, íves szélükön körben a szélein 2, a közepén kb. 3 mm széles 
lemezsávot hagytak, hogy a csónak két felét biztosabban forraszthassák egymáshoz. A sáv szélére kb. 2 mm 
széles lemezszalagot forrasztottak a többi díszítés rögzítéséhez (9.35. k.). A szalag laposra alakított 
gyöngydrótból készült. Erre utal, hogy a felületét keresztben párhuzamos vonalak tagolják és a belsı szélén 
pedig apró ívek láthatók (9.36-37. k.). A szalagot úgy forrasztották a csónak szélére, hogy kb. 1 mm-rel túllóg 
azon. A külsı szélét vágóéllel vágták le, hogy folyamatos ívelt körvonalat kapjanak. 
A csónak elülsı oldalára, a lapított gyöngydrót-szalag peremére 9 dupla rozettát forrasztottak egymástól egyenlı 
távolságban (9.33. k.). Az alsó és a felsı rozetták is 6 szirmúak. Az orsódrótból hajlított szirmokat alaplemezre 
forrasztották, majd a lemezt a drótok mentén vágóéllel körbevágták. A rozettaszirmok csepp alakúak, a kis 
rozettákon azonban sokszor kör alakúak (9.38-39. k.). A kis és a nagy rozetták szirmaiba is kör alakú pontot 
poncoltak. A rozetták közé sima drótból hajlított távtartó karikát helyeztek (9.40. k.). A felsı rozetták közepét 
granulátum díszíti. A dupla rozettákat sima drótból hajlított, kb. 2 mm átmérıjő karikára helyezve forrasztották a 
lapított gyöngydrótdrót-szalag szélére, úgy, hogy a karika félig lelóg a sáv szélérıl (9.41. k.). A granulátumok 
átmérıjük 1,1-1,3 mm. A nagy rozetták átmérıje 4,5-5,1 mm, a kis rozettáké 3,1-3,4 mm. 
A csónak elülsı, domborított felületét díszítés fedi. A domborulat közepére és az alsó szélére dróthármas került: 
2 sima drót között 1 orsódrót. Az alsó egymás tetejére forrasztott drótokból áll, ami elrejti a domborítás kezdetét. 
A közepén a drótokat egymás mellé forrasztották, kettéosztva a felületet. A dróthármas szélessége 1,2 mm. A 
csónak felsı széléhez, a két fél illesztéséhez pedig 1 sima és 1 orsódrótot forrasztottak; ezek is illeszkednek a 
felület ívéhez. A teljes felületet granuláció borítja: párhuzamos sorokba rendezett, 4-4 granulátumból álló 
rombuszok (9.42-43. k.).  
A csónak tetejére középre 2, dróthármasból (két sima drót között egy orsódrót) hajlított dupla spirált díszt 
forrasztottak egymáshoz támasztva, függılegesen. A spirálok aljához lemezbıl, negatív formába préselt 
akanthuslevél került, hogy elrejtse a forrasztást (9.46. k.). A levél mérete kb. 4,4x3 mm. Az akanthus fölött, a 
spirálok közti üres részt négyszirmú rozettával töltötték ki. Mérete kb. 5x5 mm. A spirálok oldalához 1-1 
tölcséres virágot forrasztottak hosszú, sima drótból készült, dugóhúzóspirál száron. A méretük kb. 3x2,5 mm. A 
virágok azonos módon készültek: alaplemezre forrasztották a rozetta szalag-csavart drótból meghajlított, csepp 
alakú szirmait, illetve a tölcséres virágok körvonalát. A lemezeket a formának megfelelıen körbevágták. A 
rozetta szirmainak belsejét a hátoldaluk felıl csepp alakban poncolták (9.44-45. k.).  
A spiráldísz fölött 3 dupla, lándzsaleveles lángpalmettát helyeztek el (9.45. k.). Méretük kb. 4,7x6,8 mm. Ezeket 
a spirálok mögött, a csónak tetején lévı vastag orsódróthoz forrasztott, 0,5 mm-es sima drótból hajlított perec 
alakú kerethez rögzítették, amit keresztben 3 lapított orsódrót-szalaggal merevítettek (9.47. k.). A szalagok 0,9-
1,2 mm szélesek. Ezekhez forrasztották a palmetták hosszú, sima drót-szárát. A szár palmettához rögzített végét 
laposra kalapálták (ld. 9.47. k.). A dupla palmetták leveleit is szalag-csavart drótból hajlították meg és 
alaplemezre forrasztották. A levelek közepébe hátulról 1-1, a levél ívét követı vékony vonalat cizelláltak (9.48. 
k.). A 2 külön elkészített palmettát egymás tetejére forrasztották. A középsı darabon kivehetı, hogy távtartó 
drótkarika van közöttük. A felsı palmetta közepe csepp alakú. Ez alaplemezre forrasztott szalag-csavart drótból 
áll, és a közepét granuláció borítotja (9.49. k.). A cseppeket drótkarikára ültetve forrasztották a felsı palmetták 
közepébe. A középsı palmetta hátoldalához, a szár csatlakozásához tölcséres virágot és ’tulipánt’ forrasztottak 
(9.50. k.). Eredetileg mindkettınek dugóhúzóspirál szára volt, de a ’tulipáné’ kinyúlt, és így messze is került a 
palmettától. 
A csónak forma hengeres, nyitott végeire bikónikus drótkarikasor került, ami kereteli, de nem zárja le a csónak 
két végét. A karikák alulról fölfelé sorrendben: sima drót karika; kicsit nagyobb átmérıjő sima drót karika; még 

                                                 
231 Dugóhúzó-spirál szára van a stavroupolis koszorú (ld. 3. sz.) központi ágát díszítı virágoknak és a sedesi 
diadémát (ld. 8. sz.) díszítı palmettáknak  is. Ld. 3.72., 3.74. és 8.65., 8.69. k. 
232 Hasonló, koszorúszerő mobil elemek dísztik a derveni ∆1 koszorú (ld. 2. sz.) központi virágát is. Ld. 2.56., 
2.58. k.  
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nagyobb átmérıjő, egyenetlen felülető, gyöngydrót karika (a drót 0,6 mm vastag, a karika átmérıje kb. 5 mm); 
kisebb átmérıjő sima karika; legfelül még kisebb átmérıjő gyöngydrót karika (átmérıje kb. 4 mm) (9.51. k.). A 
2 drótkarikasor elejére 1-1, csepp közepő lándzsaleveles lángpalmettát forrasztottak, úgy, hogy a felsı két drót 
elé lemezszalagból hajlított, 1,1x1,2 mm-es henger került. Ebbe illesztették a palmetta szárát alkotó drótot. A 
palmettákat a spiráldísznél lévıkkel azonos módon készítették. Méretük 4,6x5,5 mm. A közepükön a csepp kb. 
1,7x3 mm. A cseppeket lemez hengerre ültették. A tövükhöz negatív formába préselt akanthuslevelet 
forrasztottak. Méretük kb. 2,5x4,4 mm. Néhány palmettalevél formája megegyezik a fülbevaló korongját díszítı 
palmettákéval. Az egyik levélen ugyanolyan íves vágásnyom is látható, mint azokon (9.51-55. k.).  
A csónak hátoldalára, a lapított drót-szalag kilógó szélére 15 sima drótból hajlított tartókarikát forrasztottak a 
lelógó díszek rögzítéséhez. A karikák végeit nem forrasztották össze, hanem nyitva hagyták. A díszek 
ráakasztása után is csupán összenyomták a két végüket (ld. 9.34. k.). A tartókarikák vastagsága 0,4-0,5 mm. 
A csónakról lelógó díszítés alapját 14 dupla hurkolt lánc alkotja (9.57. k.). Mindegyik lánc, egyenletes, sőrő 
hurkolású láncszemekbıl készült. A 14 láncot 10 tartókarikához rögzítették a következı módon. 1-1 láncot 
akasztottak a két szélsı tartókarikára, úgy, hogy az utolsó láncszembe főzték a karikát. A maradék 12 láncot 
hármasával, az utolsó láncszemnél fogva 0,3 mm vastag sima drótból hajlított ovális karikára főzték, amit 
összeforrasztottak. Az oválisok mérete kb. 3x4 mm. A lánchármasokat – az összeforrasztott karikájuknál fogva – 
2, egymás mellett lévı tartókarikára akasztották (9.58-59. k.). Lánchármas került tehát a 3-4., a 6-7., a 9-10. és a 
12-13. tartókarikára. A lánchármasok középsı lánca szabadon lóg le. A szélsı láncokat – a róluk lelógó díszítés 
segítségével – összekapcsolták a mellettük lévı másik lánchármas szélsı láncaival, illetve az utolsó hármasok 
esetében a csónak legszélén egyedül lévı láncokkal. A láncok hosszúsága kb. 1,5 és 3 cm között változik, 
aszerint, hogy mekkora távolságot hidalnak át, és hogy a végükön lévı azonos díszek egyvonalba kerüljenek. 
A többi tartókarikára más díszítıelemek kerültek: kismérető, keresztben bordázott bimbók. Ezeket lemezbıl, 
negatív formába préselve alakították ki, ezért a hátoldaluk lapos és díszítetlen. A negatív forma használatát 
bizonyítja, hogy mindegyiken ugyanúgy helyezkednek el a bordák, és ugyanaz a negatívban lévı hiba található a 
bal oldalukon: függıleges, több bordán áthúzódó vonal. Az bimbók csúcsát egy nagyobb és egy kisebb, 
granulátumot imitáló göb zárja le. A szélüket a bimbó-formának megfelelıen körbevágták. Jól látszik a vágás 
szögletessége (9.58. k.). A bimbók mérete változó, 6,7-7x1,8-2,2 mm. A 4 megmaradt darab közül az egyik nem 
bimbó, hanem stilizált, nı-méh figura. Kivehetı az arc, jól láthatóak a mellek, a test további része azonban 
elkeskenyedik és csúcsosan végzıdik. A mellek alatti felület keresztben bordázott (9.59. k.).233 Mérete 6,1x2,2 
mm. A figurára csepp alakúra hajlított, sima drótot forrasztottak a rögzítéshez. A drót mindkét végét laposra 
kalapálták (9.60. k.). A bimbókra szintén csepp alakú sima drót került, ezeknek azonban nem ütötték laposra 
végét (9.61. k.). 
A lánchármasok középsı láncainak végérıl 1-1 közepes mérető, sima felülető, üreges, bimbó alakú csüngı lóg le 
(9.57., 9.62. k.). Ezeket 2, lemezbıl domborított félbıl készítették, és a hosszanti oldalukon forrasztották össze 
(9.63. k.). A bimbók csúcsát sima drót karikára ültetett nagy- és kismérető granulátum jelzi. A száruk orsó alakú 
drótdarab, amit orsódrótból vághattak le (9.64. k.). A bimbók magassága a szártól a csúcsig 8,6-9 mm, 
szélességük változó, 2,8-3x3,1-3,4 mm. A bimbók szárához sima drót karikát forrasztottak, a drót végeinek 
illesztésével a szár felé. A karikák átmérıje 2,4 mm. A bimbókat egy másik, nyitott drótkarikával kapcsolták a 
lánchoz, úgy, hogy a bimbó karikáját és az utolsó láncszemet is ráfőzték, majd a két végét összenyomták (9.65. 
k.). A nyitott karika tetejére – hogy elrejtsék a rögzítést – korong alakú díszt forrasztottak. Ezt alaplemezre 
forrasztott szalag-csavart drót-karika alkotja, aminek a közepébe egy kisebb átmérıjő, szintén szalag-csavart 
drót-karikát helyeztek (ld. 9.62. k.). A lemezt a drót mentén vágóéllel vágták körbe (9.66. k.). A korongok 
átmérıje 3-3,1 mm.  
Az egymással összekapcsolt láncokról 1-1 nagymérető, mintázott felülető, üreges bimbó lóg le (ld. 9.57., 9.67. 
k.). A sima bimbókhoz hasonló módon készültek. A felületükre hornyolt díszítés került, ami csukott bimbóhoz 
teszi hasonlóvá ıket. A virágszirmok szélét a hosszú, a csészeleveleket a V alakú hornyok jelzik. A hornyok már 
a negatív formában benne lehettek, de némelyiket utólag cizellırszerszámmal átdolgozták. A hosszú hornyokban 
láthatóak a szerszám által hagyott párhuzamos karcolásnyomok (9.69. k.). A bimbók csúcsát drótkarika tetején 
nagy- és kismérető granulátum díszíti. A szárukat orsó alakú gyöngydrót-darab alkotja. Az egyik végét a 
bimbóhoz forrasztották, a másikat pedig korong alakú lemezzel zárták le. A drótdarab mindkét végére szalag-
csavart drótot forrasztottak (9.68. k.). A bimbók magassága a szártól a csúcsig 14,2-14,4 mm, szélességük 
változó, 5,4-5,6 mm. A szárukhoz sima drót tartókarikát forrasztottak. A karikák átmérıje 3,1-3,2 mm. A 
bimbókat 2 nyitott karikával kapcsolták a láncokhoz, úgy, hogy az egyik láncot az egyik, a másikat a másik 
karikára, a bimbó karikáját pedig mindkét nyitott karikára ráfőzték, a karikák két végét pedig összenyomták 
(9.70. k.). A nyitott karikák tetejére 1-1 dupla rozettát forrasztottak. Az alsó rozetta 6, a felsı rozetta 5 szirmú. A 
szalag-csavart drót szirmokat alaplemezre forrasztották. A nagy rozetták szirmai csepp, a kis rozettáké kör 
alakúak. A szirmokba elölrıl kör alakú pontot poncoltak. A rozetták közé lemezbıl hajlított hengert forrasztottak 

                                                 
233A típusba tartozó többi fülbevaló közül néhányon elıfordul hasonló, nı-méhként azonosított figura. Ld. errıl 
Saverkina 2001, 8-9. 
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távtartóként. A felsı virágok közepébe granulátum került (9.68., 9.71. k.). A nagy rozetták átmérıje 4,8-5,2 mm, 
a kis rozettáké 2,8-3 mm, a granulátumoké 0,8-0,9 mm.  
A függın tehát eredetileg 5 nagymérető domborított, 4 közepes mérető domborított, és 5 kismérető préselt 
csüngı volt.  
A függıt a koronghoz tartószerkezet rögzíti, amit a típusnál megszokottól eltérıen nem a csónak nyitott végeibe 
rögzítettek, és díszítéssel takarták el (9.72. k.). A tartószerkezet 0,6 mm széles, laposra kalapált merev dót. Az 
alsó végét a csónak végén lévı bikónikus drótkarikasor hátuljához forrasztott, kb. 1,9 mm széles lemezszalagból 
hajlított hengerbe csúsztatták és forrasztották. A drót felsı, laposra kalapált végét pedig 0,8 mm vastag, sima 
drótból készített karikára hajlították és forrasztották rá. Ezt a karikát akasztották a korong hátoldalán lévı nyitott 
karikára. A jobb oldali tartószerkezet karikáján 1, a bal oldalién pedig 2, egyszerő hurkolt láncszem lóg. Ez arra 
utal, hogy eredetileg 2 láncszem kapcsolta a tartószerkezetet a koronghoz, és az egyik láncszem elvesztése után 
oldották meg a most látható módon a rögzítését (9.73-74. k.; ld. továbbá a fülbevalópár másik darabján a 
tartószerkezet rögzítését). A láncszemek drótjának vastagsága kb. 0,4 mm.  
A tartószerkezetet csak részben takarja el a csónak szélén lévı lemezsáv hátoldalára, a bikónikus drótkarikasor 
mellé forrasztott S alakú díszítés (9.75-78. k.). Ennek az alapját is laposra kalapált drót képezi, amit S-alakúra 
hajlítottak. Az alsó végét 1,9 mm széles lemezszalagból hajlított, a csónak szélére forrasztott hengerbe 
csúsztatták. A 0,5 mm széles kalapált drót mellé még 3 dróthármas került. Ezek 2, 0,5 mm-es orsódrót közé 
forrasztott sima drótból állnak. A drótokat csak egy darabon forrasztották össze, a szabadon maradt, különbözı 
hosszúságú részüket pedig spirálba hajlították. Így minden dróthármason 3 egymás fölött elhelyezkedı spirál 
van. A dróthármasokat különbözı hosszúságúra vágták. A leghosszabbat és a legrövidebbet a kalapált drót 
széléhez forrasztották, a rövidet a hengerbe, a hosszút a henger tetejére téve. A hosszú dróthármas került a 
fülbevaló belseje felé. A 3. dróthármast a kalapált drót felsı részéhez forrasztották, a fülbevaló külsı széle felé 
(9.79. k.).   
A fülbevaló bal oldalán további díszítései is megmaradtak. A felsı részéhez forrasztott dróthármas tövéhez 
csillagvirágot illesztettek hosszú, eredetileg dugóhúzóspirál száron. A virág kb. 4 mm átmérıjő, és úgy készült, 
mint a fülbevaló korongját díszítı csillagvirágok (9.80. k.). Ennek a dróthármasnak a csatlakozását a kalapált 
dróthoz akanthuslevél takarja el. A kalapált drót tövéhez csillagvirágot, tölcséresvirágot, tulipánt (9.81. k.) és 2 
négyszirmú rozettát (9.82-83. k.) rögzítettek eredetileg dugóhúzóspirál-száron. Ma az egyik rozetta egészen 
hátul, a szélsı palmetta mögött helyezkedik el, a tölcséresvirág függılegesen áll, csak az élét lehet látni elölrıl. 
Ezt a 2 virágot a hosszú dróthármas tövéhez forrasztották. A másik rozettát, a csillagvirágot és a tulipánt pedig a 
rövid dróthármas töve elé rögzítették. A csillagvirág mobil maradt: U alakú drótot forrasztottak a hátuljára, ami 
fület képez, és erre hurkolták rá a  drótszárat. Ugyanígy rögzítették a rövid dróthármashoz helyezett rozettát is a 
szárához. A virágok szirmait szalag-csavart drótból hajlították, alaplemezre forrasztották, majd a lemezt 
körbevágták. A rozetták szirmait a hátoldal felıl ovális végő poncolóval domborították. A kalapált drótot 
összedrótozták a rövid dróthármassal a henger tetejénél, a hosszú dróthármassal pedig középen rögzítésképpen 
(ld. 9.79. k.). Ehhez sima, 0,2 mm vastag drótot használtak.  
A fülbevaló jobb oldali S díszén a kalapált drótot a rövid és hosszú dróthármassal együtt forrasztották a 
hengerbe. A 3. dróthármas aljához négyszirmú rozettát rögzítettek dúgóhúzóspirál száron, úgy, hogy a szárát is 
rátekerték a dróthármasra. Ugyanide egy másik virágot is forrasztottak, de ebbıl csupán a drótszár és a virágot 
rögzítı drótdarab maradt meg. Az egyik orsódrótjának spirálján lévı lemezdarab arra utal, hogy ott is lehetett 
díszítés. Ezen az oldalon a henger tövéhez tulipánt és tölcséresvirágot forrasztottak. Az utóbbi alig látható, mert 
becsúszott a palmetták közé. A 3. virágból csak a dugóhúzóspirál szár maradt meg (9.76-77., 9.79. k.).  
Állapot: A csónak körül a díszítés szinte minden eleme deformálódott: leginkább a drótok hajlottak el és 
tekeredetek össze;  a csónak szélén és a bimbó-csüngık fölött lévı rozettákon több helyütt kisebb 
deformálódások; a csónak hátoldalán a tartókarikák közül három nagymértékben deformálódott, kettı szét is 
nyílt; az egyik bimbó-csüngı nyakánál horpadás, és szét is nyíltak a részei. A csónak jobb oldali hengeres nyitott 
végénél lévı lángpalmetta hátrahajlott és elvált a szárától. Az S alakú díszek szinte minden drótszára 
deformálódott, és több helyütt hiányoznak róluk a virágok. Két, a csónak szélén lévı rozetta közé beszorult egy 
drótdarab a végén lemezdarabbal, valószínőleg letört valahonnan. A csónak szélén lévı egyik tartókarika 
szétnyílt, és hiányzik róla a préselt dísz.  
A függı bal oldalától számított 3. korongos csüngıt tartó lánc teljesen merev, mert több láncszem egymáshoz 
forrt. 
A fülbevalón ókori javítások és modern restaurálás nyomai is láthatók. 
Ókori javítások:  
-A korong közepén a mélyedés alján keresztben és az oldalán két helyütt, valamint a mélyedés peremén túl, a 
korong felületén kb. 6 mm hosszan egy másik lemez széle látható (9.10-12. k.). Az alaplemezre dolgoztak egy 
lemezdarabot, úgy, hogy egy részét a mélyedésbe, egy részét pedig a peremére simították és forrasztották. 
Valószínőleg a domborítás során kilyukadhatott a lemez, és ezért került rá a folt. A sérülést a hátoldalon a 
beakasztókampó rejtheti. Az elıoldal felıl kivehetı, hogy a folt-lemezt összereszelték az alaplemez eredeti 
felületével. A foltozásnak nincs nyoma a korong hátoldalán. 
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-A hiányzó láncszem miatt a függı tartószerkezetét közvetlenül a kalapált dróthoz forrasztott karikánál fogva 
akasztották a korong hátoldalán lévı tartókarikákba (ld. 9.72-74. k.). A tartókarikák végeit a javítás során 
nyomták össze, hogy biztosabban megtartsa függıt (ld. ehhez alább a 6 palmettás darabnál).  
-A fülbevaló jobb oldalán, az utolsó hornyolt díszítéső bimbó feletti dupla rozetta hátoldalán drótot tekertek a két 
karika köré, és erre akasztották a fülbevaló belseje felé esı láncot. Emiatt a rozetta megfordult, az eleje hátra 
került, és így a bimbó egyvonalba került a többivel (9.84-85. k.). Feltehetıen nem a fülbevaló készítése során 
történt, mert ezen a darabon a másik szélsı és a 6 palmettás darabon is mindkét szélsı nagy bimbót kicsit 
hosszabb lánc tartja, mint a többit. Talán a lánc használat közben lecsúszott a karikáról, és így erısítették vissza.  
-A fülbevaló bal oldalán, a csónak  hengeres nyitott vége elıtti palmettát ragasztó tartotta, de tanulmányozás 
közben leesett (ld. 9.53. k.). Így láthatóvá vált a hátoldala és a rögzítésének a helye is. A hátoldalán megmaradt a 
palmetta eredeti, sárga arany drótból készült szára, aminek a végét laposra kalapálták. Mellé zöldes színő szalag-
csavart drótot forrasztottak (ld. 9.56. k.). Mindkettı alsó vége törött. Ezeket ma színtelen ragasztó fedi. A 
palmettát tartó lemezhenger és az elıtte lévı akanthuslevél körül ugyanilyen zöldes színő aranydrót van (ld. 
9.52. k.). Mindez arra utal, hogy a palmetta eredeti szára eltört, és az ókorban új szárat forrasztottak rá zöldes 
színő aranydrótból. Az új szárnál fogva visszaforrasztották a hengerbe, és megerısítésként drótot tekertek köré 
(9.86. k.). A fülbevaló megtalálása után újra letört a palmetta, de ekkor már ragasztóval rögzítették. A hengerben 
ma is látható mindkét szár maradványa. 
-A függı 4 megmaradt kismérető préselt bimbója közül a középsı ún. nı-méh figura. A rögzítése is eltér a 
többiétıl. A ráforrasztott, csepp alakú tartókarika mindkét végét laposra kalapálták, a többiét viszont nem (ld. 
9.58-61. k.). A lapos drótvégek körül apró gödröcskék láthatóak: a forrasztás során megolvadt a felület. A többi 
csüngın alig, illetve egyáltalán nincs nyoma olvadásnak a karika végei körül. Mindezek alapján, és összevetve a 
fülbevaló többi elemének a rögzítésével, arra lehet következtetni, hogy a figura formájú darab a készítéskor, a 
bimbó formájúak viszont késıbb kerülhettek a fülbevalóra. Eredetileg tehát nı-méh alakú préselt csüngık 
díszíthették a fülbevalót, a használat során elveszett darabokat pedig bimbó alakú csüngıkkel pótolták.  
Ragasztás nyomai: a korong premét díszítı granulátumoknál két helyen; a korong belsejében a koncentrikus 
drótoknál; a koszorúszerő díszt ma ragasztó tartja a helyén; a fülbevaló bal oldalán az S díszítésnél a ’tulipánon’ 
és az egyik csillagvirágon; a csónak tetején lévı palmetták közül a jobb oldalon lévın; a csónak bal oldali 
hengeres végénél lévı palmetta letört és visszaragasztották. A ragasztás végül elengedett és a palmetta 
tanulmányozás közben leesett (ld. 9.53-56. k.). 
Föld és növényi maradványok a korong hátoldalán a közepén lévı kör alakú domborítás mellett és a takarólemez 
tövében és bordáiban, valamint a csónak kidomborodásának tövében. Barnás színő kristályos anyag rakódott le a 
jobb oldalon a függı 1. sima bimbója fölötti korongban. Az utolsó sima bimbó fölötti korongban zöld 
korróziószemcsék is vannak a földszemcsék között.  
Szerszámnyomok: mandula alakú, U profilú poncolónyom (a korongot díszítı rozettákon és csillagvirágokon); 
kör alakú, U profilú poncolónyom (a rozetták szirmaiban); ovális alakú, U profilú poncolónyom (az S alakú 
díszek 4 szirmú rozettáin, a bal oldalon a csónak tartószerkezete mellett a tölcséresvirágon). 
 
6 PALMETTÁS (9.87-88. k.) 
Beakasztó kampó: Mint az 5 palmettás darabon. A szára kissé kifelé hajlik (9.89-90. k.).  
A beakasztó kampó hossza 17,4 mm. A drót vastagsága 0,9-1 mm. A rombusz alakú vége kb. 3x6 mm. A 
kígyófej 3,3xkb.1,3x0,9 mm. Az U alak kb. 7 mm széles.  
Korong: Mint az 5 palmettás darabon. Az alaplemez szélére forrasztott oldallemez kb. 2,5 mm széles, a 
bordázott takarólemez pedig 3,5 mm. A korong hátoldalán kb. 2 mm-es peremet képez. A takarólemezen csak 
egyetlen helyen, a fülbevaló bal oldalán, a tartókarika mellett látszik illesztés, vagyis egyetlen lemezszalagból 
készült. A függıleges bordákat általában öt horony tagolja, de van ahol csupán négy. A korong belsejében a 
drótokat rosszul forraszthatták a lemezhez, mert elmozdultak. Az elsı kötéldrót fel is emelkedett a helyérıl.  
A korong közepén, a mélyedésben  lévı csövet kb. 6 mm széles lemezbıl hajlították, mérete 3,4x3,5 mm. A csı 
az alaplemez benyomódása miatt a korong teteje fölé emelkedik (9.91-93. k.).  
Ezen a darabon mind a 6 lándzsaleveles lángpalmetta megmaradt. A 3 hatszirmú rozettát egyenlı oldalú 
háromszög alakban rendezték el a koszorúszerő elemen, egymástól kb. 2-2 cm-re. Elrendezésük követi a korong 
hátoldalán a beakasztókampó és a két tartókarika elrendezését, vagyis a korong oldalánál lévı rozetták a 
tartókarikákkal, a tetejénél lévı pedig a beakasztókampóval került azonos helyre. A korongon 2 csillagvirág 
maradt meg, és jól látszik a 3. üres helye. Ezeket is egyenlı oldalú háromszög alakban rendezték el, a rozettákkal 
felváltva. A meglévı csillagvirágok most 1,7 cm-re vannak egymástól. A rozettákhoz hasonlóan eredetileg 2 cm-
re lehetett a távolság köztük (9.91. k.). A palmetták levelei között nem vágták ki teljesen a lemezt, hanem kb. 1 
mm-re a tövétıl  keresztben, vagy ferdén vágták el. Az ív alakú vágóél-nyomok két palmettán is megfigyelhetık 
(9.94-95. k.). A rozetták és a csillagvirágok tövénél sem vágták ki teljesen a lemezt.  
Az oldalra fordult csillagvirágon jól megfigyelhetı a hátoldala felıl beütött poncolónyom: egyenes, lekerekített 
végő, vonal alakú nyomot hagyott a szerszám (9.96. k.). Úgy tőnik, hogy a rozetták szirmaiban is ilyen a 
poncolónyom, vagyis ugyanazzal a szerszámmal domboríthatták mindkét féle virág szirmait.  
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A korong hátoldalára rögzített tartókarikák végeit nem csúsztatták egymás mellé. Készítéskor szétnyitották a 
karikát, majd a fıggı ráakasztása után visszacsukták anélkül, hogy összenyomták volna. Ez volt tehát a 
tartókarikák eredeti, készítéskor kialakított állapota (9.97-98. k.).   
Függı: Mint az 5 palmettás darabon. A csónak hátoldalán 13 tartókarika maradt meg (9.100. k.). Az egyik letört, 
így jól látszik, hogy a karikán lapos felületet alakítottak ki a forrasztáshoz (9.101. k.). A csónak mindkét végénél 
az utolsó tartókarikát az utolsó rozetta hátoldalára forrasztották. A csónak alsó szélén a lemezsáv kb. 1,5-2 mm 
széles.  
Mindössze két karikán maradt meg a kismérető, lemezbıl préselt bimbó-csüngı. Mindkettın megtalálható 
ugyanaz a negatív formából származó hiba, mint az 5 palmettás darab csüngıin: a függıleges irányú, több 
bordán keresztülhúzódó vonal (9.102. k.). A préselt bimbók tehát mindkét darabon ugyanabból a negatív 
formából készültek. A tartókarikájuk végeit nem lapították el (9.103. k.).  
A sima bimbó-csüngık szárát alkotó orsódrót-darab végét korong alakú lemezzel fedték le (9.105. k.). Erre 
forrasztották a drótkarikát, úgy, hogy laposra reszelték a karika felületét a forrasztás helyénna. A fülbevaló jobb 
oldalán az 1. bimbó korong alakú díszének belsı drótkarikájában piszkosfehér-drappos színő, üvegszerő anyag 
van: talán email maradványa (9.104. k.).  
A hornyokkal díszített bimbó-csüngık egyikén jól látható, hogy a bimbó szárát alkotó gyöngydrót-darab üreges 
(9.106-107. k.). A szár végét fedı lemezkorongra azért volt szükség, hogy eltakarják az üreget, és nagyobb 
felületet biztosítsanak a karika forrasztásához.  
A fülbevaló függıjének tartószerkezetét 2, egyszerő hurkolt láncszemmel rögzítették a korong hátoldalán lévı 
karikákhoz (ld. 9.97-98. k.).  
A csónak hengeres, nyitott végeinél, a tartószerkezet elıtt elhelyezett S alakú díszek közül a fülbevaló jobb 
oldalán lévı szinte egyenes a deformálódások miatt. Ezen a díszen a rövid dróthármas alsó vége a csónakon lévı 
elsı rozettáig nyúlik le: kb. 5 mm-rel lóg túl az S alakú kalapált drót végén. A hosszú dróthármas a kalapált drót 
vége felett 3, a 3. dróthármas pedig 10 mm-rel feljebb kezdıdik. A kalapált drót 15 mm hosszú a fülbevaló bal 
oldalán, a jobb oldalán pedig 16. Itt a második dróthármas az S-drót alsó végénél kezdıdik, a harmadik 
dróthármas pedig attól 6 mm-rel feljebb. Az alsó és a felsı  dróthármas végeit kifelé, a középsıét befelé 
hajlították. A dróthármasok mellé a következı díszeket forrasztották dugóhúzóspirál száron: csepp közepő 
lándzsaleveles lángpalmetta (a kalapált drót kezdetéhez), négyszirmú csillagvirág (a felsı, 3. dróthármashoz), 2 
négyszirmú rozetta (az egyik a felsı dróthármashoz, a másik a középsı dróthármashoz; 9.111. k.), tölcséresvirág 
(a középsı dróthármashoz; 9.110. k.). Ezeken kívül 3 hosszú drótot forrasztottak még a dróthármasokhoz, 
közülük 2 dugóhúzóspirál. Egykor ezeken is virág lehetett. Az S alakú kalapált drót hátoldalán középen 
megmaradt a dróthármasokat körbevevı drót egy darabja. A jobb oldali S alakú díszhez lándzsaleveles 
lángpalmettát (az alsó dróthármas tövéhez), 2 négyszirmú rozettát (az egyik a középsı, a másik a felsı 
dróthármas tövéhez), 4 szirmú csillagvirágot (a felsı dróthármas közepéhez) és borostyánlevelet (a középsı 
dróthármas tövéhez) illesztettek dugóhúzóspirál-száron (ld. 9.108. k.). Az egyik rozetta és a borostyánlevél 
alaplemezét hátulról domborították (ld. 9.111. k.). Ezen kívül egy díszítés nélküli dugóhúzóspirál is található itt, 
aminek az alsó végét körbetekerték a középsı dróthármason és az S-alakú szögletes dróton, talán 
rögzítésképpen. A S alakú dísz felsı részén sima drót van lazán körbetekerve, amit ma ragasztó rögzít a 
tartóelem karikájához. Az alsó dróthármas tövére is tekertek hasonló rögzítı drótot, aminek a vége a hengerbe 
csúszott. Mindkét S alakú díszen stabilan rögzítették a virágokat. A jobb oldali díszen kb. 3 mm hosszan kilóg az 
alsó dróthármas alsó vége a hengerbıl. A hengert úgy forrasztották a csónak vége mellé, hogy az elejére került a 
csónak szélén lévı dupla rozetta. Látható, hogy a rozetta alatti lapított gyöngydrót-szalag és az S díszt tartó 
henger közé még egy lemezdarabot forrasztottak. A bal oldali S díszt tartó henger és az 1. dupla rozetta is a 
helyén van. Egyik oldalon sem forrasztottak akanthuslevelet a dróthármasok tövéhez, és tulipán alakú díszt sem 
a drótszárakhoz. A rozetták, illetve a csillagvirág szirmainak domborításához ovális hegyő poncolót használtak. 
Az S-alakú drót 0,8 mm széles. A többi drót mindkét oldalon 0,3 és 0,4 mm vastag.  
A csónak jobb oldali vége elé forrasztott lándzsaleveles lángpalmetta szárának alsó végét L alakban 
meghajlították. Jól láthatóak az ív alakú vágásnyomok a palmettalevelek szélén. A csónak tetején középen lévı 
dupla spirálok közötti négyszirmú rozetta szárát a spirálok hátoldalához forrasztották. A csónak tetejét lezáró 
sima és orsódrót közé középre 0,9 mm széles lemezdarabot forrasztottak. Ennek az elıoldalához rögzítették az 
eredetileg perec formájúra hajlított, kb. 0,6 mm vastag szögletes drót végeit. Itt nincs nyoma a másik fülbevalón 
látott merevítı drótoknak. A szögletes drót végeihez forrasztották a 3 dupla lándzsaleveles lángpalmetta szárát 
is. A dupla spirál díszhez 2 tölcséresvirágot is forrasztottak. A harmadik a középsı dupla palmetta szárához 
került. Ugyanide rögzítettek egy kétágú drótspirált is, amelynek az egyik végén tulipán van, a másik vége üres. A 
tulipán ma a középsı dupla palmetta fölé magasodik. A díszítés nélküli vége a középsı és a szélsı palmetta 
között hajlik elırefelé. A középsı dupla palmetta szárára rövid, sima drótot tekertek (9.112-114. k.).  
A perec alakú vázat tartó lemezdarab elıoldalához és a középsı dupla palmetta töve elé is 1-1, lemezbıl préselt 
akanthuslevelet forrasztottak. A dupla palmetták mérete a korongot díszítı palmettákéval egyezik meg. A csónak 
hengeres nyitott végeinél lévı palmetták kb. 4,5-5x6 mm méretőek. A tölcséresvirágok szára 0,2 mm-es drót, a S 
spirálok orsódrótjai 0,4 mm, a sima drótjai 0,2 mm vastagok. 
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Állapot: A fülbevaló korongjának közepe hátulról benyomódott, emiatt a mélyedésben lévı csı is ferdén áll. A 
bordázott takarólemez széle a hátoldalon több helyütt deformálódott. A csónak hátoldala is benyomódott. 
Mindkét S alakú dísz drótjainak nagyrésze elhajlott, deformálódott, több helyütt hiányzik a díszítés a végükrıl. 
A csónak mindkét hengeres vége elıtt lévı palmetta csepp alakú közepének távtartó hengere szétnyílt, illetve 
elferdült. Deformálódott a csónak tetején a perec formájú drót, és az elıtte lévı dupla spirálok is elhajlottak. A 
spirálok alsó részén a sima drót teljesen hátulra került és most körbeveszi a perec forma alsó részét. A bimbó-
csüngık közül több darabon is sérülések láthatók: a sima bimbókon néhány helyütt szétnyílt a testet alkotó 2 fél, 
a bimbó csúcsát jelzı granulátumok elhajlottak, az orsódrót-szár is elvált a testtıl, behorpadt a bimbó teste; 
a hornyolt bimbókon is néhány helyütt szétnyílt a bimbó-test 2 fele, a szár elvált a testtıl és ki is lyukadt, a 
száron a drót deformálódott és behorpadt a bimbó teste (9.115. k.). Az egyik sima csüngı korongjának 
hátoldalán a karikát nem az 1., hanem a 2. láncszembe akasztották (9.116. k.). Talán így szabályozták a lánc 
hosszúságát. 
A csónakról lelógó préselt díszek közül 3 hiányzik,  az egyiknek még a tartókarikája is. Ezen kívül még 1 
tartókarika hiányzik, amire láncokat akasztottak (ld. 9.100. k.). A csónak jobb oldali hengeres vége elıtt lévı 
akanthuslevél és a csónak tetején a jobb szélsı dupla palmetta csepp alakú közepe is hiányzik. A középsı dupla 
palmetta alsó darabjának a középsı levele letört. 
A fülbevalón modern restaurálás nyomai láthatók. Színtelen ragasztóval rögzítették a fülbevaló jobb oldalán az S 
dísz alsó dróthármasát és a körötte lévı hengert. Valószínőleg letörtek. A henger szét is nyílt és oldalra fordult. 
Ragasztó tartja a helyén a korong besejében lévı drótkarikákat, 1-1 palmettát, rozettát és csillagvirágot.  
A korong hátoldalának felületén modern karcolások. A csónak jobb oldalán az 1. dupla rozetta az alatta lévı 
lemezszalag-darabbal együtt levált. A csónak bal oldali vége elıtti palmetta csepp alakú közepén és az elıtte 
lévı akanthuslevélen zöld színő réz korrózió. 
A fülbevaló felületére több helyütt föld, néhány helyütt fekete hamuszemcsék rakódtak. Növényi maradványok 
is találhatók a csónak szélét díszítı rozetták között. Az egyik sima bimbó feletti korongon a drótkarikában barnás 
színő, kissé irizáló, kristályos anyagmaradvány, feltehetıen email (9.104. k.). 
Szerszámnyomok:  ovális alakú, U profilú poncolónyom (az S alakú díszekhez tartozó tölcséresvirágon és 
rozettákon); ovális/szivar alakú, V profilú poncolónyom (a bal oldali S dísz csillagvirágján); keskeny ovális 
alakú, U profilú poncolónyom (a korongot díszítı csillagvirágokon és rozettákon); kör alakú, U profilú 
poncolónyom (a csónakon lévı dupla rozetták felsı rozettáin); lekerekített V profilú cizellırszerszámnyom (a 
nagymérető bimbókon, a dupla palmettákon).    
Párhuzamok: Gzadag stílusú korongos csónak-függıs fülbevalóból mindössze 14 példány ismert, közülük 10 
származik ásatásból.234 Véleményem szerint a derveni fülbevalópárhoz kidolgozásban leginkább a feltehetıen 
Krétáról származó, ma a British Museumban ırzött töredékes fülbevalópár látszik hasonlónak.235  
Kígyófej végzıdés elıfordul oroszlánfejes karikafülbevalók elvékonyodó végén (a derveni oroszlánfejes 
karikafülbevaló, ld. 10. sz. és 10.14-17. k.; egy Olympiában talált arany oroszlánfejes karikafülbevaló,236 egy 
Ionanninában, az egyetemi város területén talált bronz oroszlánfejes karikafülbevalópár237), nyitott karikájú 
győrőkön a karika végein (Pella keleti temetıjében, a 20a számú kamrasírban talált aranygyőrő238), nyakláncok 
bekasztókampójának végén (a sedesi Γ sír nyaklánca, ld. 15. sz. és 15.5-8. k.; egy Homolionban talált lánc239).  
Keltezés: Kr.e. 4. sz. második fele (Search 1980); Kr.e. 300 körül (Pfrommer 1990); Kr.e. 330 körül (Despini 
1996); a sírba helyezés ideje 300-280 (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: Más, a típusba tartozó darabok alapján a derveni fülbevalópár korongjának a közepén lévı csövet is 
dísz (rozetta?) zárhatta le, ami egyben a korongon lévı koszorúszerő elemet is rögzítette. Valószínőleg a 
záródísz is csıhöz volt erısítve, amit a korongon lévı csıbe csúsztattak. Hasonló módon rögzített dísz zárhatta 
le a 2. sz. mirtuszkoszorú központi virágjának tetejét is (ld. 2.57-58. k.). A záródísz a fülbevalópáron sem 
lehetett drágakı, mert a csı vége teljesen egyenes, nem látható rajta foglalás nyoma.240  
A fülbevalópár növényi díszítése (tölcséres virág, négyszirmú rozetta, dugóhúzóspirál-szár, akanthuslevélbıl 
kinövı indák) nem csupán a korabeli aranytárgyakon (ld. az 52. sz. stavroupolisi veretet), hanem mozaikokon, 

                                                 
234 Ld. Saverkina 2001, 2-3. 
235 Ld. BMC Jewellery, 179. 1655-56. XXX. t. 
236 Ld. Philipp 1981, 133. 487. sz. 41. t. 
237 Ld. I. Ανδρέου, ArchDelt 33 (1978), Chron., 181. LXXX sír, 69β. t.  
238 Ld. M. Λιλιµπάκι-Ακαµάτη, ArchDelt 44-46 (1989-1991), Melet., 117. 44α. t. 
239 Ld. Miller 1979, 54-55. Hom.J4, 8.a-c. t. St. Miller nem említi a leírásban a beakasztókampó végzıdését, a 
tárgyról közölt képen azonban jól látszik, hogy a kampó végét megmintázták: a fotó alapján kígyófejben 
végzıdhet.  
240 A záródíszhez ld. 29. és 37. 
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sírfestményeken is elıfordul. Ld. pl. a pellai ’Helené elrablása’ ház Gnosis által készített kavicsmozaikján,241 
vagy a Nea Michanionánál feltárt A tumulus II. cisztasírjának festett díszítésén.242  
 
 
10. Oroszlánfejes karikafülbevaló  
Derveni, H sír 
 
Leltári szám: H4. 
Méret: belsı átm. 16x12 mm; külsı átm. 22,1x19,4 mm; a fej mérete 6,8x5,8x5,7 mm; a karika vast. 3,7-0,4 
mm. 
Tömeg: 4,24 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Treasures 1979, 73. 268. sz.; Despini 1996, 35. 233. 89. sz., 114. 89. k.; Themelis – Touratsoglou 
1997, 132. 29. t. 
Leírás: oroszlánfejes karikafülbevaló drótokból feltekert karikával, filigrándíszes összekötıelemmel, domborított 
fejjel (10.1-6. k.). 
Karika: alapcsıre, 4 sima, elvékonyodó drótból, nem túl szorosan feltekerve, és U alakúra hajlítva (ld. 10.1-2. 
k.). A drótok felületén több helyütt látható a készítésükhöz felhasznált lemezszalag vagy rúd széleinek 
illeszkedését jelzı spirális vonal (10.9. k.). Az alapcsı több helyütt kilátszik a drótok közül (10.7. k.), az 
összekötıelem elıtti részen pedig látható a készítéséhez használt lemez széle is (10.10-11. k.). A karika 
fokozatosan elvékonyodik. Az utolsó harmadában egyetlen sima dróttá dolgozták össze a 4 drótot, amelyek 
fokozatosan válnak eggyé (10.8., 10.12-13. k.). A karika vékony vége kb. 3,5 mm-es szakaszon lapos, stilizált 
kígyófej formájú (10.14-17. k.).243 Ezt valószínőleg negatív formába ütve alakították ki. Ezután hajlították csak 
formára a karikát. A karika vékony végén, a belsı oldalán két, kb. 1-1 mm hosszú, U profilú horony látható 
egymástól kb. 1,5 mm-re (10.18-19. k.). Valószínőleg a karika meghajlításához használt szerszám nyomai.244 A 
vastag végére ráhúzták összekötıelemet, és oda is forrasztották; a forrasz a karika drótjai közé is befutott . 
Tartókarikának nincs nyoma, így a karika vége sem abba, a kilógó nyelv miatt pedig az oroszlán szájába sem 
kapcsolódhatott (ld. 10.3. k.). 
A karika vastagsága az összekötıelem elıtt 3,7 mm, a vékony végén a kígyófej elıtt 1 mm. A kígyófej 4x1,3 
mm mérető és 0,5 mm vastag. A karikát alkotó drótok kb. 0,8 mm átmérıjőek. 
Összekötıelem: Egyszerő összekötıelem. Tympanon formájúra vágott, enyhén csonkakúp alakúra hajlított 
alaplemezbıl áll, amit a díszítés két részre oszt (10.20-21. k.). A karika felıli végére 10, sima drótból hajlított, 
nyújtott ív került. Mindegyik ív külön készült. Az ív alakúra meghajlított drótot lemezre forrasztották, majd a 
lemezt a hátoldala felıl megdomborították. Elölrıl tehát a drót által határolt rész teljesen kidomborodik: az ívsor 
ión kymationhoz hasonló (10.23-25. k.). Ezután a lemezt vágóéllel körbevágták a drót mentén. A vágás az ívek 
csúcsánál nem követi a formát, hanem háromszög alakú (10.26-27. k.). Az íveket ezután az alaplemezre 
forrasztották. Néhány helyen jól látható a két egymásra helyezett lemez (10.28-29. k.).  
Az ívsor nyitott végét 2 sima drót között 1 orsódrót zárja le. A fej és az összekötıelem csatlakozásához pedig 1 
sima és 1 orsódrót került, középütt kissé meghajlítva (ld. 10.20-21. k.). Így a közepük kb. 3,5 mm-re, a  végük 
viszont mindössze kb. 1 mm-re van a dróthármastól (10.22. k.). Az összekötıelem széleinél, a fülbevaló 
belsejében, jól látható, hogy a drótok végzıdése sem egymással, sem az alaplemez szélével nem esik egybe (ld. 
10.22. k.). Ez arra utal, hogy a drótokat, sıt az alaplemezt is, már a forrasztás elıtt méretre vágták.  
A drótok által határolt tympanon alakú mezıbe egy szalag-csavart drótból hajlított ívet, a két oldalára pedig 1-1, 
szintén szalag-csavart drótból hajlított duplaspirált forrasztottak. Az ívet nyitott végével az ívsor felé fordították 
(10.30. k.). A spirálok mérete és formája a tympanon elkeskenyedı formájához igazodik: a közepe felé esı águk 
nagyobb, itt két és félszer tekerték meg a drótot; a széle felé esı águk kisebb, itt a drót kétszer van meghajlítva. 
Mindegyik spirál tetejét 1-1 granulátum díszíti (10.31. k.). A tympanon keskeny oldalait is 1-1 granulátum zárja 
le a drótok között (10.32. k.) 
A díszítés forrasztása után vághatták formára az alaplemez szélét a nyújtott ívek körül. A vágás kb. az ívek feléig 
nyúlik a lemezbe (10.33. k.). Néhány helyen jól látható, hogy a vágóél túlfutott, és így belevág a lemezbe (10.34. 
k.).  

                                                 
241 Ld. Pella 2004, 26. 17. k.  
242 Ld. Vokotopoulou 1990, 1-4. t. 
243 Kígyófejben végzıdik a 9. fülbevalópár beakasztókampója is. Ld. 9.5-7. k. 
244 Ezeknek a szerszámnyomoknak nincs megfelelıjük a karika külsı oldalán, ezért nem lehetnek fogónyomok. 
Leginkább poncolónyomhoz hasonlítanak. Elképzelhetı, hogy úgy hajlították meg a karikát, hogy poncolóval 
egy lapos felülethez szorították ezen a részen, és a többi részét felhajlították. Ez azt is jelentené, hogy az egész 
fülbevalót egyenes állapotban építették össze, és a legvégén hajlították formára. 
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Az összekötıelemet a díszítés elkészítése után hajlították formára. Alaplemezének fej felé esı szélét 
derékszögben felhajtották, hogy legyen pereme, amihez a fejet hozzá tudják forrasztani. Ez jól látható a fej jobb 
oldalán a sörény mellett (10.35-36. k.).245  
Az összekötıelem átmérıje a fej elıtt 4,5 mm, a karika elıtt kb. 4 mm. Az ívek kb. 2 mm hosszúak és kb. 1,2 
mm szélesek. Az orsódrótok kb. 0,8 mm vastagok. A sima drótok közül az ívsor melletti és a fej csatlakozásánál 
lévı kb. 0,5 mm, a tympanon belseje felé esı kb. 0,3 mm vastag. A szalag-csavart drótok kb. 0,2 mm-esek. A 
granulátumok átmérıje kb. 0,5 mm. 
Fej: Üreges oroszlánfej nyitott szájjal, lógó nyelvvel, vicsorgó fogakkal (ld. 10.3. és 10.37-38. k.). Vastag 
lemezbıl (kb. 0,8 mm?), két domborított félbıl készítették. A két fél illesztése az oroszlán homlokán, orrán, 
nyakán és a sörény alsó részén is látható (10.39-42. k.). A két felet pecsétlıvel és negatív formába domborítva is 
készíthették. Annyi bizonyos, hogy csupán a fej alapformáját alakították ki a készítı formával, a részleteket 
utólag, a fej külsı felületén mintázták meg. A két sörénysáv, a szemöldök, a szemüreg, az orr és a száj 
domborulatai az alapformában voltak. Utólagos hozzátoldás a két, plasztikusan megmintázott fül. Erre utalnak a 
fülek hátulján látható illesztési vonalak (10.44., 10.46. k.). A füleket egy hátulról, U alakban megdomborított 
lemezdarab alkotja. A lemezbe elölrıl, poncolással vagy véséssel (egyelıre eldönthetetlen) mélyítették be a 
hallójáratot (10.43., 10.45. k.). 
A szájat is utólag nyitották szét, lyukasztották ki és illesztették bele a nyelvet és a két fogat (10.47. k.). A nyelv 
alaplemezre forrasztott sima drótból hajlított nyújtott ív. Az alaplemez szélét az ív formájának megfelelıen 
vágóéllel körbevágták, jól látszik a vágás szögletessége. Az egészet ívesre hajlítva forrasztották a száj üregébe 
(10.48. k.). Ez valójában az összekötıelemen alkalmazott nyújtott ívek közül való. A nyelv két oldalán 1-1 
függılegesen elhelyezett, sima drótdarab jelzi a vicsorgó fogakat (10.49. k.).  
Az orr alatti U alakú felület is külön lemezdarabból készült. Jól látható mindkét szélén és az aljánál a lemez 
elváló széle (10.50-51. k.).  
A többi részletet szerszámnyomokkal jelezték a felületen. Élesen bemélyedı vésett vonalakkal jelölték a sörény 
két sávján a szırcsomókat (10.53-54. k.), az oroszlán orrán és homlokán a ráncokat (10.55. k.), a szemöldökét, a 
bajszát (10.52. k.). Poncolt pontokkal jelölték a szemgolyót/pupillát (10.57. k.) és az orr hegyét (ld. 10.50. k.). 
Mérete és formája alapján ugyanazzal a szerszámmal ütötték be mindkettıt. A bal szembe többször ütötték be a 
poncolót (10.58. k.). A jobb szemben hosszúkás, kiemelkedı anyagdarab van középütt, és ezt vésték/poncolták 
körbe (10.56. k.). Ezt azonban szennyezıdés fedi. 
Úgy tőnik, a fejen több helyütt összedolgozták a lemezszélek illeszkedését. Az áll alatt, a sörények elıtti sima 
részen látható ez a legjobban: a felület durva, egyenetlen, apró hornyokkal van tele (10.59. k.). Az orr alatti U 
alakú betoldás széleit pedig 1-1 cizellált vonallal próbálták elrejteni (ld. 10.50. k.).  
A vésett vonalak erıteljes plasztikus hatást keltenek.  
A fülbevaló felülete durva, egyenetlen. Ennek oka egyrészt az, hogy valószínőleg nem polírozták fel (sehol sem 
láthatóak a felületen erre utaló karcolásnyomok), másrészt, hogy kissé megolvadt (ld. a karika végén a 
’méhsejtes’ felületet, 10.13. k.).  
Szerszámnyomok: kör alakú, félkör profilú poncolónyom (az orr hegye, a bal szem); keskeny, vonal alakú, V-
profilú vésınyom (szemöldök, száj körül a bajusz); széles, vonal alakú, V-profilú vésınyom (a sörény, a homlok 
ráncai); vonal alakú, lekerekített V profilú poncolónyom (?) (a karika vékony végén). 
Állapot: Az  összekötıelem jobb oldali duplaspiráljának hiányzik a nagyobbik spirálja (10.60. k.). A fej jobb 
oldalán, a száj és a fül mellett is kiszakadt a lemez (10.61. k.). A karika elvékonyodó, sima végén, és a 
fülbevalón több helyütt, méhsejtszerő mintázat látható a felületen (ld. 10.13. k.). Ez hı hatására keletkezett: a 
felület kezdıdı megolvadásának jele.246 A karika drótjai egy helyen megolvadtak (10.62. k.). Valószínőleg a 
fülbevalót ért hı miatt a teljes felülete durva, szemcsés hatású. Az összekötıelem alsó részén, a drótok között, 
több helyütt szürke színő hamu-szemcse rakódott le (10.63. k.). Az összekötıelem drótjai között, a szájüregben 
és az oroszlán jobb szemében fehéresszürkés színő föld/hamu(?) rakódott le (ld. 10.56. k.).  
A készítés során keletkezett sérülés: az összekötıelem egyik szélén az elsı ívet vágóéllel átvágták (ld. 10.22. k.). 
Párhuzamok: Talán a legközelebbi párhuzamának egy, az ókori Pydna északi temetıjében talált fülbevalópár 
tekinthetı: a karika vékony vége stilizált kígyófejben végzıdik; a fotó alapján úgy tőnik, az összekötıelemen az 
ívek darabonként készültek; a tympanon alakú részét duplaspirál díszíti, tetején granulátumokkal; a fej nyitott 
szájú, fogait vicsorgató oroszlánfej (a száj a részleteivel együtt benne volt a negatívban).247 Kígyófejben 
végzıdik egy Ioanninában, nıi sírban talált bronz oroszlánfejes fülbevalópár karikájának a vége is.248  

Keltezés: Kr.e. 330. körül (Despini 1996). 

                                                 
245 Vö. a sedesi oroszlánfejes fülbevalóval, 11.31. k. 
246 Hasonló mintázat látható a derveni E sír megmaradt arany virágainak felületén is. Ezeken egyértelmően 
olvadás nyoma fedezhetı fel, így a méhsejt-mintázat is a hı hatásának tudható be. Vö. a 10.13. és 49.7. k. 
247 Ld. Pydna 1995, 108. D. k. 
248 Ld. fentebb 237. j.  
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Megjegyzés: Az aranymőves egyáltalán nem törekedett arra, hogy a fülbevaló kör alakú legyen: a karikáját 1,5 
cm-es szakaszon egyenesre hagyta, és a karika vége is csak közelíti az oroszlán száját, de nincs meghajlítva, 
hogy a szájba kapcsolódjon. 
A fej vésett vonalainak a pereme éles, az összekötıelem drótjainak felülete ép. Tehát sem kopásnyomot, sem 
egyéb, használatra utaló nyomot nem lehet látni a felületén. Emellett a fülbevaló teljes felülete matt, vagyis a 
készítés legutolsó, befejezı fázisa, a polírozás nem történt meg. Mindez arra utal, hogy ez a fülbevaló sírba 
tételre készült.   
 
 
11. Oroszlánfejes karikafülbevaló 
Sedes, Γ sír 
 
Leltári szám: ΜΘ5418. 
Méret:  belsı mérete 11,5x13,6 mm; külsı mérete 18,9x22,1x7 mm; a fej mérete 7,4x7x7,6 mm; a karika vast. 
0,6-5 mm. 
Tömeg: 4,2 g 
Anyag: arany.  
Irodalom: Χ. Ι. Μακαρονας, Makedonika 1 (1940), 479. 13. k.; Kotzias 1937, 882. 14. k. jobbra; Treasures 
1979, 321. sz. 45. t.; B. Deppert-Lippitz: Griechischer Goldschmuck, Mainz am Rhein 1985, 223. (III. Philippos 
(sic!) statérral); Pfrommer 1990, 150-152., 371. OR 235, 23,4. t.; Despini 1996, 35. 233. 90. sz., 114. 90. k.; 
Gold of Macedon 2000, 45. 40. k.; B. Tsigarida, in Hrysos ton Makedonon 2007, 148. 2. sz. képpel. 
Leírás: oroszlánfejes karikafülbevaló drótokból sodort karikával, filigrándíszes  összekötıelemmel, domborított 
fejjel (11.1-5. k.). 
Karika: alapdrót/csı nélkül, 4 sima, elvékonyodó drótból lazán összesodorva, és ovális alakúra hajlítva (ld. 11.1-
2. k.). A drótokon néhány helyen látható a készítésükhöz használt lemezszalag vagy rúd széleinek illeszkedését 
jelzı varrat. A karika fokozatosan elvékonyodik (11.6. k.). A vékony végére V-alakú drótdarabot forrasztottak, 
hogy kipótolják a rövidebb drótokat (11.11. k.). A vékony drótvégeket nem dolgozták össze egyetlen sima 
dróttá, hanem kb. 3,5 mm-es szakaszon sík felülethez préselve ellapították és összeforrasztották (11.10. k.). A 
belsı oldalon jól látható annak az eszköznek a nyoma, amivel laposra préselték (11.12. k.). Ezen kívül 
mindössze a karika vastag végén van még két drót összeforrasztva (11.9. k.), a többi részén viszont nem 
rögzítették a drótokat egymáshoz. A vastag végére húzták az összekötıelemet, és három drótot oda is 
forrasztottak (11.7-8., 11.13. k.). A karika vékony vége közvetlenül az oroszlán szájához kapcsolódik (ld. 11.1-2. 
k.).  
Összekötıelem: Egyszerő összekötıelem. Tympanon formájúra vágott, henger alakúra hajlított alaplemezbıl 
áll,249 amit a díszítés két részre oszt (11.14-15. k.). A karika felıli végére szalag-csavart/orsódrótból hajlított, 
nyújtott íveket forrasztottak. Az ívek nem egyformák, így az ívsor rendezetlennek tőnik (11.17-19. k.). Az ívek 
közepébe pontot poncoltak az alaplemez hátoldala felıl. A pontok nem töltik ki teljesen az ívek határolta 
területet. Alakjuk szabálytalan, inkább kúpos kitüremkedéseknek nevezhetık (11.20-21. k.). A pontokat 
különbözı helyre ütötték be az ívekben (ld. 11.17-20. k.).  
Az ívsor nyitott végéhez 2 sima drót közé 1 szalag-csavart/orsódrótot forrasztottak. Ezektıl mintegy 3,5 mm 
távolságra, a fej és az összekötıelem csatlakozásához, pedig 1 sima és 1 orsó/gyöngydrót került, középütt 
meghajlítva (ld. 14-15., 11.22. k.). A drótok által határolt tympanon alakú mezıt három duplaspirál díszíti. 
Méretük és formájuk a tympanon formájához igazodik. A középsı duplaspirál a legnagyobb. Mindkét ága 
azonos mérető, mindkettın négyszer tekerték meg a drótot (ld. 11.15. és 11.23. k.). A két szélsı kisebb. A 
tympanon közepe felé esı águk nagyobb, itt kétszer tekerték meg a drótot; a széle felé esı águk kisebb, itt a drót 
egyszer van meghajlítva (11.24-25. k.).  
A díszítések forrasztása után vágták formára az alaplemezt: a nyújtott ívek mentén ívesre, a tympanon felsı 
drótjai mentén a formának megfelelıen ferdére. Ezt bizonyítja, hogy a tympanon rövid oldalain (az oroszlán álla 
alatt) a drótokat a lemez szélével együtt vágták le (11.27-28. k.), és mindkét, az alaplemez szélére esı ívbıl is 
levágtak egy darabot (11.26. k.). A vágáshoz vágóélt használtak. Ezt a ferde lemezszélek (ld. 11.28. k.), az ívek 
körüli szögletes vágás (11.29-30. k.) és a vágóél drótok végénél látható nyoma (ld. 11.28. k.) mutatja. 
Az összekötıelemet ezután hajlították henger alakúra. Rövid oldalainak az illesztése a fülbevaló belsejébe, az 
oroszlán álla alá került. Az illesztés pontatlansága miatt a lemez két széle között rés maradt (ld. 11.16., 11.26. 
k.). Az összekötıelemet mindössze néhány helyen forrasztották a fejhez: a bal oldalán egy szakaszon (11.31. k.), 
az oroszlán álla alatt az alaplemez végénél egy szakaszon (11.32. k.),  és az oroszlán feje tetején a tympanon 
csúcsánál egy ponton (11.33. k.). Úgy tőnik az utóbbi forrasztási pontot szándékosan takarja el a fej lemezébıl 
kinyúló hosszanti lemezdarab (11.34. k.). 

                                                 
249 Ebben az esetben az aranymővesnek nem kellett csonkakúp alakúra hajlítania az összekötıelem alaplemezét, 
mert az oroszlánfej és a karika fej felé esı vége kb. azonos vastagságú. 
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Az összekötıelemen három különbözı vastagságú drótot használtak. A nyújtott íveké és a spiráloké a 
legvékonyabb: kb. 0,2 mm. Az ívek nyitott végénél és a tympanon felsı szélénél lévı sima drótok, és az ívek 
végénél lévı szalag-csavart drót/orsódrót valamivel vastagabb: kb. 0,3 mm. A legvastagabb a tympanon felsı 
szélét határoló gyöngy/orsódrót: 0,5 mm. 
Az összekötıelemen használt drótok egyenetlen minıségőek: a profilált drótok felületén a mintázás szabálytalan, 
néhol az is elıfordul, hogy a profilált felület hirtelen simává válik (ld. 11.25. és 11.35. k.).    
Fej: Üreges oroszlánfej nyitott szájjal (ld. 11.1-3. k.). Lemezbıl, két félbıl, negatív formába domborítva 
készítették. Jól látható a két fél összeillesztése körben a fejen (11.36-38. k.). A lemezt a formából való kiemelés 
után vágták körbe vágóéllel; látható a vágás szögletessége az oroszlán állán (11.39. k.). A vágás során keskeny 
peremet hagytak a lemez szélén a forma körül (11.40. k.). Ezeket egymáshoz illesztve forrasztották össze a két 
fél fejet. A fej nyitott szájjal volt megmintázva a negatívban, de utólag vágták a nyílást a lemezbe, talán még a 
két fél összeforrasztása elıtt. Az oroszlán jobb szájszegletében kibvehetık a vágóél nyomai (11.41. k.). 
Az oroszlánfej minden eleme benne volt a negatívban: a kétsoros sörény és a tagolása, a szemek, az orr, a fülek, 
a tátott száj. A részletek azonban hiányoznak: utólagos megmunkálásnak (cizellálás, poncolás) nincs nyoma. 
Emiatt az oroszlánfej stilizált (11.1-2., 11.5.. 11.44. k.). A fej stilizáltsága ellentétben van a szalag-
csavart/orsódrótokkal díszített összekötıelem, és a több drótból sodort karika részletezı kidolgozásával.  
A két fél között vannak eltérések. A jobb oldalin külön megmintázták a szemgolyót, a szemhéjat és a szemöldök 
ívét is, mindegyik jól elkülönül (11.47-48. k.). A bal oldalin viszont a szemgolyó nem határozott kör alakban 
domborodik ki, és a szemhéj is becsúszik a szemöldök íve alá (11.49-50. k.). A jobb oldalon a fül körvonala U 
alakú borda és a hallójáratot is megmintázták benne (11.51-52. k.), míg a bal oldalon a fül hiányzik, mindössze 
íves mélyedés utal rá a sörény domborulatai között (11.53. k.). Ez azt jelenti, hogy a jobb fej-fél negatívját 
részletesebben kidolgozták, mint a bal félét. Ezek az eltérések a negatív ismertetıjegyeinek tekinthetık.  
Jól látható, hogy a fejet csupán a kidomborodó részeken polírozták. A mélyedésekben az eredeti, negatív 
formába nyomott felület van. Ezeken a helyeken tehát a negatív felületének egyenetlenségei is felfedezhetık: pl. 
a bal szem alatt, vagy a jobb fül tövében kiemelkedı, ’rücskös’ felület – a negatív felületében lévı gödrök 
lenyomata (11.46. és ld. 11.52. k.). Ez szintén a negatív forma ismertetıjegye. 
A fej összekötıelem felé esı szélét körben, derékszögben visszahajlították. Ehhez a peremhez forrasztották 
hozzá az összekötıelemet (ld. 11.31. k.).250  
Állapot: Ép, mindössze a készítés során keletkezett sérülések láthatóak rajta: az oroszlán álla alatt behajlott az 
összekötıelem széle (ld. 11.16. k.); forrasztás okozta olvadás nyomai láthatók a karika vastag és vékony végén 
(ld. 11.8. k.), az összekötıelem alaplemezén (pl. a spirálok körül, ld. 11.25. k.); forrasztás során keletkezett a 
felület vörösesbarna elszínezıdése is az összekötıelemen néhány helyen és a karika két végén; a karika formára 
hajlítása során a drótok kissé szétnyíltak a külsı oldalán középen (ld. 11.6. k.). Modern restaurálás nyoma: az 
összekötıelem ívein színtelen ragasztó (11.54. k.). 
Szerszámnyomok: szabálytalan kúp alakú, V profilú szerszámnyom (poncoló?, tő?; az összekötıelem íveiben a 
pontok); vágóél nyoma (az összekötıelem drótjainak végénél, a lemezek szélén). 
Párhuzamok: Hasonlóképp stilizált, nyitott szájú, két sörénysávos oroszlánfej díszíti a nikisiani tumulus ∆ 
sírjában talált karikafülbevalót (ltsz.: M 1848, Kavala, Régészeti Múzeum). Összekötıeleme egyszerőbb, de a 
sedesihez hasonlóan filigrándrót ívsor díszíti, és orsódrót kereteli. A nikisiani darab karikáját is sima drótokból 
sodorták össze.251 A sedesihez hasonlóan ezt is pár nélkül találták.    
Keltezés: A sírral együtt 320-305 között (Kotzias 1937); késı 4. század (Pfrommer 1990); Kr.e. 320 körül 
(Despini 1996); Kr.e. 4. század vége (Gold of Macedon 2000); Kr.e. 4. század utolsó negyede (Hrysos ton 
Makedonon 2007). 
  
 
12. Gazellafejes karikafülbevaló töredéke 
Sedes, A sír 
 
Leltári szám: ltsz. nélkül. 
Méret: 16,8x12x4,1 mm.  
Tömeg: 0,74 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Kotzias 1937, 867. 2. k. 
Leírás: gazellafejes karikafülbevaló töredéke, filigrándíszes összekötıelemmel, domborított fejjel (12.1-5. k.). 
Összekötıelem: Egyszerő összekötıelem. Csonkakúp alakúra hajlított, trapéz alakú alaplemezbıl áll, amit a 
díszítés két részre oszt. A karika felıli végére szalag-csavart drótból hajlított, nyújtott íveket forrasztottak(12.6-
7. k.).  

                                                 
250 Vö. a derveni oroszlánfejes fülbevalóval, 10.35-36. k. 
251 Ld. Lazaridis et al. 1992, 38. M 1848, 21. t. 
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Az ívsor nyitott végéhez 1 sima és 1 szalag-csavart drótot került. Ezektıl kb.2 mm-re, a fej és az összekötıelem 
csatlakozásához pedig 1 szalag-csavart és 1 sima drótot forrasztottak. Mellettük, az alaplemez szélén kb. 0,5 mm 
széles üres sáv maradt. A drótok végét ferdére vágták. A drótpárok határolta tympanon alakú mezıt hullámosra 
hajlított szalag-csavart drót díszíti. Ezt az ívsort záró drótpár mellé forrasztották (12.9. k.). A hullámdrót 
szélessége egyforma, így a tympanon elkeskenyedı végeit teljesen kitölti (ld. 12.6-7. k.).  

A díszítések forrasztása után a nyújtott ívek mentén formára vágták az alaplemezt: közvetlenül a drótok mellett, 
az ívek közötti részen egészen az összeérı szárukig kivágták (12.8. k.). Az utolsó ívek mellett meghagyták a 
lemezt (12.10. k.). Az ívek csúcsa hiányzik, ezért a vágás precizitása alapján csupán feltételezhetı, hogy ott is 
követték a drót formáját. Az összekötıelemet ezután hajlították csonkakúp alakúra. Oldalainak az illesztése az 
állat álla alá került (ld. 12.10. k.). A nagyobbik átmérıjő végét ráhúzták a fej szélére és összeforrasztották a 
kettıt (12.11. k.).  

Az összekötıelem szélessége 7,9 mm, hosszúsága 11 mm, vastagsága a deformálódás miatt 3 mm. A drótok 
vastagsága kb. 0,2 mm. 

Fej: Üreges gazellafej. Lemezbıl, negatív formába domborítva készítették. Valószínőleg egyetlen, kúp, vagy 
csonkakúp alakúra összehajtott lemezbıl alakították ki, mert lemezszélek illeszkedését csupán az állat álla alatt 
és az orrán látni, a homlokrészen nem (12.12-14. k.).  
A fej részletei szinte teljesen eltőntek a deformálódás és az olvadás következtében. Mindössze a bal oldalán 
vehetı ki a szem (12.15. k.), a homlokon egy V alakú borda a tövében 1-1 horonnyal (12.16. k.), és az 
összekötıelem elıtti részen körben a fejen rövid bordák sora, feltehetıen a szırzet jelzése (12.17. k.). 

Az állat szarvát hosszú, a vége felé elvékonyodó, egyenetlen mintázatú orsódrótból(?) készítették (12.18. k.). A 
drótokat a fej tetején, kétoldalt, kívülrıl ütött lyukakba forrasztották, egymástól kb. 3,5 mm távolságban (12.19. 
k.). Mindkét szarv elsı harmadát ívesre, a vékony végüket pedig kissé felfelé hajlították. Hosszan hátrafelé 
nyúlnak, egészen az összekötıelem széléig (ld. 12.1-2. k.). A végüket az ívekkel díszített részhez forrasztották 
(ld. 12.6-8. k.).     
A fejtetıre, a szarvak közé lemezbıl készített bokrétát forrasztottak (ld. 12.3. k.). Ezt kb. 2 mm széles 
lemezszalagból készítették: az egyik szélét cikcakkosra vágták, majd kettéhajtották, aztán a dupla lemezt U, vagy 
kör alakúra hajlították, végül a szarvakhoz forrasztották (12.20-22. k.). Ez a jobb szarvnál jól látható (12.22-23. 
k.).  
A bokréta és a szarvak tövét elöl egy szalag-, vagy koszorúszerő dísszel fedték el (ld. 12.3. k.). Az alapja lemez, 
amire ’babapiskóta’ alakúra hajlított szalag-csavart drótot forrasztottak (12.24. k.), ennek a végeihez pedig 1-1, 
szalag-csavart drótból hajlított borostyánlevelet, a csúcsukkal kifelé. A levelek széles részén a drót két végét 
spirálszerően visszahajlították. Ez csupán a fej jobb oldalán maradt meg (12.25. k.). Végül az alaplemezt a 
díszítés formája mentén körbevágták, ugyanolyan gondosan, mint az összekötıelem íveinél. Az egészet U 
alakúra hajlították és a szarvak tövéhez forrasztották. A borostyánleveleket hátrahajlították, hogy eltakarják a 
bokréta illesztését is.  
A jobb szarv alatt 2 mm hosszan lemezszélek illeszkedését jelzı vonal látható: szőkítıvágás (12.26. k.). 
A fej magassága kb. 7,5 mm, szélessége kb. 6,5 mm, vastagsága 4,1 mm. A szarv hossza kb. 19 mm, a drótjának 
vastagsága 0,7 mm. A vége 0,4 mm-re vékonyodik el. A ’szakagot’ díszítı drótok vastagsága kb. 0,2 mm. A 
bokréta lemezének vastagsága 0,1 mm. 
Tartókarika: A fülbevaló karikájának végét rögzítı tartókarikát az állat szájába kívülrıl ütött lyukba 
forrasztották (ld. 12.2-3. k.). A karikát a külsején domború lemezszalagból hajlították (12.27. k.). Az egyik végét 
a lyukba forrasztották, a másikat pedig a lyuk mellett a szájhoz (12.18-29. k.).  
A tartókarika szélessége 2,3 mm, a lemezszalagjának szélessége 0,7 mm, a vastagsága nem mérhetı. 
Állapot: Töredék; hiányzik a fülbevaló karikája. A megmaradt darab szinte teljesen laposra préselıdött. Az 
összekötıelem ívsorában több helyütt eltört az alaplemez, és mindössze egyetlen ív csúcsa maradt meg. Jó 
látható, hogy a lemez szögletesre tört (12.30-31. k.). Kiszakadt a lemez a fej és az összekötıelem csatlakozásánál 
is az áll alatt, valamint a bal szarv mögött a fejtetın. Az állat jobb szarva eltört.  
Több helyütt a mélyedésekbe sötétszürke föld rakódott le.  
Szerszámnyomok: nem látni kéziszerszám nyomát. 
Párhuzamok:  Hosszú, nyújtott ívekkel díszített összekötıelemmel és hosszan az összekötıelemre hajló íves 
szarvakkal ellátott, hasonló formájú gazellafejes fülbevalópárt jelenleg mindössze két amphipolisi temetkezésbıl 
ismerek. Az egyiket az ún. Kastri lelıhelyen találták egy 3. sz. közepére – 2. sz. elsı felére keltezett makedón 
sírban,252 a másikat a város klasszikus kori temetıjében a Z árok 2. sírjában.253 Mindkettın kivehetı a szarvak 
között dísz. Az elıbbin ez a sedesihez hasonló szalag formájú, valamint az összekötıelemét is a sedesihez 

                                                 
252 Ld. Samartzidou 1987, 333., 340. 7α. k.  
253 Ld. Mandala 1990, 283. 9. k.; Lazaridis 1997, 121. 93. k. 
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hasonlóan egyszerően csak a fej lemezére húzták. Az utóbbin pedig jól látható, hogy az összekötıelem 
alaplemezét – ugyanúgy, mint a sedesin – hosszan kivágták az ívek között.  
Keltezés: az amphipolisi párhuzamok alapján a 3. sz. közepe – 2. sz. elsı fele (ld. ehhez 2. függelék).  
Megjegyzés: Ez a fülbevalótöredék sárgább aranyból készült, mint a sírban talált többi ékszertöredék. Az 
alapanyag összetételbeli különbségének igazolásához anyagvizsgálat szükséges.  
 

 
A FÜLBEVALÓK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

 

A. A derveni korongos csónak-függıs fülbevalópár 

 

A fülbevalópár (9. sz.) nem csak a vizsgált síregyüttesek ékszeranyagában, hanem a 

makedóniai leletanyagban is egyedülálló. A gazdag stílusú, korongos csónak-függıs típusba 

tartozó, más területekrıl ásatásból származó darabok pedig egyáltalán nem, vagy nem 

megfelelıen publikáltak, így közvetett összehasonlításukra sincs mód. Egyelıre tehát a típus 

jellemzéséhez is I. Saverkina összegzı tanulmánya tekinthetı mérvadónak.254  

 

B. A derveni és a sedesi oroszlánfejes karikafülbevaló 

 

A típus azonossága ellenére jelentıs készítéstechnikai különbségek vannak a két 

fülbevaló között. A karikát ugyan mindkettın 4 sima elvékonyodó drótból készítették, a 

derveni darabon (10. sz.) azonban ezeket aranylemezbıl hajlított alapcsıre tekerték fel. A 

drótok között kivehetı a csı lemezének illesztése (ld. 10.11. k.) A sedesin (11. sz.) nem 

használtak alapcsövet vagy –drótot, hanem egyszerően lazán összesodorták a drótokat (ld. 

11.1-2. k.). A 10. fülbevalón nem túl szorosan tekerték a drótokat a csıre, néhány helyen rés 

maradt közöttük. Mindkét karika fej felıli vége elvékonyodik, de különbözı módon. A 11.-en 

egyszerően összeforrasztották és laposra alakították a drótok elvékonyodó végét. 

Valószínőleg rövidebb lett a szükségesnél, ezért egy V alakú drótdarabbal pótolták ki (ld. 

11.11-12. k.). A 10. darabon ennél bonyolultabban oldották meg. A drótok elvékonyodó végét 

a karika kb. harmadán összedolgozták, egyetlen elvékonyodó dróttá formázták. Ennek a végét 

a külsı oldalán negatív formába préselve stilizált kígyófej formájúra alakították (ld. 10.12-17. 

k.). A 10. fülbevaló karikáját U, a 11.-ét ovális alakúra hajlították (vö. 10.1. és 11.1. k.). 

Egyiken sincs tartókarika, amibe a karika vékony vége kapcsolódhatna. Elképzelhetı, hogy a 

sedesin az oroszlán nyitott szájába illeszkedett, a dervenin azonban a kilógó nyelve miatt még 

ez a megoldás sem jöhet szóba (vö. 10.3. és 11.3. k.).  

                                                 
254 Ld. Saverkina 2001. 
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 Az összekötıelem mindkét fülbevalón azonos szkhéma szerint készült. Alapja egyetlen 

lemez, amit a díszítés két részre oszt: a karika felé esı részére nyújtott ívsort, az ívek nyitott 

végéhez és az alaplemez fej felıli szélére filigrándrótokat, az általuk határolt tympanon alakú 

mezıbe pedig filigrándrót díszítést forrasztottak. Mindkét darabon sima, szalag-csavart és 

orsódrótokat használtak a díszítéshez. A különbség a minıségükben van. A dervenin 

egyenletes, a sedesin egyenetlen minıségőek a profilált drótok (vö. 10.20-22. és 11.14-15., 

11.24-25. k.). A díszítés formája is eltér: az elıbbin két duplaspirál között egy ív, az utóbbin 3 

duplaspirál díszíti a tympanon alakú mezıt. Közös mindkettın, hogy a spirálok formáját a 

tympanon elkeskenyedı végének formájához igazították. A dervenin 1-1 granulátum is került 

a spirálok tetejére és a tympanon két végébe (vö. 10.20-22. és 11.14-15., 11.24-25. k.). Az 

összekötıelem formája is eltér: a sedesin henger, a dervenin enyhén csonkakúp alakúra 

hajlították (vö. 10.20. és 11.14. k.). Ezek a különbségek azonban technikai szempontból nem 

jelentısek. 

Alapvetı viszont a különbség az ívsor készítésében. A sedesi fülbevalón egyszerően a 

szalag-csavart drótból hajlított íveket az alaplemezre forrasztották, a közepükbe a hátoldal 

felıl pontot poncoltak, és az alaplemez szélét az ívek formájának megfelelıen körbevágták. A 

derveni példányon viszont elıször minden ívet külön elkészítettek: a formára hajlított sima 

drótok mindegyikét külön formára vágott alaplemezre forrasztották, és a hátoldal felıl a 

drótok közötti részt megdomborították. Ezeket az íveket forrasztották az összekötıelem 

alaplemezének szélére, amit aztán körbevágtak az ívek mentén (vö.10.20., 10.23-29. és 

11.14., 11.17-21. k.). Lényeges különbség van az összekötıelem elkészítésének 

koncepciójában is. A 10. fülbevalón nem csak az íveket, hanem a tympanon alakú mezıt 

határoló drótokat is elıre elkészítették, vagyis méretre vágták. Jól látható, hogy ezeknek a 

vége nem esik teljesen egybe az alaplemez szélével, és egymáséval sem (ld. 10.22. k.). Ezzel 

ellentétben a sedesi darabon elıször az összes díszítést, az íveket és a tympanon-mezıt 

határoló drótokat is az alaplemezre forrasztották, és csak utána vágták méretre a lemezt. Ezt 

mutatja, hogy a drótok vége egymással és az alaplemez szélével is egybeesik, hiszen 

egyszerre vágták el mindegyiket, és a szélsı ívekbıl is jókora darabot levágtak (ld. 11.26-28. 

k.). 

Teljesen másképp készítették az oroszlánfejeket a két fülbevalón. A 11. sz. darabon 

egyszerően két, lemezbıl negatív formába domborított félbıl. A fej minden részlete benne 

volt a negatívban, és az aranymőves utólag semmilyen részletet sem mintázott meg (ld. 11.42-

52. k.). A domborítás után vágta körbe a fej lemezét, jellegzetes módon: kis peremet hagyott 

rajta, hogy könnyebben össze tudja forrasztani a két felet (ld. 11.39-40. k.). A derveni 
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példányon viszont csupán a fej alapformáját, azaz a sörény, a szem, a száj és az orr 

domborulatait alakították ki a lemezben negatív segítségével. A részleteket, vagyis a sörény 

tincseit és a bajusz szálait, az orr és a homlok redıit-ráncait, a szemöldök vonalát utólag, a két 

fél összeforrasztása után vésték a fej lemezébe. A szemgolyót és az orr hegyét is utólag 

poncolták be. A fogakat és a kilógó nyelvet utólag forrasztották a tátott szájba, valamint a  

füleket is utólag illesztették a helyükre (vö. 10.39-58. k.). 

Lényegében mindkét darabon azonos módon oldották meg a fej és az összekötıelem 

egymáshoz rögzítését: kis perem segítségével forrasztották egyiket a másikhoz. A derveni 

fülbevalón azonban az összekötıelem fej felıli szélén, a sedesin pedig a fej szélén alakították 

ki ezt a peremet a lemez kb. derékszögő meghajlításával (vö. 10.35-36. és 11.31. k.). 

 

C. A sedesi A sír fülbevalótöredéke 

 

Ez a töredék gazellafejes karikafülbevalóhoz tartozott. A fej különbsége ellenére a 

szerkezeti elemei megegyeznek a derveni és sedesi oroszlánfejes darabokéval. Az 

összekötıeleme egyszerő, vagyis a díszítéseket egyetlen alapemezre forrasztották, amit ebben 

az esetben egyértelmően csonkakúp alakúra hajlítottak. Még sérült állapotában is jól látszik, 

hogy az összekötıelem karika felıli vége jóval kisebb átmérıjő volt, mint a fej felıli (ld. 

12.1-2. k.). Ez arra utal, hogy a fülbevalója karikája a vastag végén is meglehetısen vékony 

lehetett. Ezért volt szükség – a két oroszlánfejes fülbevalóval ellentétben – a fej felé 

nagymértékben kiszélesedı összekötıelemre. 

Az oroszlánfejes darabokhoz hasonlóan ezen a fülbevalón is a díszítés két részre osztja 

az összekötıelemet. A karika felé esı részére ebben az esetben is szalag-csavart drótból 

hajlított nyújtott íveket forrasztottak.  Ezek az ívek azonban jóval hosszabbak, mint az 

oroszlánfejes fülbevalókon lévık (vö. 12.6-7. és 10.20., 11.14. k.). Ennek megfelelıen vágták 

körbe az alaplemez szélét is: szorosan az ívek mentén, hosszan kivágva a közöttük lévı 

lemezt (ld. 12.8. k.). Valójában ez tette lehetıvé, hogy a kis átmérıjő karika végére tudják 

illeszteni az összekötıelemet. Az ívek nyitott végéhez 1-1 szalag-csavart és sima drótot 

forrasztottak, és ugyanilyen drótpár került az összekötıelem fej felıli széléhez is. A köztük 

lévı tympanon alakú mezıt azonban nem spirálok töltik ki, mint az oroszlánfejes 

példányokon, hanem hullámosra hajlított szalag-csavart drót (vö. 12.9. és 10.20-21., 11.14-15. 

k.).  

A gazellafejes darabon másképp rögzítették egymáshoz az összekötıelemet és a fejet, 

mint az oroszlánfejeseken: egyszerően ráhúzták a fej szélére. Jól látható a csatlakozásuk, mert 
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az összekötıelemen a drótpárt nem közvetlenül a lemez szélére forrasztották (vö. 12.7., 12.11. 

és 10.35-36., 11.31. k.).  

A töredék sérülései ellenére jól látható, hogy a fej nem csupán a formájában tér el, hanem 

a készítési technikájában is az oroszlánfejes darabokétól. Nem két félbıl, hanem egyetlen 

csonkakúp alakúra hajlított lemezbıl készült, amit negatív formába domborítottak (vö. 12.2., 

12.12-14. és 10.39-42., 11.36-38. k.). A részletek közül csupán az egyik szem és a homlokon 

lévı redık vehetık ki, de a sérülések miatt nem állapítható meg, hogy ezek is benne voltak-e 

a negatívban, vagy utólag domborították a lemezbe (ld. 12.15-16. k.).  

Jól látható a fejen egy, az Antik Győjtemény összetett összekötıelemő bikafejes 

karikafülbevalóin is megfigyelt jellegzetes készítéstechnikai részlet: apró szőkítıvágás a fej 

jobb oldalán az összekötıelem felé esı szélénél (ld.12.26. k.).255 Ezzel a technikai fogással 

csökkentették a fej hátsó részének átmérıjét, egyrészt azért, hogy a megfelelı fej-formát 

kialakítsák, másrészt pedig, hogy az összekötıelem méretéhez igazítsák. Ezt a technikai 

megoldást nem alkalmazták a két oroszlánfejes fülbevalón. 

 

 

AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TECHNIKAI ELEMZÉS EREDMÉNYEI 

 

1. TÍPUSRA ÉS KÉSZÍTİRE JELLEMZ İ JEGYEK 

 

A két oroszlánfejes karikafülbevaló és a gazellafejes karikafülbevaló töredék, valamint az 

Antik Győjtemény bikafejes karikafülbevalóinak korábbi összehasonlító elemzése nyomán 

érdemes elıször általában az állatfejes karikafülbevaló típus jellemzıit összefoglalni, majd a 

két vizsgált példány alapján az oroszlánfejes változat készítése során nélkülözhetetlen 

szerkezeti elemeket és a szabadon változtatható részleteket meghatározni. A vizsgált darabok 

kis száma miatt ez a jellemzés csupán kiindulópontja lehet egy további, a típusra valóban 

reprezentatív elemzésnek.   

 

Az állatfejes karikafülbevaló típus jellemzıi 

 

Jelenleg a szakirodalomban az állatfejes karikafülbevalók bizonyos részeire többféle 

megnevezést használnak. M. Pfrommer a hellénisztikus ékszertípusokat feldolgozó 

                                                 
255 Ld. ehhez Dági 2006, 56-57. 5/e, 6/e, 7/e, 8/e. k. 
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monumentális munkájában „kengyelnek” (Bügel) és „mandzsettának” (Manschette) nevezte 

el a karikát és az összekötıelemet256. Az utóbbit máshol „gallérnak” (collar),257 vagy 

„győrőnek” (virole)258 is hívják. Ebbıl is jól látszik, hogy a legtöbb problémát a fej és a 

karika közötti elem megnevezése okozza. A terminológia egységesítése érdekében javaslom 

az összekötıelem megnevezést. Ez ugyanis pontosan jelzi ennek az elemnek a funkcióját 

anélkül, hogy meghatározná a formáját, vagy utalna rá. (Még a semlegesnek tőnı győrő 

megnevezés is félrevezetı lehet, ugyanis sokszor nem henger alakú ez a rész.)  

Az állatfejes karikafülbevalók általában négy szerkezeti elembıl állnak: a karikából, az 

állatfejbıl, az összekötıelembıl és a karika végét rögzítı tartókarikából.259  

A karikát általában több összesodrott drótból készítik, és az állatfej felé esı vége is 

általában elvékonyodik. Az összekötıelem lehet egyszerő vagy összetett, a fej pedig 

különbözı formájú. Az összekötıelem karika felıli szélét általában ívsorral díszítik. A 

tartókarikát az állat szájánál helyezik el.  

  

A. Az oroszlánfejes karikafülbevaló típus jellemzıi 

  

Az oroszlánfejes karikafülbevalók fı szerkezeti elemei megegyeznek az állatfejes 

karikafülbevalóknál megszokott elemekkel. Hiányzik azonban a tartókarika, ezért a karika 

vége az állat nyitott szájába kapcsolódik. A karikát 4 elvékonyodó drótból sodorják össze, 

vagy tekerik fel alapcsıre. Az összekötıelem minden esetben egyszerő. A díszítése azonos 

szkhéma alapján történik: a karika felé esı végére nyújtott ívek kerülnek, ezeknek a nyitott 

végét és az összekötıelem fej felıli szélét filigrándrótokkal zárják le. A drótok keretelte 

tympanon alakú mezıt filigrándrótból hajlított spirálokkal díszítik. Ezeknek a formája 

igazodik a tympanon formájához. A fej üreges, lemezbıl, két félbıl domborított. Az oroszlánt 

tátott szájjal mintázzák meg. Kialakítják a sörényét, a szemeit és a füleit.    

 

B. Változtatható részletek: a készítı, illetve a készítési hely jellemzıi 

 

Az oroszlánfejes karikafülbevalók készítése során a következı részletek változtathatók 

szabadon: 

                                                 
256 Pfrommer 1990, 150. 
257 Ld. pl. Higgins 1980, 159; Greek Gold 1994, 198. 
258 Pl. Tsigarida 2000, 144. 
259 A bika-, illetve általában az állatfejes karikafülbevalók szerkezeti elemeihez ld. Dági 2006, 41. 
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-a karika drótjait alapcsıre tekerik-e, vagy csupán összesodorják; szorosan vagy lazán tekerik, 

illetve sodorják a drótokat; 

-a drótok elvékonyodó végeit összedolgozzák-e, vagy nem;  

-a karika elvékonyodó végét kígyófejjel díszítik-e; 

-az összekötıelemet henger, vagy csonkakúp formájúra hajlítják-e; 

-az íveket darabonként, külön alaplemezre forrasztott drótból készítik-e el és forrasztják az 

alaplemez szélére, vagy a drótból hajlított íveket közvetlenül az összekötıelem alaplemezére 

forrasztják; 

-az ívek közepét domborítják-e, és hogyan; 

-az összekötıelem díszítéséhez sima, vagy profilált drótot használnak-e, vagy mindekettıt, a 

tympanon alakú mezıt mennyi dróttal keretelik; 

-a spirálok formája, feltekerése; 

-használnak-e más díszítıelemeket (ív, granulátum) az összekötıelemen; 

-az összekötıelemet a díszítések forrasztása után vágják formára, vagy még a forrasztás elıtt 

formára és méretre vágják az elemeit; 

-az összekötıelem és a fej rögzítésének módja: az összekötıelem, vagy a fej szélét 

derékszögben meghajlítják a forrasztáshoz; 

-a fejnek csak a nagyobb domborulatait, vagy minden részletét a negatív formából 

domborítják; 

-a fej két felének összeforrasztása jól látható-e, vagy eltüntetik; 

-utánmintázzák-e a fej részleteit; 

-a fej részleteit véséssel, vagy cizellálással, illetve poncolással alakítják-e ki; 

-a fület utólag, külön lemezbıl készítik el és forrasztják a fejre, vagy poncolással 

utánmintázzák; 

-az oroszlán szájnyílását a két fél összeforrasztása után vágják-e ki; 

-jelölik-e a fogait és a nyelvét.  

A két oroszlánfejes fülbevaló alapján úgy tőnik, hogy a karika kialakításának módja 

(csıre tekerik a drótokat, vagy összesodorják), az összekötıelem díszítésére használt profilált 

drótok minısége (egyenletes, jó minıségő, vagy egyenetlen), az ívek készítési technikája 

(külön darabként, vagy közvetlenül az alaplemezre) és minısége (azonos méretőek és 

formájúak, a domborításuk egyenletes, rendezett, vagy nem), az összekötıelem díszítés elıtti 

vagy utáni méretre vágása, a fej részleteinek megmintázása (utólag, vagy a negatívból), a két 

fej-fél összeforrasztásának módja (peremet hagyva a lemezen, vagy élben forrasztva és az 

illesztést eltüntetve) készítıre jellemzı jegy lehet. Elképzelhetı azonban, hogy a karika 
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kialakításának módja a készítés helyére jellemzı, és csak ennek a részletei a készítıre, pl. 

hogyan és mennyire szorosan tekeri fel az alapcsıre, vagy sodorja össze a drótokat, hogyan 

dolgozza egybe a drótok végét.  

Úgy tőnik a fej és az összekötıelem összeforrasztásának módja (a fej, vagy az 

összekötıelem szélét meghajlítják, hogy nagyobb felületet képezzenek a forrasztáshoz) 

inkább készítési helyre jellemzı technikai fogás. Talán az a részlet, hogy ehhez melyik elem 

szélét hajlítják meg, lehet az aranymőves sajátossága. Ez a technikai fortély mindenesetre 

könnyebbé és biztosabbá tette a forrasztást, így ugyanis viszonylag széles felületen tudott 

illeszkedni a két lemez. Lemezeket élükkel egymáshoz forrasztani akkor lehetséges hiba 

nélkül, ha sík felületen kiteríthetık és pontosan összeilleszthetık. A sedesi és a derveni 

fülbevaló esetében mindössze néhány tizedmilliméter vastag lemezek széleinek az 

illesztésérıl és forrasztásáról van szó.  

A vizsgált darabok kis száma miatt ezek a kézre és készítési helyre jellemzınek 

megnevezett részletek csupán kiindulópontnak tekinthetık, és csakis további darabok 

tanulmányozásával határozhatók meg pontosabban.  

 

 

2. A SEDESI ÉS A DERVENI OROSZLÁNFEJES KARIKAFÜLBEV ALÓK 

KÉSZÍTİI 

 

A két aranymőves közti különbséget jól mutatja az összekötıelem készítésének eltérı 

koncepciója. A sedesi darab készítıje elıszır minden díszítést az alaplemezre forrasztott, és 

csak utána vágta méretre. A derveni fülbevalót készítı aranymőves viszont minden szükséges 

elemet - íveket, drótokat, spirálokat, alaplemezt – elıre elkészített és méretre vágott, majd az 

alaplemezre forrasztotta. Az utóbbi tervezést igényelt: ki kellett számolnia, hogy mekkora 

hosszúságú alaplemez kell ahhoz, hogy pontosan körbevegye a karika végét és passzoljon a 

fej kerületéhez is, mennyi és milyen mérető ívet kell készítenie ahhoz, hogy az alaplemez 

szélességét pontosan kitöltse, mekkora spirálokat kell hajlítania, hogy illeszkedjenek a 

tympanon alakú mezı formájához.  

A sedesi fülbevaló készítıje nem volt ennyire precíz. A díszítéshez készített profilált 

drótjai egyenetlen minıségőek: többször elıfordul például, hogy a drót egy-egy szakaszát 

nem mintázza meg, hanem simán hagyja (ld. 11.23., 11.25. k.). Az íveket szabálytalan 

formájúra és kissé eltérı méretőre is hajlította, a közepükbe a pontot rendezetlenül, nem 

egyvonalba ütötte be (ld. 11.17-20. k.). Valószínőleg ezért is választotta a biztosabb 
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megoldást: a díszítések felforrasztása, és valószínőleg a karikára és a fejhez próbálás után 

vágta csak méretre az összekötıelemet.  

Úgy tőnik a forrasztással is problémája lehetett. Az összekötıelem drótjait szépen a 

lemezre forrasztotta, anélkül, hogy elolvadtak volna. A karika vastag drótokból álló végét 

csupán néhány ponton forrasztotta az összekötıelem vékony lemezéhez, de még ott is 

megolvasztotta a felületet (ld. 11.8. k.). Valószínőleg a kb. azonos vastagságú drótok és 

lemezek összeforrasztása nem okozott gondot neki, de a nagy méretkülönbségő elemek 

forrasztása igen.  

A két aranymőves közti különbséget támasztja alá az is, hogy hogyan készítették el a 

fejet és a karikát. A derveni darabon a karika alapcsıre tekerése, a végének kígyófejjé 

mintázása, a fej részleteinek vésése és a díszítéshez használt filigrándrótok egyenletes 

minısége igényességrıl, gondosságról és precizitásról is árulkodik. A sedesin a lazán, alapcsı 

nélkül összesodrott karika és a végén a pótlás, a minden részletével együtt negatív formából, 

utánmintázás nélkül kialakított oroszlánfej, valamint a két fél körül a forrasztás 

megkönnyítésére hagyott lemezperem viszont egyszerősítésre, az aprólékos tervezés 

megspórolására, a precizitás hiányára utal.  

Összességében a derveni fülbevaló rendezett képet mutat, egyenletes minıségő, pontos, 

aprólékos munkát tükröz. A fej részletes kidolgozása megfelel az összekötıelem és a karika 

gondos, részletekre ügyelı kialakításának (ld. 10.1-2. k.). A sedesi fülbevaló elsı ránézésre 

remekmővet sejtet, a részletek mögé nézve azonban pontatlanság, egyszerőség, egyszerősített 

megoldások láthatók rajta. A teljes egészében negatívból mintázott fej stilizáltsága pedig elüt 

a fülbevaló többi részének részletezı kialakításától (ld. 11.1-2. k.). A készítıje tehát arra 

törekedett, hogy egyszerő technikai megoldásokkal látványos eredményt érjen el.  

  

 

3. HASZNÁLAT, FUNKCIÓ 

 

A derveni korongos csónak-függıs fülbevalópárról több díszítıelem hiányzik és több 

helyütt azonosítható rajta ókori javítás is. A legfeltőnıbb a korong közepén emelkedı csı 

tetejét lezáró, feltehetıen rozetta alakú dísz hiánya mindkét darabon, valamint az 5 palmettás 

darabon a korong díszítésébıl hányzó palmetta és rozetták. A ókori javítások többfélék és 

nem egyidıben keletkeztek. A fülbevalópár készítése során foltozták meg az 5 palmettás 

darab korongját, valószínőleg azért, mert a domborítás során kiszakadhatott a lemez. A többi 

javítás azonban késıbb történt. Az 5 palmettás darabon egy hiányzó láncszem miatt 
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akasztották a  függıt a közvetlenül a tartószerkezetéhez forrasztott karikával és nem a lánccal 

a korongra (9.73-74. k.). Ugyanezen a darabon a csónak bal oldali csúcsa elıtti palmetta 

letört. Ezt az eredetitıl eltérı színő dróttal forrasztották és drótozták vissza a helyére (9.86. 

k.). A fülbevaló jobb oldalán a szélsı hornyolt díszítéső bimbócsüngıt tartó egyik lánc 

leeshetett a dupla rozetta hátoldalán lévı karikáról, de nem arra akasztották vissza, hanem az 

utólag köré tekert drótra (ld. 9.84-85. k.). A csónak szélére akasztott, préselt bimbó alakú 

csüngık közül több is elveszett. Az 5 palmettáson az 5-bıl 4, a másik darabon csupán 2 

maradt meg. Az elıbbin az egyik azonban nem bimbó, hanem ún. nı-méh alakú csüngı. A 

hátoldalára forrasztott tartókarika végeit laposra ütötték a forrasztás elıtt, ami megegyezik a 

csónak végérıl letört palmetta eredeti szárának rögzítési módjával (ld. 9.56., 9.60. k.). Ez 

pedig arra utal, hogy valószínőleg a bimbó formájú csüngık lehetnek a pótlások, és nem az 

egyedüliként megmaradt nı-méh alakú csüngı.260 

Mindezek arra utalnak, hogy a fülbevalópár 5 palmettás darabját az ókorban többször 

javították. Kérdés a készítés utáni javítások egymáshoz való viszonya. Az biztos, hogy a 

palmetta zöldes színő aranydróttal végzett javítása egyértelmően eltér a többitıl. A többi 

három lehetett egymással egykorú, de készülhettek különbözı idıben is. A tartószerkezet 

’felakasztásának’ idejét nem lehet meghatározni. A préselt csüngık pótlását és a lánc 

rozettához drótozásának egymáshoz való viszonyát esetleg a csüngık tartókarikájának és a 

körbetekert drótnak az anyagvizsgálatával lehetne megállapítani. Amennyiben a drótok 

azonos összetételő aranyból készültek, akkor a két javítás egyidıben történhetett. Enélkül 

egyelıre annyi bizonyos, hogy ezt a fülbevalót – a készítése közben történt korrekción kívül – 

kétszer javították a sírba kerülése elıtt. Ez pedig azt is jelenti, hogy az életben is 

használhatták. A bekasztókampón nincsenek feltőnı kopásnyomok, ami két dologra utalhat: 

csupán ritkán hordták, vagy nem a fülbe akasztva viselték. Továbbra is kérdés marad 

azonban, hogy a fübevalót mennyi ideig használhatták (ehhez ld. alább a 7. fejezetet).   

 A derveni (10. sz.) és a sedesi (11. sz.) oroszlánfejes karikafülbevalók esetében más a 

helyzet. Egyiken sem látni használat nyomát: a profilált drótok felülete és a lemezek széle ép, 

nem kopottak, és karcolásnyomok sincsenek rajtuk. Ókori javítás csupán a sedesi példányon 

van: készítés közben kipótolták a karikája vékony végét egy drótdarabbal (ld. 11.11. k.). A 
                                                 
260 A hiányokról és a javításokról részletesen ld. a fülbevaló leírását. A préselt csüngık esetében két további 
lehetıség is elképzelhetı. Az egyik, hogy a bimbó és a nı-méh alakú csüngık is egyidıben kerültek a 
fülbevalóra, vagyis az 5 darab közül a középsı nı-méh alakú volt. Ennek azonban ellentmond egyrészt az, hogy 
a 6 palmettás darabon a középsı csüngı megmaradt, és az bimbó alakú, másrészt az, hogy a nı-méh függı 
tartókarikájának a végei különböznek a többiétıl. A másik lehetıség, hogy eredetileg bimbó formájú csüngıket 
tettek a fülbevalóra, és csak késıbb, pótlásként került az 5 palmettás darabra középre a nı-méh figura. Ebben az 
esetben azonban kérdés, hogy a bimbókon lévı tartókarikák végét miért nem ütötték laposra a forrasztás elıtt, 
ahogyan azt egyébként a palmetták esetében megtették. 
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rajtuk lévı egy-két sérülés pedig minden bizonnyal szintén készítés közben keletkezett (ld. 

10.26., 10.61. és 11.16. k.). Emellett a derveni darab fülbevalóként biztosan használhatatlan: 

nem hajlították kör alakúra, és a karika végét még az oroszlán szájába sem lehet rögzíteni a 

kilógó nyelv miatt (ld.10.1., 10.3. k.). Feltőnı, hogy mindkét fülbevaló szóló darab. A derveni 

példány kirablott sírból került elı,261 elképzelhetı tehát, hogy eredetileg volt párja. A sedesit 

viszont N. Kotzias beszámolója szerint sértetlen sírban találták, vagyis eredetileg is csupán 

egy volt belıle.262      

 A sedesi A sír gazellafejes fülbevalótöredékén (12. sz.) a profilált drótok felülete több 

helyütt kopottnak látszik (ld. 12.8-9, 12.25., 12.30-31. k.). Az erıteljes sérülések és a 

rárakódott föld miatt azonban egyelıre nem állapítható meg biztosan, hogy az életben is 

használták-e.    

 

 

ÖSSZEGZÉS 

  

-A derveni ún. gazdag stílusú korongos csónak-függıs fülbevalópár (9. sz.) egyik darabját 

legalább kétszer javították az ókorban. Ez arra utal, hogy az életben is használták, vagyis jóval 

a temetkezés elıtt készülhetett.  

-A derveni oroszlánfejes karikafülbevalót (10. sz.) sírba tételre készíthették, mert használat 

nyomai nem láthatóak rajta.  

-A derveni darab valójában nem fülbevalónak készülhetett, mert a karika vége sehova sem 

rögzíthetı.  

-Karikájának drótjait nem fa magra, hanem aranyból készült csıre tekerték fel. Az 

elvékonyodó végét stilizált kígyófej díszíti. 

-A sedesi oroszlánfejes karikafülbevalón (11. sz.) sincsenek használatra utaló nyomok, ami 

arra utal, hogy síri használatra készítették.  

-A sedesi fülbevalót készítı aranymőves a technikai részletek alapján jól jellemezhetı, és 

megkülönböztethetı a derveni darabot készítıtıl. Néhány technikai jellegzetesség (a drótok 

egyenetlen minısége, a fej két felének rögzítési módja, pontatlanság, illetve a precizitás 

hiánya az ívsor készítésében) hasonlít a Γ sír diadémáján és ívfibuláin is megfigyelhetı 

technikai részletekhez, ami a készítıjük azonosságára utalhat.  

-A sedesi A sírban talált fülbevalótöredék (12. sz.) gazellafejes karikafülbevalóhoz tartozott.  

                                                 
261 A sírról ld. 3. leletegyüttes-katalógust. 
262 A Γ sírról ld. a 2. leletegyüttes-katalógust. 
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 Makedónia területén mind a mai napig a derveni példány az egyetlen ismert gazdag 

stílusú korongos csónak-függıs fülbevalópár. M. Pfrommer és I. Saverkina kutatómunkája263 

alapján ez a típus kevés darabból álló, viszonylag rövid ideig divatban lévı, zárt csoportot 

alkot. A típus kutatása szempontjából fontos és még valójában nyitott kérdésekben (melyik 

területen, egyetlen vagy több mőhelyben és mikor készültek) elırelépést jelentene a 14 ismert 

példány közül a biztos lelıhelyő darabok összehasonlító technikai elemzése a derveni 

fülbevalópárral. Ehhez jó kiindulópont a derveni példány alapos technikai vizsgálata. 

Feltehetıen megállapítható lenne, hogy ennek a jellegzetes ékszertípusnak a készítése egy, 

vagy több kézhez, esetleg helyhez köthetı-e, és használtak-e más darabokat is a sírba helyezés 

elıtt. Ez a típus készítési idejének pontosításához is hozzájárulhat: valóban kimutatható-e a 

két kutató által felvázolt idıbeli különbség az egyes darabok között, vagy esetleg egyidıben 

készülhettek. 

 A szakirodalom a hellénisztikus állatfejes karikafülbevaló típus legkorábbi példányai 

között tartja számon a sedesi Γ sír oroszlánfejes karikafülbevalóját (ld. fentebb 92-93. o.). B. 

Deppert-Lippitz és M. Pfrommer is jóval a derveni sírok publikálása elıtt írta ezt, nem 

ismerhették tehát a H sír oroszlánfejes karikafülbevalóját. A két darab összehasonlító 

elemzése során kiderült, hogy a derveni darab aprólékosabban kidolgozott, több darabból és 

kézi munkával készült, mint a sedesi. Kérdés azonban, hogy ez a technikai-kivitelezésbeli 

különbség jelent-e idıbeli különbséget, vagy nem. A sírmellékletek azt mutatják, hogy 

mindkét temetkezés kb. ugyanabban az idıintervallumban történhetett, a 4. sz. utolsó 

negyedében – a 3. sz. elején.264 A derveni sírokat legutóbb P. Themelisék 320-300, vagy 310-

290-re keltezték.265 Egyik fülbevalón sincsenek használatra utaló nyomok, valószínőleg sírba 

tételre, vagyis nem sokkal a temetkezés elıtt készülhettek. Ez tehát inkább a két darab 

egykorúságára utal. Arra is utalna továbbá, hogy ugyannak a fülbevalótípusnak különbözı 

módon, különbözı technikai megoldásokkal készített változatai azonos idıszakon belül 

egymás mellett léteztek. Ezt a feltevést azonban további, az ókori Makedónia területérıl 

elıkerült oroszlánfejes karikafülbevalók vizsgálata igazolhatja, vagy cáfolhatja majd. A 

pydnai temetık még mindig publikálatlan, jelentıs mennyiségő ékszeranyagában például sok, 

a dervenihez és a sedesihez is hasonló oroszlánfejes karikafülbevaló van.266 Létezik azonban 

                                                 
263 Pfrommer 1990, 197-206; Saverkina 2001. 
264 Themelis – Touratsoglou 1997, 185. Ld. a 2. és 3. leletegyüttes-katalógust. 
265 Hrysos ton Makedonon 2007, 219. 
266 Ld. pl. Hrysos ton Makedonon 2007, 113. 1.β. sz.; 120. 1.α. sz. 
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technikai szempontból ezektıl teljesen eltérı, lemezszalagból kivágott, aranylemezzel borított 

karikájú változata is az akanthosi temetı anyagában.267   

 Az állatfejes karikafülbevaló típusba tartozik a sedesi A sír fülbevalótöredéke is, 

Makedónia területén azonban ritka változatot képvisel. A gazellafejes karikafülbevalók a 

Kr.e. 3. század közepén jelentek meg és legalább a Kr.e. 2. század közepéig voltak divatban. 

Elsısorban Egyiptom, Ciprus és Kisázsia területén találták ıket.268 Makedóniából jelenleg a 

sedesin kívül csupán Amphipolis területérıl ismerek hasonló példányokat. Ezeket a 3. sz. 

közepére – 2. sz. elsı felére keltezett temetkezésekben találták.269 Egyelıre úgy tőnik tehát, 

hogy a sedesi A sír fülbevalója jóval késıbbi, mint a vizsgált három síregyüttes többi ékszere. 

Kérdés, hogy a sírban talált többi ékszertöredék is erre az idıszakra keltezhetı-e (az A sír 

ékszereirıl ld. 2. függelék). Mindenesetre ez a töredék önmagában is azt jelzi, hogy a sedesi A 

sír jóval késıbbi temetkezés lehetett, mint a derveni és a stavroupolisi sírok.270 

  

                                                 
267 Ld. Kaltsas 1998, 34-35. 1346. sír 3. sz., 281., 16β. t. 937. sz. (Kr.e. 4. sz. közepére keltezve). 
268 A típusról ld. Pfrommer 1990, 168-172.  
269 A párhuzamokat ld. a fülbevaló leírásánál. 
270 N. Kotzias mindössze annyit ír az A sír keltezésérıl, hogy egy hasonló formájú duvanliji, Kr.e. 5. sz. végére 
keltezett sírnál fiatalabb. Ld. Kotzias 1937, 867. 
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NYAKLÁNCOK, NYAK- ÉS MELL-LÁNC TARTOZÉKOK  

 

 

AZ EDDIGI MEGFIGYELÉSEK, VÉLEMÉNYEK, EREDMÉNYEK  

 

 A derveni Z sírban több nyakat díszítı ékszert is találtak: két teljes nyakláncot, egynek a 

töredékét, és egy feltehetıen nyakláncra való függıt. A szíjnyakláncot (13. sz.) elsıként Aik. 

Despini írta le. Eszerint láncokból álló „szalag” és arról lelógó 3 szárnyú nyílhegy alakú 

függık alkotják. A szalagot négy párhuzamos láncból alakították ki. Az alsó szélére 86 drót 

hurkot illesztettek, ezeket 6 szirmú rozettákkal takarták el. Minden hurokról karika lóg le a 

tetején kör alakú lappal, és egy ’lándzsahegy’. A lapokat egykor kék email díszítette. A szalag 

mindkét végét „dobozba” rögzítették, aminek a tetejét gyöngydrótból hajlított szív formával 

díszítették. Ez egykor emailba ágyazott palmettát keretezett. A szív alakú díszítés alatt 

négyszögletes mezı, a közepén 6 szirmú rozettával, amit két dupla spirál keretez. Despini 

szerint ez az alsó rész pillérfıt formáz, ami a palmetta alapját alkotta. A nyaklánc jobb oldali 

végén hanyagul készítették el a díszítést, ami véleménye szerint talán késıbbi beavatkozásra 

utal. A derveni szíjnyakláncot a típus egyik korai példányának tartja és Kr.e. 330 körülre 

keltezi.271  

 P. Themelis és I. Touratsoglou lényegében ugyanezt írja le a nyakláncról. A 

végzıdéseirıl azt is megtudjuk, hogy a csúcsukon karika van, és 9 levelő palmetta díszítette, 

amit emaillal vontak be.272   

 Az amphoriskos alakú gyöngyökbıl főzött nyakláncról (14. sz.) Aik. Despini megemlíti, 

hogy rozetták sorából áll, ezekrıl lógnak le az edény formájú függık. A rozetták valójában 7 

és 5 szirmú dupla rozetták, amelyeket bordázott hengerekre forrasztottak. A hengereket 

hosszában összenyomták, és az alsó és felsı részükre főzték a két fonalat, amelyek az ékszert 

tartották. A nyaklánc mindkét végét vastag lemez alkotja, amit két palmetta díszít. Az egyiket 

drót veszi körbe, a másik szabadon áll. A palmetták leveleit csavart drótból készítették. A 

keretelt palmetta közepét 6 szirmú, a szabadon állóét 5 szirmú rozetta díszíti. Úgy véli, hogy a 

derveni darab a lótuszvirágos-rozettás nyakláncok egyszerő változata, de nagyon jó kézmőves 

munkája.273  

                                                 
271 Despini 1996, 250-251. 
272 Themelis – Touratsoglou 1997, 126. 
273 Despini 1996, 250. 
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 A síregyüttes publikációjából kiderül, hogy a nyaklánc 62 amphora alakú gyöngybıl áll. 

A tetejükre, egymás mellé, két lemezhengert illesztettek a nyakláncot tartó fonalak 

befőzéséhez. Föléjük került a dupla rozetta. P. Themelis és I. Touratsoglou a nyaklánc 

végzıdéseirıl azt is megemlítik, hogy az alsó palmetta 7 levelő és líra alakú keret veszi körbe, 

valamint mindkét elem hátoldalára dupla csövet rögzítettek a felfőzéshez. Úgy vélik, a 

nyaklánc szettet alkotott a sírban talált korongos csónak-függıs fülbevalópárral (ld. 9. sz.), de 

nem indokolják meg, miért.274  

 A nyaklánctöredék (16. sz.) különbözı elemeit is röviden ismertetik. A keretelt 

palmettaszerő végzıdés filigrándrótokkal díszített vastag lemez. A díszítést két 

szimmetrikusan elrendezett indaspirál alkotja, amelyek egy lefelé fordított palmettát fognak 

közre. Ebbıl nı ki a keretelt 9 levelő palmetta. A végzıdés alsó széle mellett 3 

összeforrasztott karikából álló elem van, ehhez járul egy szabadon mozgó karika, amirıl 

edény alakú gyöngy lóg le. 11 ilyen karika-elem maradt meg a róluk lelógó amphora alakú 

gyönggyel. Ezen kívül megmaradt még 42 különálló karika, amelyek gyöngy- és sima 

drótokból állnak. Egy lemezbıl készült, gömb alakú gyöngyöt találtak még, amit ehhez a 

töredékhez kapcsoltak.275  

A két szerzı úgy véli, hogy ehhez a nyaklánchoz tartozik a sírban talált, oroszlánbırt 

viselı Héraklés-fej alakú függı (23. sz.) is. Ezt vastag lemezbıl domborították, Héraklés és az 

oroszlánbır szempilláit és bajszát véséssel mintázták meg. A tetjére ovális, lemezbıl készített 

karikát illesztettek. Megjegyzik azt is, hogy a figura nyakán, balról jobbra, bronz kétfejő szög 

megy keresztül, és a nyak hátsó részén alul lyuk van.276 A Z sír két teljes nyaklánca és 

függıje sírba kerülésének idejét 300-280, a nyaklánctöredékét 310-290 közé teszik.277 

A Héraklés-fej függıt korábban K. Romiopoulou ismertette. İ úgy vélte, hogy a fejet – a 

rajta lévı lyukak (1 a hátoldalán és 1-1 mindkét oldalán) miatt – bizonyára ékszerhez 

rögzítették, a fej tetején lévı karika alapján pedig valószínőleg fülbevalóhoz. A Kr.e. 4. 

század második felére keltezte a darabot.278  

A derveni E sírban is megmaradt néhány nyaklánc-elem. P. Themelisék ugyanahhoz a 

nyaklánchoz tartózónak vélik a 4 bikónikus gyöngyöt (17. sz.), a „kapcsot” (18. sz.) és az 

edény alakú gyöngyöt (18bis. sz.). A 4 bikónikus gyöngyrıl csak azt írják, hogy lemezbıl 

készültek, perforáltak, és a lyukakat csavart drót veszi körbe. Megemlítik, hogy mindössze 

                                                 
274 Themelis – Touratsoglou 1997, 126-127. 
275 Uott., 127. 
276 Ld. uott. 
277 Hrysos ton Makedonon 2007, 78. 4. sz.; 254-255. 1-2. sz. A töredék és a teljes példányok keltezése közötti 
eltérés feltehetıen sajtóhiba. 
278 Search 1980, 171. 139. sz. 
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„Dervenibıl” jelzés tartozott hozzájuk. Végül ezeket az azonos árnyalatú patina, a méretük és 

a lyukak átmérıje alapján sorolták ugyanahhoz a nyaklánchoz, mint az edény alakú gyöngyöt, 

és így az E sír anyagához. Az edény alakú darabról megjegyzik, hogy lemezbıl készült, a 

nyaka kúpos, a teste gömb alakú, ami kis tömör gömbben végzıdik. Az edény szájára két 

hengert helyeztek egymás mellé a felfőzéshez, ezeket dupla rozetta díszíti. A nyaklánc végére 

illeszthetı kapocs háromszöglető lemezbıl készült, amit tekercselt dróttal kereteltek. A drót 

végeit, a háromszög csúcsánál spirálba hajlították. A hátoldalán két lemezszalag karika van. A 

kapcsot egykor email díszítette.279 310-290 között kerültek a sírba.280 

A sírban talált profilált gömb alakú gyöngyöt (27. sz.) I. Touratsoglou és P. Themelis 

koszorú tartozékaként határozta meg: lemezbıl készült bogyó, a két végét, ahol a szárra 

főzéshez a lyukak vannak, összenyomták. Szerintük a ∆ sírban talált koszorún (ld. 2. sz.) 

vannak hasonló elemek.281 

 A sedesi Γ sírból egy teljes nyaklánc és egy függı került elı. Az oroszlánfejes, Héraklés-

csomóval díszített nyakláncot (15. sz.) N. Kotzias csak röviden ismerteti. Megemlíti, hogy 

drótból fonott láncból áll, amely a két végén 1-1 oroszlánfejben végzıdik. Az egyik szájába 

karikát, a másikéba Héraklés-csomót rögzítettek, amit 4 oroszlánfej és a közepén 6 szirmú 

rozetta díszít, a hátoldalára pedig kampót helyeztek. Az oroszlánfejeket palmetták, a csomót 

csavart drót díszíti. A sírban a halott mellén, a diadéma alatt találták meg, ami arra utal, hogy 

a nyakat vette körbe.282  

 A nyakláncot késıbb M. Pfrommer tárgyalta. A sír diadémáján lévı Héraklés-csomóhoz 

hasonlóan a nyaklánc csomójának megformálását („Bänderführung”) is korai változatnak 

vélte, azaz az összefonódó ’szalagok’ szélesek és szétnyílnak a csomó közepén. A nyakláncot 

a korahellénisztikus makedón típusú, oroszlánfejes, Héraklés-csomós nyakláncok közé 

sorolta. Szerinte ez az egyik legkorábbi példány. Már ezeken a korai darabokon megjelenik a 

hurkolt lánc, a végén a „mandzsetta” pedig rövidebb, mint a késıbbieken. A sedesit a Kr.e. 4. 

század végére keltezte.283   

 Késıbb B. Tsigarida pontosította a nyaklánc leírását: a fonott lánc mindkét vége 1-1 

filigrán technikával díszített hengerbe csatlakozik, és ezek oroszlánfejben végzıdnek. Az 

egyik oroszlán szájában karika, a másikéban a karikába kapcsolódó kapocs van. Az utóbbit 

                                                 
279 Themelis – Touratsoglou 1997, 119-120. 
280 Hrysos ton Makedonon 2007, 76-77. 3.α-β. sz. 
281 Themelis – Touratsoglou 1997, 119. 
282 Kotzias 1937, 878-879. 
283 Pfrommer 1990, 13. 83-84. 308. HK 81, 325. TK 59.  
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díszítették a Héraklés-csomóval. A nyakláncot a Kr.e. 4. század utolsó negyedére keltezte.284 

 A bimbó alakú függıt (24. sz.) N. Kotzias körte vagy szív alakúként határozta meg. 

Megemlítette, hogy az alján 3, egymáson lévı gömb, a tetején széles lemezbıl hajlított 

függesztıkarika, elıtte pedig 9 szirmú rozetta van.285 A sírban talált oroszlánfejes 

fülbevalóval együtt, mint függıpárt mutatta be (ld. errıl fentebb 92. o.). A függı ezután sem 

kiállításokon, sem más publikációkban nem szerepelt.  

 A Sedesnél feltárt A sír nyaklánctöredékei (19-22. sz.) szintén feledésbe merültek. N. 

Kotzias is csupán felsorolja, hogy a sír felett, a máglya maradványai között, más tárgyakkal 

együtt találtak egy arany csövet és egy vékony arany drótból készült láncdarabot, ami 

valószínőleg nyaklánc töredéke. A másik két darabot csupán a sír aranytárgyairól készített 

fényképen lehet azonosítani.286  

 A stavroupolisi Dagli utcai sírban csupán egyetlen nyolcszöglető gyöngyöt (26. sz.) 

találtak, amit nyakláncon függıként viselhettek. K. Romiopoulou mindössze ennyit közöl 

róla.287 Az Oraiokastrou utcai sírból két gyöngy is elıkerült. Közülük a henger alakú 

gyöngyöt felsorolja a tárgyak között, de nem közöl róla képet. Úgy tőnik, a darab azóta 

elveszett. A Héraklés-csomó alakú gyöngyrıl (25. sz.) is csupán azt írja, hogy üreges, és a 

lyukakat filigrándróttal díszítették. A virágkehelyben végzıdı fonott láncról (28. sz.) pedig 

megemlíti, hogy a kehely belsejében rozetta van, amelynek a részleteit filigrándrótból 

alakították ki.288  

 
 
A NYAKLÁNCOK LEÍRÁSA 
 

13. Szíjnyaklánc bükkmakk-csüngıkkel 
Derveni, Z sír  
 
Leltári szám: Z1. 
Méret: hossz. 34 cm; szél. 24,5 mm. 
Tömeg: 54,2 g (az installációs dróttal)  
Anyag: arany, email.  
Irodalom: Χ. I. Μακαρόνας, ΑrchDelt 18 (1963), Chron., 194. 229α. t. (az E sírból származik);289 Treasures 
1979, 71. 253. 37. t.; Musti et al. 1992, 276. 149.6. sz., 195. 149.6. k.; Despini 1996, 250-251. 147. sz., 160. 147. 
k.; Vokotopoulou 1996, 219. 220-221. Z1. k.; Gold of Macedon 2000, 72. 72. k.; Themelis – Touratsoglou 1997, 
126. 24. t. 140. t.; P. Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 254. 2. sz. képpel. 
Leírás: nyaklánc kapcsolótaggal, doboz alakú összekötıelemmel, szíj formájú lánc-résszel,bükkmakk csüngıkkel 
(13.1-2. k.). 

                                                 
284 Hrysos ton Makedonon 2007, 148. 3. sz. 
285 Kotzias 1937, 882. 
286 Uott., 867. és 2. k. 
287 Romiopoulou 1989, 207. 11. sz. 
288 Uott., 211. 7. és 8. sz. 
289 A derveni sírok jelölésének változásáról ld. Themelis – Touratsoglou 1997, 18. 
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Kapcsolótag: 2 karikából áll. Mindkettıt vastag lemezszalagból hajlították meg, ami egyúttal az összekötıelem 
dobozának függıleges oldalait is alkotja (13.3-5. k.). Ez a nyaklánc bal oldalán lévı karikán látható, mert nem 
forrasztották össze az alját; a jobb oldali karikáét összeforrasztották (13.6-7. k.). 
A 2 karika külsı átmérıje 3,4 mm. A lemezszalag szélessége a nyaklánc jobb oldalán 2,3 mm, a bal oldalán 2,1 
mm. A vastagságuk kb. 0,7 mm. 
Összekötıelem: Kb. háromszög alakú doboz, amelynek a csúcsánál a kapcsolótag helyezkedik el, az aljához 
pedig a lánc-részt rögzítették (13.8., 13.11. k.). A doboz függıleges oldalait egyetlen lemezszalagból hajlították 
meg, de ez csak a háromszög oldalait zárja le, így az a lánc-rész felıl nyitott. Mindkét oldalán az aljától kb. 4 
mm-re 1-1 lyuk van, amit a belülrıl lyukasztottak ki, mert a széle kifelé hajlik. Ezeken főzték át a lánc-részt 
rögzítı sima drótot, aminek a két végét a doboz oldalára hajlították, hogy rögzítsék (13.14. k.). A lyukak 
közepének távolsága a doboz aljától 3,7-4,3 mm között van, átmérıjük változó, 1,2-1,5 mm. 
A lemezszalagot elöl és hátul lemezzel zárták le. A jobb oldali összekötıelem hátoldalát egyetlen 8,2x19 mm 
mérető, 0,1 mm vastag lemez alkotja (13.12. k.). A bal oldaliét 2 darabból, egy 5,1-5,9x8,2 mm és egy 13x8 mm 
mérető lemezbıl illesztették össze. Jól látható a forrasztásuk helyét jelzı behorpadó vonal (13.9. k.). A hátoldal 
lemezét pontosan a doboz oldalának formáját követve vágták körbe: a lánc-rész felé esı szélén egyenesre, a 
kapcsolótag felé esı végén ívesre. Az ív tetején kis lemeznyúlványt hagytak, hogy eltakarja a karika alját. A jobb 
oldali dobozon ez kb, 1,2 mm, a bal oldalin kb. 0,75 mm széles (ld. 13.9., 13.12. k.).  
Az elıodal egyetlen lemezbıl készült. Ez a jobb oldalin 17,4 mm, a bal oldalin 18,1 mm hosszú, a szélessége 
mindkettın 10,5 mm. A vastagsága kb. 0,1 mm. Elıször a díszítést forrasztották a lemezre, majd az egészet a 
doboz alsó részére. Az elıoldal alját a hátoldaléhoz illesztették, de a többi része túllóg a doboz oldalain, mindkét 
összekötıelemen eltérı mértékben (13.10., 13.13. k.). 
A díszítés felsı kétharmadát vastag gyöngydróttal keretelték, amit középen ívesen meghajlítottak, így kb. V 
alakot kaptak. A drót mindkét végét a V belseje felé spirálba tekerték, úgy, hogy a spirálok összeérjenek. A bal 
oldali összekötıelemen az egyik spirál elmozdult, így rés van közöttük. A gyöngydrót a spirálok felé 
fokozatosan elvékonyodik: a csúcsánál 1 mm, a spiráloknál 0,5 mm vastag (ld. 13.8., 13.11. k.). A jobb oldali 
összekötıelemen a drót tövében kék színő emailmaradvány látható (13.18. k.). Ez arra utal, hogy a gyöngydrót 
valójában emaildíszítés kereteként szolgált. A bal oldali összekötıelem felsı lapján hornyok, erıteljes reszelés 
nyomai láthatók (13.15. k.). A lemez felületét tehát durvára hagyták, hogy az email jobban megtapadjon rajta.290  
A díszítés alsó harmadát a doboz alsó szélénél 0,7 mm vastag gyöngydrót zárja le. A jobb oldali 
összekötıelemen 8,3 mm, a bal oldalin 8 mm hosszú. Fölötte 2, kb. 0,7 mm vastag sima drótból hajlított spirált 
helyeztek el. A drótjuk vége az emailt keretezı gyöngydróthoz illeszkedik, mintha abból ágazna el. Az 
érintkezési pontjuk tetejére 2 szalag-csavart drót-darabot forrasztottak egymás mellé, hogy elrejtsék a sima drót 
végét. A spirálokat lefelé és kifelé fordítva helyezték el, úgy, hogy a gyöngydrótkeret spiráljaival ellentétesen 
kunkorodjanak. A sima spirálok külsı oldalához 1-1, kb. 0,2 mm vastag szalag-csavart drót spirált forrasztottak, 
hogy lezárják oldalról a díszítést. Ezeket felfelé és kifelé fordították, hogy az elıbbi spirálokkal ellentétesen 
kunkorodjanak (13.16-17. k.).  
A sima spirálok tetejére 1-1, 0,3 mm vastag orsódrót karikát forrasztottak. Ezeket eredetileg emaillal töltötték ki. 
A bal oldali összekötıelemen meg is maradt az egyik karikában, ma drappos-szürkés színő (13.19. k.).291 A 
spirálok közé, a tetejükre 6 szirmú csillagvirág került. A 0,1 mm vastag szalag-csavart drótból hajlított rombusz 
alakú szirmokat alaplemezre forrasztották. A lemezt a szirmok mentén vágóéllel körbevágták, jól látható a vágás 
szögletessége. A virág közepét granulátum díszíti (ld. 13.16-17. k.). A csillagvirág a jobb oldali összekötıelemen 
3,7x3,9 mm, a bal oldalin 4x4,5 mm. A bal oldali végén a drótkarikák átmérıje 2,1 mm, a jobb oldalin az épen 
maradt karika kb. 1,5x2 mm. A jobb oldalon a granulátum 1,1x1,3 mm-es, a bal oldalon 1,1x1,2 mm. 
A jobb oldali összekötıelem mérete 17,7x10,7x3,5 mm, a bal oldalié 18,2x10,6x3,5 mm. Az oldalukat alkotó 
lemezszalag szélessége a jobb oldalin 2,3 mm, a bal oldalin 2,1 mm, a vastagságuk kb. 0,7 mm.  
Lánc-rész: Alapja 5 dupla hurkolt láncból összefőzött/font széles szíj. A láncokhoz kb. 0,3 mm vastag sima 
drótot használtak. Úgy helyezték a láncokat egymás mellé, hogy a szemek ellentétes irányba álljanak. Így az 
egész szíj halszálkamintázatot mutat (13.21-22. k.). A láncok és a szíj is sőrőn és egyenletesen van fonva.  
A szíj mindkét végét az összekötıelemek dobozába csúsztatták, és az utolsó láncszemeken átfőzött, 0,5 mm 
vastag sima dróttal rögzítették (13.14., 13.20. k.). A legalsó hurkolt láncra rögzítették a szíjról lelógó díszítést. A 
nyaklánc bal oldali összekötıeleme elıtt jól látható, hogy a díszítıelemek tartókarikáit a láncszemek közepén 
főzték át (13.23-24. k.). A szíj tehát elég rugalmas volt, hogy drótokat főzhessenek bele és viselés során is 
hajlékony maradjon. 
A szíj szélessége 5,5 mm, vastagsága 1,5 mm. A láncrész szélessége a díszítıelemekkel 22 mm.  
Eredetileg 87 rozettából, korongból és bükkmakk csüngıbıl összeillesztett díszítıelem volt a szíjra főzve. A 
díszítıelemek alsó részét a bükkmakk csüngı alkotja (13.25. k.). A következıképpen készítették: lemezbıl 
kivágták a bükkmakk 2 szárnyámak szív és a 3. szárnyának fél-szív alakú formáját, majd a 3. ág lemezét az 

                                                 
290 Ugyanez a jelenség megfigyelhetı a derveni E sír háromszöglető nyaklánc-elemén is, ld. alább 18. sz.  
291 Az email archaeometriai vizsgálatáról ld. Ignatiadou – Nazlis 2009. 
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élével a szív közepére forrasztották. A lemezeket 120°-os szögben meghajlították. Az éleket lekerekítették, és 
polírozták a felületet. A lemezek szélén nincs nyoma szögletességnek. Néhány darabon jól látható a 3. szárny 
forrasztásának nyoma (13.26-27. k.). 
A bükkmakk csúcsára sima drótból hajlított karikát, arra pedig 1 nagy és 1 kismérető granulátumot forrasztottak. 
A tövéhez egy 3 gömb hosszúságú gyöngydrót-darab került, ez alkotja szárát. A drót megegyezik az 
összekötıelemen lévıvel. A végére forrasztották a csüngı függesztıkarikáját, amit sima drótból hajlítottak. A 
drót illesztése a szárhoz került (13.28. k.). Ezzel a karikával főzték a fölötte lévı korongra. 
A bükkmakk magassága a tövétıl a csúcsáig 8,6-9,1 mm, a szára 1,7-2,2 mm között változik. A csúcsán a karika 
átmérıje is változó, 0,9-1,2 mm. A nagy granulátum átmérıje 1,1-1,2 mm, a kicsié 0,6-0,8 mm. A gyöngydrót-
szár vastagsága 1,2-1,4 mm. A bükkmakkok lemezének vastagsága 0,2 mm. 
A korong alapja lemez, erre forrasztották a kör alakúra hajlított sima drótot. Az alaplemez szélét a drót mentén 
vágóéllel formára vágták. Néhol jól látható a szögletes lemezszél (13.30. k.). Végül a drót-keretet domborúra 
felrakott, kék színő emaillal töltötték ki, a tetejébe szalag-csavart drótból hajlított karikát nyomtak (13.31. k.). 
Valószínőleg a még meleg emailba nyomták bele, ami a kihőlése és megszilárdulása után helyén tartotta a drótot. 
Az email 41 korongban maradt meg részben, vagy egészben. A korong hátoldalára sima drótból hajlított, nyitott 
végő karika került. Ezzel kapcsolták a bükkmakkot a szíjhoz rögzített rozettához, úgy, hogy a bükkmakk 
karikáját ráfőzték, az egészet a rozetta karikájára akasztották, majd a két végét összenyomták (13.32. k.). A 
rögzítést a korong rejti. 
A korongok átmérıje 2,4-2,5 mm. 
A rozetta  6 szirmú. Csepp alakú szirmait szalag-csavart drótból alaplemezre forrasztották, amit a forma mentén 
vágóéllel körbevágtak. A szirmokba elölrıl pontot poncoltak. A rozetta közepébe granulátumot illesztettek 
(13.33. k.). A hátoldalára rögzítıdrótot forrasztottak. Ez sima drót, aminek a közepét kb. kör alakúra hajlították, 
a két szárát pedig szorosan egymás mellé húzták. Úgy forrasztották a rozettára, hogy alul legyen a kör, felül 
pedig a drótszárak túllógjanak a lemezen. A drótvégeket kampó alakúra hajlították és kissé szétnyitották (13.34. 
k.). A kilógó karikába akasztották a korong háulján lévı nyitott karikát, a kampókat pedig a szíj alsó hurkolt 
láncába (ld. 13.32. k.). 
A rozetták átmérıje változó, 3-3,7 mm. A szirmok drótjának vastagsága kb. 0,2 mm. A granulátum átmérıje 0,9-
1,1 mm., A rögzítıdrót vastagsága 0,4 mm.  
Állapot: Az összekötıelemeken több helyütt láthatók a készítéskor keletkezett sérülések. A bal oldalin az egyik 
karika körül megolvadt és kilyukadt a lemez. Ugyanitt a szalag-csavart spirálok vége is megsérült, illetve 
hiányzik (ld. 13.16. k.). A jobb oldali alsó részén túl sok forraszt használtak a drótok forrasztásához, így az 
teljesen elárasztotta a felületet. Ugyanitt a forrasztás során kilyukadt a doboz lemeze az egyik karika alatt, és 
mindkét szalag-csavart spirálból csak csonkok maradtak (ld. 13.17. k.). Ókori javítás a nyaklánc bal oldalán lévı 
1. díszítıelemen látható. Hiányzik róla az emailos korong és ezért a rozettát és a bükkmakk csüngıt S alakú 
drótttal kapcsolták össze (13.35. k.). Emiatt ez a díszítıelem hosszabb, mint a mellette lévı. A javítás nem a 
készítés során történt, mert akkor korongot használtak volna, hanem késıbb, a használat során. Talán használat 
közben veszhetett el a bal oldali összekötıelem elıtti részrıl egy teljes díszítıelem. A hiányt a szíjon lévı két 
lyuk mutatja (ld. 13.35. k.). További hatnak pedig csupán a szíjhoz rögzített rozetta-eleme maradt meg (ld. 
13.33. k.). A korongok több, mint felébıl részben, vagy egészben hiányzik az email. Sem a díszítıelem 
drótkarikáin, sem a szíj alsó szélén a kinyúlt szemeken nem látni használatból eredı, jelentıs mértékő kopás 
nyomait. Úgy tőnik, csupán a hiányok és a pótolt drót utal a használatra. A rozetták szirmaiban néhol drappos 
szürkés föld rakódott le.  
Szerszámnyomok: kör alakú, félkör profilú poncolónyom (a rozetták szirmaiban).292  
Párhuzamok: Rozettákkal és bükkmakk csüngıkkel díszített szíjnyaklánc került elı Pella keleti temetıjében,293 
Amphipolisban294 és Korinthosban.295 Ezekrıl ld. alább az összehasonlító elemzésben. 

Keltezés: 4.sz. második fele (Treasures 1979); Kr.e. 330 körül (Despini 1996). 

Megjegyzés: Aik. Despini felvetését, miszerint az összekötıelemet emailba zárt palmetta díszítette, alátámasztja, 
hogy ezt a megoldást alkalmazta az aranymőves a lánc-rész korongjain. Azokon drótkarikát nyomott az emailba. 
A feltevését megerısíti az is, hogy az összekötıelem formája és díszítése hasonlít a Z3 nyaklánctöredék 
összekötıeleméhez, amelyen a drótkeret filigrándrót palmettát vesz körbe.  

                                                 
292 Ugyanilyen poncolónyom látható a derveni Z sír másik teljes nyakláncának rozettáin is, bár azon a rozetták 
mérete eltérı. Ld. alább 14. sz. 
293 Pella, Régészeti Múzeum, ltsz.: BE 1976/636. Ld. Treasures 1979, 46. 79. sz. 15.t.; Siganidou – Lilimpaki-
Akamati 2003, 62. 43. k. 
294Amphipolis ’Kastri’ lelıhelyérıl, a 2. sírból. Amphipolis, Régészeti Múzeum, a kiállításon a 28. vitrinben 15. 
sz. Ld. Nikolaidou-Patera 1993, 480. (a 6. sírból származik); Uı., ArchDelt 49 (1994), Chron. B2, 600. 188.β. t. 
295 Athén, Nemzeti Régészeti Múzeum, ltsz.: Χρ1050 (15457). Ld. Davidson 1952, 256-257. 2055. sz. 109. t.; 
Waele 1931, 420. 11. k.; Despini 1996, 160-161. 148-149. k. 251. 148-149. sz. 
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14. Nyaklánc amphoriskos-gyöngyökbıl 
Derveni, Z sír 
 
Leltári szám: Z2. 
Méret: hossz. 31,7 cm, szél. kb. 17 mm. 
Tömeg: 31,43 g (a fonallal).  
Anyag: arany.  
Irodalom: Χ. I. Μακαρόνας, ΑrchDelt 18 (1963), Chron., 194. 229 β. t. (az E sírból származóként említve);296 
Treasures 1979, 71. 254. sz. 37. t.; Despini 1996, 37. 38. 250. 144-145. sz., 158-159. 144-145. k.; Vokotopoulou 
1996, 219. 222-223. Z2. k.; Themelis – Touratsoglou 1997, 126-127. 25-26. t. 141. t.; Gold of Macedon 2000, 
72. 73. k.; P. Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 254. 1. sz. képpel. 
Leírás: nyaklánc kapcsolótaggal,lap alakú összekötıelemmel, gyöngyökbıl főzött lánc-résszel (14.1-2. k.). 
Kapcsolótag: Dupla csıbıl áll, ami egyben rögzítıcsı is. Egyetlen téglalap alakú, teljes felületén bordázott 
lemezbıl készült. A bordákat negatív forma segítségével domboríthatták, de elképzelhetı széles, görgethetı 
szerszám is. A lemez szélein kb. 1,5 mm széles sáv sima maradt. A lemez mindkét hosszú oldalát egymással 
szemben feltekerték, amíg össze nem ért a kettı.297 A bordák így a csı tengelyére merılegesen helyezkednek el 
(14.3-4. k.). A hengerek közé, a tetejükre gyöngydrótot forrasztottak (14.5. k.). Jól láthatóak a készítéséhez 
használt lemezszalag, vagy rúd széleinek illeszkedését jelzı vonalak a ’gyöngyökön’. A dupla csı az 
összekötıelem hátoldalára, középre került. Nem a teljes hosszán, hanem csupán 3 szakaszon forrasztották oda 
(14.6. k.). 
A dupla csı hossza kb. 18,3 mm, szélessége kb, 3,7 mm, a gyöngydrót vastagsága 0,6 mm.  
Összekötıelem: a nyaklánc mindkét végén 1-1, kb. téglalap alakú alaplemezre forrasztott filigrándrót-díszítés 
alkotja. Az alaplemezt a díszítés mentén vágták körbe a drótok ráforrasztása után (14.7-8. k.). 
A díszítés felsı felét egy palmetta foglalja el. A középsı levele lándzsahegy alakú, 5-5 oldalsó levelének a hegye 
kifelé hajlik. Mindegyiket szalag-csavart drótból készítették. A lándzsalevél teljes körvonalát meghajlították. Az 
oldalleveleknek csupán az ívét jelölték, a drót felsı végét szorosan visszahajtva az ív mentén. A 2 legnagyobb 
levélnek a feléig, a 3. levélnek a háromnegyedéig, az utolsó leveleknek szinte a teljes hosszában visszahajlították 
a drótot (14.9., 14.11. k.).298 Mindössze egy-két levél hegyén látható a drót visszafordulása, pl. a bal oldali 
összekötıelemen a palmetta jobb felsı és bal alsó levelén (14.11. k.). Az alaplemez formára vágásakor ugyanis 
ezt is levágták. Jól látható a vágóél nyoma a jobb felsı levél drótján (ld. 14.11. k.). Emiatt úgy tőnik, mintha a 
levelek 2 egymás mellé forrasztott drótból állnának. A jobb oldali összekötıelemen a bal oldali 3. levél így 
készült, de ez a levél rövidebb is, mint a többi (ld. 14.9. k.). A levelek tövénél 2, szorosan egymáshoz illesztett, 
ív alakú szalag-csavart drót jelzi a palmetta közepét (ld. 14.9., 14.11. k.).  
A díszítés alsó részét gyöngydróttal keretelt lángpalmetta alkotja. 2 gyöngydrótot S alakúra hajlítottak, aminek 
az alját és a tetejét is spirálba tekerték. Egymáshoz illesztve lantot formáznak, aminek a tetején a spirálok kifelé, 
az alján befelé hajlanak (14.10., 14.12. k.). A kihajló spirálok oldalához 1-1 sima drót spirált illesztettek lefelé és 
kifelé fordítva. A tetejükre 1-1 nagymérető granulátum került (14.13. k.). A lant keret belsejében kismérető 
lándzsaleveles lángpalmettát ültettek a befelé hajló spirálok tetejére. Ez is szalag-csavart drótból készült a nagy 
palmettával megegyezı módon. A 3-3 oldallevele közül a felsın a háromnegyedéig, a többin teljesen vissza van 
hajlítva a drót (14.14. k.). 
Mindkét palmetta alá, a lant keret spiráljaira 1-1 virágot helyeztek díszítésként. A kis palmetta aljához, a 
spirálokat elfedve 6 szirmú rozettát, a nagy palmetta alá pedig, a kifelé hajló drótok érintkezési pontja tetejére 5 
szirmú csillagvirágot forrasztottak. Ezek azonos módon készültek: a szalag-csavart drótból hajlított szirmokat 
alaplemezre forrasztották; a csillagvirág szirmainak belsejét a hátoldal felıl csepp alakú, a rozettáét elölrıl kör 
alakúval poncolóval domborították; az alaplemez szélét vágóéllel körbevágták a szirmok mentén; a virágok 
közepébe granulátum került (14.15-16. k.).  
A lant keret alá, az összekötıelem szélére egyetlen szalag-csavart drótból hajlított félholdat illesztettek a lánc-
rész felé fordítva. A drót illeszkedése felülre került, így a rozetta el is takarja. Az alaplemez szélét itt a félhold 
forma mentén vágták körbe. Jól látható a vágóél nyoma és a vágás szögletessége (14.17. k.).   
Az összekötıelemek hossza 23,1 mm, szélességük 7,6 és 7,3 mm, vastagságuk 3,7 mm. A rozetta átmérıje 2,9 
mm, a csillagvirágé 3,2 mm, a granulátumoké 0,7 mm. A gyöngydrót vastagsága 0,6 mm.  
Lánc-rész: 62 amphoriskos alakú gyöngybıl áll (14.18-19. k.). Az amphoriskosok lemezbıl, több részbıl 
készültek; üregesek. Néhány gyöngyön több helyütt szétnyíltak a lemezek, így jól látható a készítésük módja. A 
nyakuk henger alakúra hajlított téglalap lemez. A széleit összeforrasztották. Mindkét végére szalag-csavart 

                                                 
296 A derveni sírok jelölésének változásáról ld. Themelis – Touratsoglou 1997, 18. 
297 Ugyanígy készült a derveni E sírban talált amphoriskos alakú gyöngy dupla rögzítıcsöve is. Ld. alább 18bis. 
sz. 
298 Hasonló módon készítették a 16. számú nyaklánctöredék összekötıelemén a palmettákat, errıl ld. alább az 
összehasonlító elemzésben.   
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drótot forrasztottak, hogy eltakarja a nyak illesztését a testhez és a tartóelemhez (14.20-21. k.). Sok esetben a 
nyak a teteje felé kiszélesedik, mert azon a részen kissé összenyomódott. A testüket 2, negatív formába beütött 
félbıl forrasztották össze: a felsı részük harang, az alsó kúp alakú. Néhány darabon szét is nyílt a 2 fél illesztése 
(14.20. k.). A test aljára sima drótból hajlított karikát, annak a tetejére pedig granulátumot forrasztottak (14.22. 
k.), ez alkotja az edény alját. A felsı harang-rész tetejét kívülrıl kilyukasztották. A nyakat a lyukba csúsztatták a 
rajta lévı drótig, illetve a tetejére forrasztották (ld. 14.20-21. k.).  
A test magassága változó, 6,9-7,1 mm, szélessége 4,2-4,5 mm. A nyak magassága is változó, 2-3,2 mm. A 
granulátum átmérıje 1,3-1,4 mm. 
Az amphoriskosok nyakának tetejére került a gyöngyöt rögzítı csı. Ez egyetlen, teljes felületén bordázott, 
téglalap alakú lemezbıl készült. A lemez 2 rövid oldalát egymással szemben feltekerték, amíg össze nem ért a 
kettı. Így dupla henger alakú csövet kaptak. A 2 henger találkozási pontjához szalag-csavart drótot forrasztottak 
(14.23-24. k.). Ezt a gyöngy hátoldala felé fordították.  
A dupla csı hossza 4-4,4 mm, szélessége 3,7 mm. A drót vastagsága kb. 0,2 mm.  
A rögzítıcsı elıoldalát dupla rozettával díszítették, ami el is takarja a csövet. Az alsó 7, a felsı 6 szirmú. 
Mindkettı azonos módon készült: a csepp, illetve sokszor kör alakú szirmokat szalag-csavart drótból hajlították, 
és alaplemezre forrasztották. A lemez szélét szorosan a szirmok mentén vágóéllel körbevágták. Jól látszik a 
vágás szögletessége (14.26. k.). A felsı rozetta szirmaiba elölrıl, az alsóéba a hátoldal felıl kör alakú pontot 
poncoltak (14.25. k.). Közéjük kb. 1 mm széles lemezszalagból hajlított karikát forrasztottak távtartóként (14.27. 
k.). A felsı rozetta közepét granulátum díszíti (ld. 14.26. k.).   
A 7 szirmú rozetták átmérıje 4,1-4,5 mm, a 6 szirmúké 2,4-2,6 mm között változik. A granulátum átmérıje 0,7-
0,8 mm. A drótok vastagsága kb. 0,2 mm. 
Az amphoriskos gyöngyök teljes magassága változó, 12,8-13,8 mm.   
Állapot: A nyakláncon ókori sérülések, antik és modern javítások találhatók. Az egyes részek forrasztása során 
több helyütt elolvadt a rögzítıcsı lemeze, szétnyílt az edénytest 2 felének illesztése. Még a készítéskor be is 
foltozták a keletkezett lyukakat. A rögzítıcsövek esetében téglalap alakú lemezt forrasztottak a lyukra (14.28. 
k.). Szintén a készítés során toldottak be egy téglalap alakú lemezt az egyik gyöngy hátoldalán a nyak és a test 
illesztésénél. Több gyöngy is kilyukadt ezen a helyen, valószínőleg itt nehéz volt forrasztani. Az egyik gyöngy 
nyakának és rögzítıcsövének csatlakozásához profilált drótdarabot forrasztottak. Ezt két okból tehették: 
eltakarják a köztük lévı rést, vagy elfedjék a kilyukadt rögzítıcsövet (14.29. k.). Több gyöngy nyaka behorpadt. 
A bal oldali összekötıelem melletti 1. gyöngynek letört a nyaka és eltört a teste. Ezt ma ragasztó rögzíti. 
Ragasztás látható több gyöngyön is.  
Szerszámnyomok: csepp alakú, U profilú poncolónyom (csillagvirágokon); kör alakú, U, illetve félkör profilú 
poncolónyom (az összekötıelem és a rögzítıcsövek rozettáin).  
Párhuzamok: Nagyon hasonló nyakláncot találtak az ókori Pydna déli temetıjében. Csupán az 
összekötıelemének formája tér el, de az is filigrándrót palmettával díszített.299 Szinte ugyanúgy készült a derveni 
E sírban talált amphoriskos alakú gyöngy (ld. alább 18bis. sz.), mint a 14. nyaklánc gyöngyei. Hasonló 
díszítıelemek találhatók a derveni Z sír szíjnyakláncán is: rozetták, csillagvirágok, ellentétesen álló spirálok (ld. 
13. sz.). A homolioni A sír 375-325 közé keltezett nyakláncán az amphoriskos alakú gyöngyök és a 
rögzítıcsövek formája, az összekötıelemek formája, a díszítési szkhéma és készítéstechnikai részletek is 
hasonlítanak a derveni nyakláncéhoz.300 Részletesen ld. alább az elemzésnél.  
Keltezés: Kr.e. 4.sz. második fele (Treasures 1979); Kr.e. 330 körül (Despini 1996); a sírral együtt 300-280 
(Hrysos ton Makedonon 2007).  

 
 
15. Állatfejes nyaklánc Héraklés-csomós kapcsolótaggal 
Sedes, Γ sír 
 
Leltári szám: ΜΘ5411. 
Méret: hossz. 39 cm, legnagyobb szél. 17 mm.  
Tömeg: 21,2 g.  
Anyag: arany.  
Irodalom: O. Walter, AA 1940, 268. 75-76. k.; Kotzias 1937, 878-879. 9-10. k.; Pfrommer 1990, 13. 83-84. 308. 
HK 81, 325. TK 59, 1,2. t. 29,1. t.; M. Tsimbidou-Avloniti, in Greek Civilization 1993, 232. 275. sz. 275. k.; B. 
Tsigarida, in Greek Jewellery 1997, 107. 94. sz. képpel; B. Tsigarida, in Hrysos ton Makedonon 2007, 148. 3. sz. 
képpel. 
Leírás: nyaklánc kapcsolótaggal,rajta Héraklés-csomóval, oroszlánfejes összekötıelemmel,hurkolt láncból álló 
lánc-résszel (15.1. k.). 

                                                 
299 Ld. Pydna 1995, 106. felsı kép; Greek Jewellery 1997, 115. 106. sz. 
300 A két nyaklánc közötti hasonlóságra már St. G. Miller is felhívta a figyelmet, ld. Miller 1979, 11-12. 4. t. 
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Kapcsolótag: Tartókarikából és beakasztókampóból áll. A tartókarika a nyaklánc bal oldalán, a beakasztókampó 
a jobb oldalán lévı összekötıelem oroszlánfejéhez van rögzítve. Mindkettıt 1,3 mm vastag sima drótból 
hajlították. A tartókarika a drótvégeknél kicsúcsosodó kör. Az illesztést befelé fordítva forrasztották az oroszlán 
szájába (15.2-3. k.). Átmérıje 6,1 mm. A beakasztókampó kb. 40 mm hosszú drótból készülhetett. A drótot az 
egyik felén 16 mm hosszan laposra kalapálták, itt a szélessége kb. 1,6 mm. Ezt a végét forrasztották az oroszlán 
szájába (15.4. k.). A száj elıtt kb. 3,5 mm-rel elvékonyodik és újra kör keresztmetszetővé válik. A másik végét 
stilizált kígyó díszíti: kb. 2,5 mm hosszú a feje és a testébıl megmintázott rész is (15.5-7. k.).301 A kígyótest 
széleit kiemelkedı perem határolja, a hátoldalán pedig lapos (15.8. k.). Mindez arra utal, hogy a drótot negatív 
formába ütve alakították ki a kígyó formát. A drótnak ezt a végét kampó alakúra hajlították (ld. 15.5-6. k.). A 
visszahajló rész 9,7 mm, az egyenesen hagyott rész az oroszlán szájáig 29 mm hosszú. 
A beakasztókampóra díszítıelemet illesztettek, ami szinte az egész kapcsolótagot eltakarja. A Héraklés-csomó 2 
ómega alakúra hajlított, üreges csıbıl áll (15.9-12. k.). A hátoldalukon jól látható a készítésükhöz használt 
lemez széleinek illesztése, és az is, hogy ezeket összeforrasztották. A csöveket egymással szembe fordítva 
csúsztatták egymásba. Azokon a helyeken, ahol érintkeznek, ellapultak, benyomódtak (15.11-12. k.), ami a 
formára hajlítás következménye. A csöveket össze is forrasztották az érintkezési pontokon.  A vastagságuk a 
deformálódások miatt változó, 2,7-3,3 mm.  
Mindkét csı tetejét 2-2, egymással párhuzamosan futó szalag-csavart/orsódróttal díszítették (ld. 15.10. k.). A 
távolságuk 1,2-2 mm között változik. Az oroszlánfej felé esı csı belsı drótja véget ér a másik csıvel való 
illeszkedése elıtt, vagyis nem folytatódik a csövek között. A drótok nem forrtak a csövekhez a teljes hosszukon.  
A Héraklés-csomó hossza 32 mm, szélessége 17 mm.  
A csövek kilógó végeit 1-1 kismérető oroszlánfejjel zárták le (ld. 15.9-10. k.). Ezek üregesek, lemezbıl, 2, 
negatív formába domborított félbıl készültek. Mind a 4 fejnek kétsoros sörénye és tátott szája van, poncolás jelzi 
a füleket és a szemeket (15.13-15. k.). A kampó bal oldalán lévı fejen jól látható, hogy a fület kör alakú, lapos 
aljú poncolónyom jelzi (15.13-14. k.). Az összekötıelem és a kampó bal oldalán lévı fejeken 2 egymás mellett 
futó horony jelzi a ráncokat a homlokon. A szemek megmintázása is ezeken látható a legjobban: a szemüregbe 
alulról és fölülrıl is félhold alakot poncoltak (15.15. k.). Az összekötıelem jobb oldalán lévı kis fejen csupán 1-
1 vonalat sikerült beütni a szemekbe. Az oroszlánok szájában kivágták a lemezt, valószínőleg éles poncolót 
ütöttek bele. Ez a kampó bal oldalán lévı kis fejen sikerült a legjobban (15.13., 15.15. k.).  
A beakasztókampó jobb oldalán lévı kis oroszlánfej különbözik a többitıl. Sokkal stilizáltabb, mint a másik 
három, pedig ugyanúgy készült (lemezbıl, két félbıl, negatívba ütve) és ugyanazokat a részleteket (kétsoros 
sörény, szemek, fülek, száj) mintázták meg rajta (15.18-19. k.). A különbség oka, hogy a felületén nincs nyoma 
utólagos megmunkálásnak, vagyis minden részlete benne volt a negatívban.  A szemeket hosszúkás 
kidomborodás jelzi és a szemöldök domborulata is látható (15.22. k.); a jobb fület félkör alakú bordával jelölték, 
míg a bal fül nincs megmintázva; a szájszögletet ívelt borda jelzi; nincs kivágva a száj (15.18-19. k.). Az 
oroszlánfej körül lapos peremet hagytak a lemez szélén, hogy könnyebb legyen összeforrasztani a két felét 
(15.18-19. k.). Az említetteken kívül eltérı még a 3 oroszlánfej laposra mintázott orra és lapos felülető 
homlokrésze. A 4. fejen nincs ilyen (vö. 15.16. és 15.21. k.). Az áll-rész megformálása a 3 fejen hosszúkás, 
egyenes sávszerő, a negyediken inkább háromszöglető. Mindez azt mutatja, hogy a kampó jobb oldalán lévı fej 
más negatív formából készült, mint a többi. 
A kis fejek szélessége nagyobb, mint a csöveké, ezért összekötıelemet alkalmaztak a rögzítésükhöz. Ez 
drótokból hajlított karikákból áll. Közvetlenül az oroszlánfejhez 0,5 mm vastag szalag-csavart drót-karikát 
forrasztottak. Aztán 2 másik szalag-csavart drót-karika következett vékonyabb drótból és csökkenı átmérıvel. 
Végül egy még vékonyabb sima drótból hajlított, még kisebb átmérıjő karika zárta a sort. A vastagságuk nem 
mérhetı (15.17. k.). A kampó jobb oldalán lévı fejnél csak 2 drótból áll az összekötıelem (15.23. k.). 
A Héraklés-csomó közepét 6 szirmú rozetta díszíti (ld. 15.9. k.). A 0,2 mm vastag szalag-csavart drótból 
meghajlított, hosszú, nyújtott ív alakú szirmokat alaplemezre forrasztották. A lemezt a szirmok formáját 
nagyjából követve vágták formára (15.24. k.). A szirmok csúcsába 1-1 pontot poncoltak az alaplemez hátoldala 
felıl. Jól láthatók az elıoldalra kitüremkedı kúpok (15.25. k.). A rozetta közepébe nagy granulátumot 
forrasztottak. A közepét benyomták, hogy illeszkedjen a Héraklés-csomó közepén lévı lyukba, és négy szirmát 
(a kampó felé esı 2 kivétel) a csövek tetejére forrasztották.  
A Héraklés-csomót a beakasztókampóra húzták a következı módon: az alulra esı ómega ívén középen lyukat 
vágtak (15.26. k.), majd ezen bevezetve a beakasztókampó egyenes és valószínőleg hegyes végét átszúrták vele a 
csı belsı oldalát is, és át is tolták rajta. Jól látható, hogy a lyuk szélén a lemez kifelé, a csomó belseje felé hajlik 
(15.27. k.). A csomó külsején kb. 3 mm hosszú ovális kivágás van. Ez a lyuk túl nagy volt a kampó 
vastagságához képest, ezért a két szélén a rést 1-1 szalag-csavart drót-darabbal fedték be (15.28. k.).  
 A Héraklés-csomó mérete 32x15 mm. A kampó bal oldalán lévı kis oroszlánfej szélessége 5,3 mm; az 
összekötıelem karikáinak átmérıje a fejtıl számítva 5 mm, 4,2 mm, 4,1 mm és 3,6 mm. A kampó jobb oldalán 

                                                 
301 Kígyófejben végzıdik a 9. sz. fülbevalópár beakasztókampóinak és a 10. sz. oroszlánfejes karikafülbevaló 
elvékonyodó vége is, ld. 9.5-7. és 10.14-17. k. 



 127 

lévı fej szélessége 5,6 mm; a 2 drót-karika átmérıje 3,9 és 3,4 mm. Az oroszlánfej bal és jobb oldalán lévı kis 
fejek szélessége 4,9 mm. A bal oldalin a karikák átmérıje 4,4 mm, 3,8 mm és a sima drótkarika 3 mm. A jobb 
oldalin a karikák átmérıje 5,1 mm, 4,5 mm, 3,8 mm és sima drótkarikáé 3 mm. A rozetta szirmainak hossza kb. 
5,5 mm, szélességük 1,7-1,8 mm. A granulátum átmérıje 1,4 mm.  
Összekötıelem: A nyaklánc mindkét végén egyforma, kapcsolótagot és lánc-részt összekötı elem található. Ez 2 
részbıl áll: oroszlánfej, csonkakúp-elem. Az összekötıelem alapját a csonkakúp alakúra hajlított lemez alkotja, 
amit a díszítés 3 részre oszt: ívsor, díszítetlen sáv, palmettákal díszített sáv (15.29-32., 15.64-67. k.). 302 Elıször a 
csonkakúpot készítették el és utána forrasztották rá a díszítést. Az ívsor a csonkakúp kisebb átmérıjő, lánc felıli 
végére került (15.33. k.). Minden ív külön készült. Kb. 0,1 mm vastag szalag-csavart drótból hajlították meg és 
lemezre forrasztották, majd a lemezt a hátoldala felıl hosszúkás poncolóval megdomborították. Elölrıl a 
kidomborodó ívek sora ión kymationhoz hasonló (15.34. k.). A lemezt vágóéllel körbevágták, az ív formája 
ellenére háromszögletőre (15.35. k.). Az íveket külön forrasztották a csonkakúpra, úgy, hogy kb. 1 mm hosszan a 
lemez szélére csúsztatták. A bal oldali összekötıelemen 10 ív van, közülük 1 drót ív nélkül készült (15.36. k.). A 
jobb oldalin 6 ív maradt épen, a többi megsérült (15.68-69. k.)  
Az ívsor nyitott végét 0,4 mm vastag sima drót zárja le. Ez után 1,5 mm széles díszítetlen sáv következik. A sáv 
2 oldalán, egymással szemközt 1-1, kb. 1,5 mm átmérıjő kívülrıl ütött lyuk van a lánc-részt rögzítı drótnak. 
Mindkét lyuk széle befelé hajlik (15.29-30. k.). A jobb oldali összekötıelemen az egyik lyuk jóval nagyobb, kb. 
2 mm átmérıjő, a másik csupán kb. 1,2 mm (15.69. k.). A sáv másik szélét 2 sima drót között 1 orsódrót 
határolja. A dróthármas 1,8 mm széles sávot foglal el. Az orsódrót kb. 0,5-0,6 mm vastag, a sima drótok 
valamivel vékonyabbak (15.37. k.). A drótok végét ferdén vágták le és nem illesztették össze, hanem rés maradt 
köztük.  
A dróthármas után 7 mm széles palmettákkal díszített sáv következik. A csonkakúp alsó és felsı részére is 1-1 
lándzsaleveles palmetta került 3-3 kifelé hajló, kerek hegyő oldalsó levéllel (15.38-39. k.). Minden levél teljes 
körvonalát meghajlították szalag-csavart drótból. Formájuk szép íves és a lándzsalevél csúcsa sem törik meg 
élesen (15.40-41. k.). A palmetták közepét is lemezre forrasztott, közepén hátulról megdomborított sima drót-ív 
alkotja, amit a levelek tövéhez forrasztottak. A nyaklánc bal oldali összekötıelemén a felsı palmettán 
háromszög alakúra, az alsón trapéz alakúra vágták az ív alaplemezét. Ugyanezen az összekötıelemen a felsı 
palmetta a csonkakúp lemezének illesztésére van forrasztva (15.38. k.). A jobb oldali összekötıelemen az alsó 
palmetta fedi a lemez illesztését. A közepét jelzı ívnek csupán a széle látszik ki a foltozás alól (15.71. k.).  
A palmettákat mindkét oldalon 4-4 szalag-csavart drótból hajlított ív választják el. 2 ívet egymás mellé, nyitott 
végükkel a palmetta tetejénél lévı dróthármashoz forrasztottak, csúcsukkal tehát lefelé mutatnak. 1 ív a nyitott 
végével a díszítetlen sávot határoló dróthármashoz került, csúcsával tehát felfelé mutat. A 4. ívet nyitott végével 
a 2 ív csúcsához forrasztották, vagyis ennek a csúcsa is lefelé mutat (15.42-43., 15.72-73. k.). A bal oldali 
összekötıelemen a méretbeli eltérések miatt az egyik oldalon összeérnek az ívek, a másik oldalon viszont kb. 1 
mm távolság van közöttük (ld. 15.42-43. k.). A 8 ív közül hatnak kissé befelé görbül a szára.303 A palmettákat 
kb. 0,2 mm, az íveket kb. 0,1 mm vastag drótból készíteték. 
A palmettás sávot az oroszlánfej felıli szélén is 3 drót zárja le, sorrendben 1 sima, 1 orsó- és 1 gyöngydrót(?). A 
dróthármas 2 mm-es sávot foglal el (15.44. k.). A sima és az orsódrót ugyanolyan vastag, mint a díszítetlen sávot 
határoló drótok. A fej melletti gyöngydrót vastagsága 0,7-0,8 mm. A legtöbb ’gyöngy’ közepén illesztés helye 
látható: horony, ami arra utal, mintha különálló darabokból lenne összerakva a drót (15.45. k.). Valószínőbb 
azonban, hogy a hornyok a gyöngydrót felületét megmunkáló szerszám élének a lenyomatai.304 Jól látható, hogy 
a drót fej felıli oldala lapos, csak egy rövid szakaszon maradt meg körben. Az aranymőves szándékosan 
alakította laposra, valószínőleg a  profilálás után. A csonkakúp lemeze éppen a gyöngydrót alatt ér véget, nincs 
tehát túlnyúló lemezszél, amire az oroszlánfejet ráhúzhatták volna, így a gyöngydrót maradt az egyetlen nagyobb 
felület, amihez rögzíthették. Azért alakították laposra az oldalát, hogy biztonságosan tudják hozzáforrasztani a 
fej szélét. Az oroszlánfejet tehát valójában az utolsó dróthoz rögzítették (15.46. k.). 
Nyitott szájú, üreges oroszlánfej (15.47-50. k.). Lemezbıl, két félbıl, negatív formába domborítva készítették. 
A bal oldali összekötıelem oroszlánfején csupán az orron, az oroszlán álla alatt és feje tetején látható a 2 fél 
illesztésének nyoma: kb. 1,2 mm hosszú borda és kisebb repedések (15.51-53. k.). A jobb oldali oroszlánfejen 
viszont jól látható a 2 fél széle az áll alatt, mert nem forrtak össze (15.75. k.); a homlokon és az elsı 
sörénysávban is kivehetı az illesztés. A sörény kétsávos. Az oroszlán szemöldöke és orra határozott, szinte 
szögletesen megtörı vonalat ad ki. Az orr eleje teljesen lapos (15.51. k.). A jobb oldali összekötıelemen ráforrt 
egy kb. 2 mm-es szalag-csavart drót (15.74. k.). 

                                                 
302 Funkciója szerint ez is összekötıelem: a fej és a lánc-rész közti méretbeli különbséget hidalja át. Az egész 
összekötıelem szerkezete megegyezik az állatfejes karikafülbevalók egyszerő összekötıelemő változatával. Itt 
azonban a karika helyett lánc van.   
303 Hasonló jelenség figyelhetı meg az Antik Győjtemény 55.53 és 55.176 leltári számú bikafejes 
karikafülbevalóin is. Ld. Dági 2006, 43. 53., 46. 1.h és 2.h k. 
304 A gyöngydrótok készítéséhez ld. 282-283. 
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Az oroszlánfej nagyobb domborulatait (a sörény sávjai, a száj, a szemöldök, az orr domborulatai) mintázták meg 
a negatívban, a részleteket (fülek, szırszálak, -tincsek, ráncok) utólag alakították ki. Hosszú, széles cizellálált 
vonalakkal jelölték a sörény mindkét sávján átnyúló, tincseket elválasztó vonalakat, a homlok ráncait, a 
sörénysávok elválasztását (15.54-55. k.). Rövid, keskeny vonalakkal jelölték a sörény és a szemöldök szırszálait, 
az orr ráncait (15.56. k.). Ezek feltehetıen vésett vonalak, mert viszonylag élesen bemélyednek a felületbe 
(0000. A jobb oldali összekötıelemen a szemöldököt V alakot formázó vonalak jelzik (15.76. k.). 
Mély, kör alakú, lapos aljú poncolónyom(?) jelzi a füleket. Az oldalfalán vízszintes hornyok vehetık ki. Ez arra 
utal, hogy nem beütötték, hanem ’beletekerték’ a lemezbe a szerszám hegyét (15.57-58. k.). A szerszám a jobb 
oldali összekötıelemen, a jobb fej-félen a fül elıtt, a pofa oldalán is nyomot hagyott (15.77. k.).   
A fej lapos, illetve sima felületein erıteljes cizellálás nyomai láthatók: a homlokon, a szemüregen hosszú, 
egyenes hornyok (15.59-60. k.). Ezek arra utalnak, hogy a lemezt rádolgozták valamire, feltehetıen a fej 
belsejébe juttatott kitöltıanyagra, ami megakadályozta, hogy kiszakadjon. A száj nyílásában, a lemez széle 
mögött kivehetı a maradványa (15.61. k.).   
Az oroszlán szemét nem mintázták meg, csupán a szemüreget alakították ki (ld. 15.50. k.). A szemüreg felületén 
látható cizellálás-nyomok azt mutatják, hogy ezt nagy gonddal tették. Az aranymőves tehát szándékosan készített 
vak oroszlánt.305 Ezt megerısíti az is, hogy a fej többi részletét viszont kidolgozták. A jobb oldali 
összekötıelemen az oroszlán bal szeme helyén kivehetı egy ovális alakú sekély mélyedés, de itt sincsenek 
kidolgozva a részletek (15.78. k.). 
A fej nyitott szájjal volt a negatívban, de a nyílást a 2 fél összeforrasztása után vágták a lemezbe és nyitották 
szét. A szájszegletben látható a vágóél nyoma (15.62-63. k.) és a lemeznek a száj belsejébe hajlott széle. A bal 
oldali összekötıelemen a kapcsolótag tartókarikáját, a jobb oldalin a beakasztókampót forrasztották a nyílásba. 
Az utóbbin a Héraklés-csomó kis oroszlánfejeit is a száj sarkához forrasztották (15.79. k.) 
Alig látható, hogy az oroszlánfej szélét derékszögben visszahajlították. Az így kialakított lapos perem 
megkönnyítette a csonkakúpot lezáró dróthoz forrasztást (15.45. k.).   
A bal oldali összekötıelem hossza 24,5 mm, legnagyobb szélessége és vastagsága 10 mm.   
Lánc-rész: Egyszerő hurkolt lánc, amit sima drótból készítettek. A láncszemek két végét kör alakúra formázták, 
lehajlították, a szemeket egymásba helyezték és a közepüket összenyomták. A szemek trapéz alakúak lettek, a 
szélességük kb. kétszer nagyobb, mint a magasságuk.  Összefőzés után a lánc tehát felülnézetben kétszer olyan 
széles, mint oldalnézetben (15.80-81. k.). A láncszemeket a kör alakú végükön forrasztották össze.  
A láncot az összekötıelemekhez drótozták. A lánc végét az összekötıelem végébe csúsztatták, majd az oldalán 
ütött lyukakon és a belül lévı utolsó láncszemen sima drótot főztek át. A drót végét egyszerően csak az 
összekötıelemre hajlították, hogy helyén tartsa a láncot (15.82-84. k.).  
A láncszemek drótjának vastagsága 0,3-0,4 mm. A rögzítıdrót vastagsága 0,6 mm. A lánc szélessége 4-4,3 mm, 
vastagsága 2,9-3,3 mm között változik. A láncszemek magassága kb. 3 mm.    
Állapot: Teljes. A készítéskor több helyütt megsérült. A forrasztás során megolvadt és kilyukadt a bal oldali 
összekötıelemen a lemez az oroszlánfej tövében és a lánc rögzítése mellett, a forrasz elárasztotta az ívsor 
drótjait. Az oroszlán jobb fülében átszakadt a lemez a poncoláskor (ld.15.33., 15.38.15.42., 15.57. k.). 
A jobb oldali összekötıelem csonkakúpjának lemeze több helyütt megolvadt és kilyukadt, és a forrasz is 
elárasztotta a drótokat. A szélén lévı ívek közül 4 elolvadt, csak a maradványuk látható. A megmaradt 6 ív 
drótjait is elárasztotta a forrasz, megolvadt a felületük (ld. 15.68-69., 15.71-72. k.).  
A Héraklés-csomón is több helyütt megolvadt és/vagy kilyukadt a lemez a forrasztáskor. A csomó hátoldalán 
egy helyen ovális alakban benyomódott a lemez (ld. 15.10. k.). A kis oroszlánfejeken is több helyütt kiszakadt a 
lemez a domborítás során; az összekötıelemük drótjait elárasztotta a forrasz, illetve megolvadtak (ld. 13., 15.17., 
15.23. k.). 
A készítés során több helyütt javították is a nyakláncot: hiányzó részeket pótoltak, sérült felületeket foltoztak. A 
bal oldali összekötıelemen az oroszlánfej melletti dróthármas orsódrótja nem volt elég hosszú, ezért kb. 2,2 mm 
hosszú ugyanolyan drótdarabbal egészítették ki. A kiegészítést nem sikerült pontosan beilleszteni: az egyik vége 
rácsúszott a másik drótra. A pótlás a fej bal oldalán található (15.85. k.). A dróthármas sima drótját is ki kellett 
egészíteni a csonkakúp lemezének illesztésénél. Ehhez kb. 1 mm hosszú, de az eredetinél 3-4-szer vastagabb 
sima drótot használtak (15.86. k.). 
A jobb oldali összekötıelem alsó részén az olvadás során keletkezett lyukakra 3,  kb. téglalap alakú 
lemezdarabot forrasztottak. Egyet a fej melletti orsó- és gyöngydrót tetejére (kb. 2x2,5 mm), egyet a fej melletti 
dróthármas tövébe (kb. 3x2 mm), és egyet a palmetta alsó részére (kb. 3x3 mm), ami szinte teljesen eltakarja a 
közepét jelzı ívet (15.87-88. k.). Ugyanezen az összekötıelemen a fej alsó része és a dróthármas közé 
beillesztettek egy 8 mm hosszú, vékony, sima drótot (15.89. k.). Ezzel töltötték ki a fej és a drótok közötti rést, 
hogy össze tudják forrasztani a két részt. 

                                                 
305 A sedesi Γ sír diadémájának oroszlánfejein sem mintázták meg a szem részleteit, ld. 8.36., 8.38. k. 
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A jobb oldali összekötıelem sávjait határoló drótkarikák több helyütt elgörbültek. A bal oldali összekötıelem 
felsı palmettáján az egyik levél deformálódott. Az ívsor mindkét összekötıelemen deformálódott. A láncon 
csupán néhány szem deformálódott. 
Színtelen ragasztó maradványa a bal oldali összekötıelem díszítetlen sávján.  
Szerszámnyomok: kb. kör alakú, V profilú poncolónyom (kúphegyő poncoló; a rozetta szirmain); félhold alakú, 
V profilú poncolónyom (a kis oroszlánfejek szemei); vonal alakú, V profilú vágóélnyom (az oroszlánok szája); 
vonal alakú, U profilú cizellırszerszámnyom (a nagy oroszlánfejek sörényében, homlokán); rövid vonal alakú, V 
profilú vésınyom (szırszálak a nagy oroszlánfejek sörényében, szemöldökén, orrán); kör alakú, trapéz profilú 
poncolónyom (a nagy fejek fülei).   
Párhuzamok: Oroszlánfejes összekötıelemő, Héraklés-csomóval díszített kapcsolótagú nyakláncot találtak 
Amphipolisban a 212. sírban306 és az ókori Pydna déli temetıjében Crysochoidis földjén az 52. sírban.307 Ezeken 
azonban vastag drótból készült a csomó, és férfi, illetve nıi fej díszíti. Az összekötıelem csonkakúp alakú része 
mindkettın díszítetlen. Ugyanilyen típusú lánc került elı Homolionban is, amelynek a beakasztókampója 
kígyófejben végzıdik.308 Csıbıl készült Héraklés-csomó díszíti a sedesi Γ sír diadémájának közepét is, annak a 
szárait azonban nem zárják le oroszlánfejek (ld. fentebb 8. sz.). Oroszlánfejekkel díszített, csıbıl készült csomó 
található a Tsagezinél talált csıgyöngyökbıl főzött nyaklánc közepén, a felületét azonban gazdag filigrándíszítés 
borítja.309  
Keltezés: a sírral együtt 320-305 közé (Kotzias 1937); késı 4. sz. (Pfrommer 1990); Kr.e. 4.sz. utolsó negyede 
(Greek Jewellery 1997, Hrysos ton Makedonon 2007).  
Megjegyzés: A Héraklés-csomó 4. kis oroszlánfejének készítési technikája, a rozetta szirmaiba poncolt pontok  
és a rossz forrasztások és a foltozások alapján feltehetıen ugyanaz az aranymőves készítette, mint a sedesi Γ sír 
fülbevalóját (11. sz.), diadémáját (8. sz.) és fibuláit (32-34. sz.). Errıl ld részletesen a 6. fejezetet. 
 
 
16. Nyaklánc töredéke 
Derveni, Z sír 
 
Leltári szám: Z3. 
Méret: hossz. 45 mm, szél. 14 mm. 
Tömeg: 5,85 g (a fonallal).  
Anyag: arany.  
Irodalom: Themelis – Touratsoglou 1997, 127. 141. t.; Hrysos ton Makedonon 2007, 78. 4. sz. képpel. 
Leírás: nyaklánc töredéke kapcsolótaggal,lap alakú összekötıelemmel, különálló elemekbıl főzött széles lánc-
résszel (16.1-2. k.) 
Kapcsolótag: 4 karikából áll. Mindegyiket horonnyal díszített lemezszalagból hajlították. Az egyik mindkét 
végén ívesre hajlított, középen egyenes, aminek a két vége nem ér össze (16.4. k.). A többi kör alakú. Mind a 4 
karikát az összekötıelem hátoldalára forrasztották, az oválisat kb. 3,5 mm-re a csúcsától, a kör alakúakat pedig 
kb. 4 mm-re az aljától (16.3. k.). Mindegyiket a nyílásával a lánc-rész felé fordították. A köröket szorosan 
egymás mellé helyezték, össze is ér az oldaluk (16.5. k.). A lemezszalag végeinek illesztését lefelé fordítva 
forrasztották az összes karikát az összekötıelemhez. 
A kör alakú karikák átmérıje kb. 3 mm, a lemezük szélessége 1,5 mm. A hosszúkás karika hossza 4,9 mm, 
szélessége kb. 2,5 mm, a lemezének szélessége 1,7 mm. 
Összekötıelem: Kb. háromszög alakú alaplemezre forrasztott filigrándrót-díszítés alkotja (16.6-7. k.). Az 
alaplemezt a díszítés mentén vágták körbe, valószínőleg a drótok ráforrasztása után. 
A díszítés felsı kétharmadát vastag sima dróttal keretelt lándzsaleveles palmetta adja. A keretelı drótot középen 
ívesen meghajlították, hogy V alakot kapjanak. A drót mindkét végét a V belseje felé spirálba tekerték, úgy, 
hogy a spirálok összeérjenek. A drót a spirálok felé fokozatosan elvékonyodik. A keret belsı oldalához vékony 
sima drótot forrasztottak, ami kb. a spirálok kezdetéig tart. Ettıl a ponttól a spirálok érintkezéséig a keret külsı 
oldalához forrasztottak vékony drótot. Ugyanebbıl fordított V alakot hajlítottak, amit a keret belsejébe a spirálok 
tetejéhez illesztettek. Ez alkotja a palmetta közepét, ebbıl indulnak ki a levelei. A középsı levele lándzsahegy 
alakú, a 4-4 oldalsó levélnek a hegye kifelé hajlik. Minden levelet szalag-csavart drótból készítettek. A 
lándzsalevélnek meghajlították a teljes körvonalát. Az oldalleveleknek azonban csupán az S alakú ívét jelölték, a 
drót felsı végét szorosan visszahajtva az ív mentén. A kereten belül, a spirálok oldalához illesztettek még 1-1, 

                                                 
306 Ld. Greek Civilization 1993, 238. 291. sz. 291. k.; Lazaridis 1997, 102. 68. k. 
307 Ld. Pandermalis 2004, 131. 22. sz. képpel.   
308 Ld. Miller 1979, 54-55. Hom.J4. 8.a-c. t. St. Miller nem említi a leírásban a beakasztókampó végzıdését, de a 
közölt fotón jól látszik, hogy a kampó végét megmintázták: a fotó alapján kígyófejben végzıdhet. A 
bekasztókampó kígyófej-végzıdéséhez ld. még a 9. számú fülbevalópár bekasztókampóit, 9.5-7. k. 
309 Ld. Despini 1996, 137-138. 123-124. k., 244.123-124. sz.   
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vékony sima drótból hajlított spirált, úgy, hogy kifelé hajlanak. Alájuk 1-1 szalag-csavart drót palmettalevél 
került (16.8. k.).  
A díszítés alsó harmadát kétoldalt vastag sima drót spirál kereteli. Ezt lefelé és kifelé fordítva helyezték el, úgy, 
hogy a keret spiráljaival ellentétesen kunkorodjanak. A belsı oldalukhoz vékony sima drótot, a külsejükhöz 
pedig újabb vastag drót-spirált forrasztottak. Ezeket felfelé és kifelé fordították, hogy az elıbbi spirálokkal 
ellentétesen kunkorodjanak. Ezeknek a drótja is a vége felé elvékonyodik (16.11-12. k.). A spirál-keret belsejét 
lándzsaleveles lángpalmetta tölti ki. Ezt a nagy palmettával ellentétesen, leveleivel lefelé, a közepét a keret 
széléhez illesztve helyezték el (16.9. k.). A nagy palmettával azonos módon készítették. Eltér tıle abban, hogy 3-
3 oldalsó levele van, és a hegyük befelé hajlik (16.10. k.).  
Az összekötıelem alsó, egyenes szélét ’pálcataggal’ zárták le. Ez 1,6 mm széles és kb. 9 hosszú alaplemezre 
forrasztott vastag sima és gyöngydrótból áll. Mindkét végére lemezre forrasztott sima drótkarika került. Nem 
látni email nyomát bennük (16.13. k.). A pálcatagot külön készítették el és forrasztották az összekötıelem 
széléhez. Az elı- és a hátoldalon is jól láni a forraszanyag nagy foltjait (16.9., 16.14. k.).  
A összekötıelem mérete: kb. 17,4x9,1 mm. Az alaplemezek vastagsága kb. 0,2 mm. A keret drótjának és a 
keretelı spiráloknak a vastagsága 0,5 mm, a szalag-csavart és a vékony sima drótoké kb. 0,1 mm. A pálcatag 
sima drótja kb. 0,7 mm, a gyöngydrótja kb. 0,6 mm átmérıjő. A korongok drótja kb. 0,5 mm vastag.   
Lánc-rész: háromféle elembıl főzték össze: granulátum-győrőkbıl, filigrándrót-győrőkbıl és tripla karika-
elemekbıl, amelyekrıl csüngı lóg le (16.15-16. k.). Szélessége kb. 17 mm. 
A granulátum-győrők 2, egyenként 6-6, kb. 0,6 mm átmérıjő granulátumból forrasztott karikából állnak, 
amelyeket egymáshoz forrasztottak (16.16-17. k.). Átmérıjük 2 mm, vastagságuk 1,2 mm. 
A filigrándrót-győrők 2 szalag-csavart/orsódrót karika közé forrasztott gyöngydrót karikából állnak. A 
gyöngydrót karikák vastagsága (kb. 0,3 mm) és átmérıje (2,2 mm) nagyobb, mint a szélsı drótoké (kb. 0,1 mm 
vastag és kb. 1,6 mm átmérıjő). Az egyik drótgyőrő szétnyílt, és jól látható, hogy a középsı karikáját 
granulátumokból készítették. Más drótgyőrők középsı karikáján viszont jól látható a drótokra jellemzı spirális 
vonal (16.16., 16.18-19. k.). A középsı karikák tehát kétféleképp készültek. Átmérıjük 2,2 mm, vastagságuk 1 
mm.  
A tripla karika-elemeket 3, egyik oldalán domború, 0,9 mm széles lemezszalagból hajlított karikából (átmérıjük 
2,2-2,4 mm) készítették. A karikákat az oldaluknál, ahol a lemezszalag végei illeszkednek, egymáshoz 
forrasztották. A merev karika-elem egyik végéhez kismérető (átmérı kb. 1,5 mm), sima drótból hajlított karikát 
forrasztottak, az elızıekkel azonos módon. Ez a csüngı tartókarikája (16.16., 16.20. k.). A merev rész, vagyis a 
4 karika hossza 8,5 mm.  
A csüngı nagymérető granulátum (átmérı 2,1 mm). Az ellapult oldalához vastag, orsó alakú drótdarabot (hossza 
kb. 1,5 mm, átmérıje 1,1 mm) forrasztottak. Az orsó tetejére sima drótból hajlított karika (átmérıje kb. 1,5 mm) 
került, amit a drót végeinek illesztésénél forrasztottak az orsóhoz (16.23. k.). A csüngıt sima drót karikával 
(átmérıj kb. 1,8 mm) rögzítették a tartókarikájára. Ez után forrasztották össze a közbülsı karikákat. Néhány 
darabon jól látható a karika végei közé illesztett forraszanyag (16.22. k.). A sima drótok vastagsága 0,3 mm.  
A háromféle elemet valószínőleg váltakozva, a maival megegyezı módon főzték össze az ókorban is. Az 1. tripla 
karika-elemet közvetlenül az összekötıelem ’pálcatagjához’ forrasztották, úgy, hogy a karikák teteje kb. szintben 
legyen a pálcatag elıoldalával, és a nyílásuk szabadon maradjon a hátoldal felé a textil, vagy bırszálak 
befőzéséhez (16.21. k.). Ezzel együtt 12 tripla elem maradt meg a töredéken. Közéjük főzhették felváltva, 
hármasával a granulátum- és filigrándrót-győrőket. 22 granulátum- és 19 drót-győrő maradt meg. 
Ezeken kívül egy tripla spirálba tekert szalag-csavart drótot (átmérıje kb. 2 mm; 16.24, k.) és egy 3,4x3,2x2,5 
mm mérető gyöngyöt főztek ezekhez az elemekhez. A gyöngyöt 2, lemezbıl, negatív formába beütött harang 
alakú félbıl forrasztották össze. A végein kívülrıl lyukat ütöttek a felfőzéshez (16.25-26. k.). 
A töredék felületén több helyütt ezüstszínő PGE-zárványokat látni az aranyban (16.27. k.). A PGE-zárványok 
száma kb. 50.310 
Állapot: Töredék. Az összekötıelem felülete nagyon kopott: a profilált drótok több helyütt simára koptak, és a 
sima drótok felülete is lekopott (ld. 16.6., 16.9-13. k.). Az alaplemez szélei is elkoptak, a hátoldalán karcolások 
(ld. 16.7. k.). Az összekötıelem deformálódott (ld. 16.7., 16.9. k.). Hiányzik a nagy palmetta bal alsó 
oldallevelének hegye (ld. 16.8. k.). Letört az összekötıelem jobb oldalán kívül lévı spirál vége és az egyik 
csüngı végérıl a nagy granulátum (ld. 16.12., 16.15. k.). Az egyik drót-győrő szétnyílt. 
Szerszámnyomok:  borda-horony-borda profilú negatív forma-lenyomat (a kapcsolótag karikái).  
Párhuzamok: Hasonló formájú összekötıeleme van a Z sír szíjnyakláncának (ld. fentebb 13. sz.). Nagyon 
hasonló a palmetták készítési technikája a Z sír amphoriskos-gyöngyös nyakláncán: azon is S alakú drót ívvel 
jelölték a palmetták oldalleveleit, a drót felsı végét szorosan visszahajtva az ív mentén (ld. fentebb 14. sz.). 
Szorosan visszahajtott végő drótból készültek a palmettalevelek a homolioni A sír nyakláncának 

                                                 
310 PGE-zárványok találhatók még a derveni B sír díszítetlen (ld. 40. sz.) és a Z sír feliratos győrőjének 
anyagában (ld. 41. sz.). 
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összekötıelemén is.311 A granulátum-győrőkbıl, drótkarikákból és merev tripla karika-elemekbıl összefőzött 
lánc-rész egyelıre egyedülállónak tőnik. Csak granulátum-győrőkbıl főzték össze az ókori Methoné lerombolása 
után létrehozott település temetıjében, a mai Aiginionál kiásott 78. sír  egyik nyakláncát. A publikáció szerint 
ezeket drótkarikákra forrasztott granulátumok alkotják. A sírt a Kr.e. 4. sz. utolsó negyedére keltezték.312 
Keltezés: a sírba kerülés ideje 310-290 (Hrysos ton Makedonon 2007). 

Megjegyzés: P. Themelisék szerint ehhez a nyaklánctöredékhez tartozik a sírban talált Héraklés-fej alakú függı 
(ld. alább 23. sz.). A függı függesztıkarikájának és a nyaklánc lánc-részének a formája miatt azonban ez nem 
lehetséges.  
 
 
17. Bikónikus gyöngyök (4db) 
Derveni, E sír 
 
Leltári szám: E2β. 
Méret: 1. 6,7x4x3,6 mm; 2. 6,8x4,5x4 mm; 3. 7,3x3,9x4,8 mm; 4. 7x3,7x4,7 mm; 1-4. a drót vast. 0,4 mm; a 
lemez vast. 0,1 mm. 
Tömeg: 1. 0,15 g; 2. 0,16 g; 3. 0,14 g; 4. 0,13 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Themelis – Touratsoglou 1997, 120. 130. t.; Hrysos ton Makedonon 2007, 76-77. 3α. sz. képpel. 
Leírás: bikónikus gyöngyök (17.1, 17.7.,17.13., 17.19. k.)  
Gyöngyök: Két csonkakúp alakú, lemezbıl negatív formába beütött félbıl forrasztották össze mind a 4 darabot. 
Jól látható a két fél illesztése (17.4., 17.12., 17.14. k.). A csonkakúpok kisebb átmérıjő vége mintegy 0,5 mm 
szakaszon henger alakú. Ide forrasztották a gyöngyök végeit díszítı, szalag-csavart drótból hajlított karikát 
(17.5-6., 17.9-11., 17.15-16., 17.21. k.). Azért kellett henger alakúra formázni a végüket, hogy könnyebb legyen 
ráültetni és forrasztani a drótkarikát.  
Állapot: 1. Az oldala több helyütt erıteljesen behorpadt, a gyöngy deformálódott. Mindkét végén a lemez széle 
néhány helyen beszakadt (17.2-3. k.).  
2. Kisebb horpadások vannak rajta, de ezek alig okoztak deformálódást. A két fél illesztése egy helyen, kb. 2 mm 
hosszúságban szétnyílt (ld. 17.12. k.).  
3. Az oldal több helyütt erıteljesen behorpadt, a gyöngy deformálódott (ld. 17.13. k.). Az illesztés mellett egy 
helyen kilyukadt a lemez (17.18. k.). Az egyik felén, a csonkakúp lemezének illesztése mentén kb. 2 mm 
hosszan V alakban szétnyílt a lemez (17.17. k.). A gyöngy másik végén megrepedt a lemez széle és szétnyílt. 
Mindössze 2 mm hosszú darab maradt meg az ide forrasztott drótkarikából (17.15. k.).  
4. Az oldala több helyütt is behorpadt (17.19-20.). Az egyik végén két helyen is szétnyílt a lemez (17.22-23. k.). 
A nagyobb V alakú nyílás valószínőleg a csonakúp lemezének illesztésénél keletkezett (ld. 17.23. k.). Ezen a 
végén a drótkarika is deformálódott. Egyik drótkarika vége sem ér össze (ld. 17.21-23. k.). 
Szerszámnyomok: nem látni rajtuk kéziszerszám nyomát. 
Párhuzamok: Formájában és készítési technikájában szinte azonos bikónikus aranygyöngyök díszítették a mai 
Aiginionál 1995-ben, az 56. sírban, a halott vállán megtalált nyakláncot. Az aiginioi gyöngyök kb. kétszer 
akkora méretőek, mint a derveni darabok.313 Bikónikus gyöngyöt találtak a stavroupolisi Oraiokastrou utcai 
sírban is, az azonban nyolcszöglető (ld. alább 26. sz.).   
Keltezés: 310-290 (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: Az említett aiginioi és a derveni Z sír amphoriskos gyöngyökbıl főzött nyaklánca alapján ezek 
bikónikus gyöngyök nem tartozhattak a 18. és 18bis. számú nyaklánc-elemekhez. 
 
 
18. Nyaklánc-elem 
Derveni, E sír 
 
Leltári szám: E2γ. 
Méret: 7,8x5,7x2,7 mm. 
Tömeg: 0,29 g.  
Anyag: arany.  

                                                 
311 Ld. Miller 1979, 4.c. t. 
312 Besios – Tsigarida 2000, 186-187. 195. 19. k. 
313 Az aiginioi gyöngyök végét orsódrót díszíti. A bikónikus aranygyöngyökön kívül bikónikus kıgyöngyök és 
rombusz alakú, satyros-maszkkal díszített elemek is tartoznak az aiginioi nyaklánchoz. Ld. B. Tsigarida, in 
Greek Jewellery 1997, 123. 116. sz. képpel (ltsz.: Πυ1093; Kr.e. 3. sz. elsı negyede); Besios – Tsigarida 2000, 
186., 195. 17.k.  
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Irodalom: Themelis – Touratsoglou 1997, 120. 130. t.; Hrysos ton Makedonon 2007, 76-77. 3α. sz. képpel. 
Leírás: háromszög alakú  nyaklánc-elem rögzítıkarikákkal (18.1-2. k.). 
Háromszög-elem: Egyetlen orsódrótból hajlították meg a csúcsánál kétfelé hajló spirálban végzıdı, homorú aljú 
háromszöget (ld. 18.1. k.). Ezt alaplemezre forrasztották. Az alaplemez szélét pontosan a drót mentén vágóéllel 
vágták formára (18.2., 18.4. k.). Néhol látható a vágás szögletessége. Az orsódrót által határolt területet egykor 
email díszítette. A drót tövében meg is maradtak a piszkosfehér színő, üvegszerő anyag maradványai (18.8. k.). 
Az email alatt, a lemez felületén erıteljes reszelés nyomai láthatók (18.7. k.). Így tették a felületet durvává, hogy 
az email jobban tapadjon rá.314 Az orsódrótot mesterien, pontosan készítették: egyforma ’orsókból’ áll, és a 
készítéséhez használt lemezszalag széleinek illeszkedése egybeesik az ’orsók’ illesztésével (ld. 18.1., 18.4. k.).  
Rögzítıkarikák: Az alaplemez hátoldalára 4 rögzítıkarika került, 2-2 karikát helyeztek egymás mellé (18.3. k.). 
Az egyik pár a háromszög spiráldíszes végéhez (18.6. k.), a másik az aljához került (18.5. k.). A karikákat 
feltehetıen negatív formába domborított lemezszalagból hajlították, úgy, hogy a két végük nem ér össze. Ezt az 
oldalukat forrasztották az alaplemezhez (ld. 18.5-6. k.). A karikákat is gondosan készítették el, még a peremüket 
is lekerekítették. 
Állapot: Az email nagyrésze hiányzik, egyébként ép. A hátoldalára és a drót spiráljaiba rózsaszínes föld rakódott 
le.  
Szerszámnyomok: reszelınyomok (az alaplemez felületén).  
Párhuzamok: egyelıre nem tudok ehhez hasonló nyaklánc-elemrıl. 
Keltezés: a sírba kerülés ideje 310-290 (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: A kettıs rögzítıkarika alapján elképzelhetı, hogy a 18bis. számú amphoriskos alakú gyöngyhöz 
tartozott. 
 
 
18bis. Amphoriskos alakú gyöngy 
Derveni, E sír 
 
Leltári szám: E2α. 
Méret: 12,2x4,5x3,6 mm. 
Tömeg: kb. 0,5 g.  
Anyag: arany.  
Irodalom: Themelis – Touratsoglou 1997, 119-120. 130. t.; Hrysos ton Makedonon 2007, 77. 3β. sz. képpel.  
Leírás: amphoriskos alakú gyöngy dupla rögzítıcsıvel, tetején dupla rozettával (18bis.1-4. k.) 
Amphoriskos: Lemezbıl, több részbıl készült; üreges. A nyaka csonkakúp formájúra hajlított trapéz alakú 
lemez. A széleit összeforrasztották (18bis.6. k.), enyhén lapított (ld. 18bis.1., 18bis.4. k.). Mindkét végére szalag-
csavart drótot forrasztottak, úgy, hogy a drót végei a lemezszélek illeszkedéséhez kerültek (18bis.6-7. k.). A 
testét 2, negatív formába domborított félgömbbıl forrasztották össze (18bis.5. k.). A felsı félgömb magassága 
kisebb, mint az alsóé, ezért látszik lefelé csúcsosodónak a test. Az aljára szalag-csavart drótból hajlított karikát, 
annak a tetejére granulátumot forrasztottak (18bis.8. k.). Ez erısíti a csúcsos hatást. A felsı félgömb tetejét 
kívülrıl kilyukasztották. A lyukba csúsztatták bele a nyak kisebb átmérıjő végét a rajta lévı drótig (ld. 18bis.7. 
k.).  
A test magassága 4 mm, a nyaké 3,1 mm. A test szélessége 3,6 mm. A granulátum átmérıje 1,1 mm.  
Rögzítıcsı: Az amphoriskos nyakának tetejére került a gyöngyöt rögzítı csı. Ez egyetlen téglalap alakú 
lemezbıl készült. A lemez két rövid oldalát egymással szemben feltekerték, amíg össze nem ért a kettı. Így 
dupla henger alakú csövet kaptak (18bis.9.10. k.). A két henger találkozási pontjához szalag-csavart drótot 
forrasztottak. Ezt a gyöngy hátoldala felé fordították (18bis.11. k.). A rögzítıcsı elıoldalát dupla rozettával 
díszítették, ami egyúttal el is takarja a csövet (ld. 18bis.1. k.). 
A dupla csı és a szalag-csavart drót hossza 4,4 mm. A csövek átmérıje kb. 1,2 mm. A drót vastagsága kb. 0,1 
mm.  
Rozetta: 8 és 7 szirmú rozettából összeállított dupla rozetta. Mindkettı azonos módon készült: a csepp alakú 
szirmokat szalag-csavart drótból hajlították, és alaplemezre forrasztották. A lemez szélét szorosan a szirmok 
mentén vágóéllel körbevágták (18bis.12. k.). Jól látszik a vágás szögletessége. A szirmokba a rozetta eleje felıl 
ovális alakú pontot poncoltak (18bis.14. k.). A poncoló nyoma az alaplemezek hátoldalára is kitüremkedik 
(18bis.15. k.). A 8 szirmú rozetta alulra, a 7 szirmú felülre került. Közéjük sima drótból hajlított karikát 
forrasztottak távtartóként (18bis.13. k.). Emiatt kb. 0,5 mm szintkülönbség van közöttük. A felsı rozetta közepét 
granulátum díszíti (ld. 18bis.12. k.). Az egyik szirmában fehéres színő anyagmaradvány van, ami emailhoz 
hasonlít (ld. 18bis.14. k.). Feltételezhetı tehát, hogy a felsı rozetta szirmait emaillal töltötték ki.  
A 8 szirmú rozetta átmérıje 4,2 mm, a 7 szirmúé 3,6 mm. A granulátum átmérıje 1,1 mm. A szalag-csavart 
drótok vastagsága kb. 0,1 mm.   

                                                 
314 Ugyanez a jelenség megfigyelhetı a derveni Z sír szíjnyakláncának összekötıelemén is, ld. fentebb 13. sz. 
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Állapot: Az amphoriskos teste több helyütt erıteljesen behorpadt (18bis.16. k.). Az egyik oldalán éles 
vágószerszámmal (talán vágóéllel) átvágták a testet, és talán ki is vágtak belıle egy darabot (18bis.17. k.). A 
rögzítıcsı is kissé deformálódott (ld. 18bis.11. k.). Mindkét csöve szürkésfehér hamuval és fekete, elszenesedett, 
szerves anyagmaradvánnyal van tele (ld. 18bis.9-10. k.). A felülete és a bal oldali vége megolvadt (ld. 18bis.13. 
k.). Az edény nyakán a drótok körül is olvadás nyoma (ld. 18bis.6. k.). A felületre több helyütt föld rakódott. 
Ragasztó maradványai a felületen több helyen.  
Szerszámnyomok: ovális alakú, U profilú poncolónyom (a rozetták szirmaiban). 
Párhuzamok: Szinte azonos formájú és készítési technikájú gyöngyökbıl készült a derveni Z sír gyöngyökbıl 
főzött nyaklánca is (ld. fentebb 14. sz.). A gyöngyök nyakláncra rögzítésének módja is megegyezik (errıl ld. 
alább, 147-148. o.). Nagyon hasonló gyöngyökbıl főztek össze egy másik nyakláncot is, amit az ókori Pydna 
déli temetıjében találtak.315 
Keltezés: a sírba kerülés ideje 310-290 (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: A derveni Z sírban és Pydnában talált párhuzamok alapján feltehetıen az E sírban is amphoriskos 
alakú gyöngyökbıl főzött nyakláncot helyezhettek el.  
A kettıs rögzítıcsı alapján elképzelhetı, hogy a 18. számú háromszög alakú nyaklánc-elemhez tartozott. 
 
 
19. Profilált csı gyöngy 
Sedes, A sír 
 
Leltári szám: ltsz. nélkül. 
Méret: 12,7x2x1,9 mm.  
Tömeg: 0,14 g.  
Anyag: arany.  
Irodalom: Kotzias 1937, 867. 2. k. 
Leírás: csı gyöngy profilált lemezszalag karikával, drótkarikákkal (19.1-2. k.). 
Csı: Belül üreges, egyenes csı; sima felülető, egyenletes vastagságú (19.4. k.). Jól látható a készítéséhez 
használt lemez széleinek illesztése, amit összeforrasztottak (19.3. k.). A látható lemezszél egyenes, vágott 
felülető. Az illesztése is egyenes vonalú. Ez arra utal, hogy a lemezt valószínőleg magra hajlították rá. A csı 
végén kivehetı, hogy a lemezszélek kb. 1 mm hosszan fedik át egymást.   
A csı hossza 12,7 mm, átmérıje 1,2 mm.  
Profilált karika:  Külsı oldalán domború, belsı oldalán egyenes felülető, széles karika (19.6-7. k.). A 
domborulatot negatív formába ütve alakították ki. A felületén lemezszélek illeszkedését jelzı ferde, vékony 
horony fut végig (19.8. k.). Ez arra utal, hogy sima drótot ütöttek a negatívba, ami széles, domború 
lemezszalaggá lapult. Ezt kör alakúra hajlították. A két egyenesre vágott vége között rés maradt, nem 
forrasztották össze (ld. 19.7. k.). A karikát a csı végére húzták és hozzáforrasztották (19.4. k.). Eredetileg a csı 
mindkét végét profilált karikával díszíthették. 
A karika szélessége 1,2 mm, átmérıje 2x1,9 mm.  
Drótkarikák: 3, orsódrótból hajlított karika (19.5., 19.9. k.). A drótot rúdra tekerték fel, majd ebbıl a spirálból 
vágták le a csı díszítéséhez szükséges darabokat. A csı közepére és az üres végére kétszer, a profilált karika 
mellé háromszor megtekert drótkarikát húztak (ld. 19.1-2. k.). Szinte mindegyik ferdén áll. A karikákat körben a 
csıhöz forrasztották (19.10. k.). A csı végén lévı karika mellett üres sáv maradt, valószínőleg a másik profilált 
karika rögzítéséhez (ld. 19.9. k.). 
A karikák ármérıje 1,7 mm, vastagságuk kb. 0,1 mm.   
Állapot: Az egyik végérıl hiányzik a profilált karika. A csı a közepén meghajlott. A felületén olvadás során 
keletkezett kráterek láthatók. A profilált karika alá fekete föld rakódott. 
Szerszámnyomok: nem látni rajta kéziszerszám nyomát. 
Párhuzamok: Nyaklánchoz tartozó profilált csı gyöngyök kerültek elı (astragalos/Héraklés-csomó alakú és 
bikónikus gyöngyökkel együtt) Amphipolisból az ún. Kastri  lelıhelyen talált A sírból. Ezeken azonban 
nincsenek drótkarikák, és a végükön a profilált karikák 3 bordával díszítettek.316 Ezekhez hasonló csı 
gyöngyökbıl főzték a szintén Amphipolis környékén, Tsagezinél kiásott makedón sírban talált, Héraklés-
csomóval díszített nyakláncot,317 és az Aiginionál 1995-ben kiásott 78. sír Héraklés-csomó, vagy astragalos 
alakú gyönggyel díszített nyakláncot.318 
Keltezés: Kr.e. 3. század elsı fele (ld. ehhez 2. függelék).  

                                                 
315 Ld. Pydna 1995, 106. felsı kép. 
316 Bonias 2000, 202. 3. sz., 214. 4. k.   
317 Despini 1996, 137-139. 123-124. k. 
318 Ld. Besios – Tsigarida 2000, 195. 18. k.; B. Tsigarida, in Greek Jewellery 1997, 133. 129. sz. képpel (ltsz.: 
Πυ1114; Kr.e. 4. sz. utolsó negyede). 
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Megjegyzés: A párhuzamok alapján feltételezhetı, hogy a sírban talált astragalos gyönggyel ugyanahhoz a 
nyaklánchoz tartoztak.  
 
 
20. Astragalos gyöngy 
Sedes, A sír 
 
Leltári szám: ltsz. nélkül. 
Méret: 8,3x4,2x3,1 mm. 
Tömeg: 0,19 g.  
Anyag: arany.  
Irodalom: Kotzias 1937, 867. 2. k. 
Leírás: astragalos alakú gyöngy (20.1-2. k.). 
Gyöngy: A gyöngy felsı részén 2 félgömb alakú domborulat, amelyeket felül 1-1 ívelt, egymáshoz V alakban 
csatlakozó borda keretel. Fölöttük a gyöngy szélét vízszintes, egyenes borda zárja le. A gyöngy alsó részén 
egybefüggı, félhold alakú domborulatot alakítottak ki, amit alulról borda határol. Középen a domborított 
részeket vízszíntes, egyenes borda választja el (ld. 20.1-2. k.).   
Lemezbıl, 2 félbıl, negatív formából készült; üreges. A 2 felét valószínőleg külön, de egymáshoz csatlakozó 
formából domorították. Erre utal, hogy az egyik felén a félgömbök fölött egyenes borda zárja a gyöngy végét, a 
másik oldalon azonban ez hiányzik; a 2 fél mintázata pontosan illeszkedik egymáshoz az oldalukon (20.3-4. k.). 
Utánmintázás nyomát nem látni a felületen. 

A lemez szélét vágóéllel vágták körbe a domborítás után. Ezt a gyöngy középsı részének szögletes körvonala 
mutatja (ld. 20.1-2. k.). A 2 felet összeforrasztották. A lemezszéleket összereszelték és polírozták, mert csupán 
egy egységes, lapos felülető borda látható a gyöngy oldalain (ld. 20.3-4. k.). Ezután a gyöngy mindkét végére 
orsódrótból hajlított karikát forrasztottak, ami díszíti és el is fedi a 2 fél végeit (20.5-6. k.). A drótok végét 
ferdére vágták. A drótokat körben a gyöngyhöz forrasztották (20.7. k.).  

A lemez vastagsága kb. 0,1 mm. Az astragalos-minta magassága 4 mm, szélessége 4,2 mm. A drótkarikák 
mérete 3,4x3,1 és 3,6x2,4 mm. Az orsódrót vastagsága 0,3 mm. 

Állapot: Teljes. Több helyütt behorpadt, mindkét vége deformálódott. A gyöngyöt a készítése során javították. 
Az egyik végén, az orsódrót alatt, kb. 1x1 mm-es négyzet alakú lemezzel foltozták meg (20.8. k.). Talán a 2 fél 
forrasztásakor olvadhatott meg itt a lemez. A folt mellett egy rövid szakaszon nem forrt össze a gyöngy 2 fele.  
A mélyedésekbe szürkésfekete és fehér színő anyag keveréke rakódott le, valószínőleg földdel kevert hamu.  
Szerszámnyomok: nem látni rajta kéziszerszám nyomát. 
Párhuzamok: Amphipolisnál, az ún. Kastri lelıhelyen kiásott B jelő sírban talált 3 astragalos gyöngy, amelyek 
készítési technikájukban és formájukban is hasonlítanak a sedesi darabhoz. A félhold alakú domborulatuk 
azonban bordákkal díszített. Ugyanezen a lelıhelyen az A sírban is találtak astragalos gyöngyöket. Ezeken 
azonban a sedesi darabról ismert alapforma szinte eltőnt az íves és cikcakk bordák alatt.319 Mindkettıt a Kr.e. 4. 
század vége – 3. század elejére keltezték. 
Keltezés: Kr.e. 3. század elsı fele (ld. ehhez 2. függelék). 
Megjegyzés: A gyöngy csupán stilizáltan adja vissza a valódi astragalos formáját.320 Az azonban bizonyos, hogy 
a domborulatai nem Héraklés-csomót formáznak (vö. a stavroupolisi Oraiokastrou utcai sír Héraklés-csomó 
formájú gyöngyével, ld. alább 25. sz.).   
A párhuzamok alapján feltételezhetı, hogy a sírban talált csı gyönggyel ugyanahhoz a nyaklánchoz tartozott.  
 
 
21. Állatfejes nyaklánc töredéke 
Sedes, A sír 
 
Leltári szám: ltsz. nélkül. 
Méret: 12,3x8,5x8,2 mm.  
Tömeg: 1,02 g.  
Anyag: arany.  
Irodalom: Kotzias 1937, 867. 2. k. 
Leírás: nyaklánc oroszlánfejes összekötıelem-töredéke a kapcsolótag töredékével (21.1-2. k.). 

                                                 
319 Ld. Bonias 2000, az A sírból, ltsz.: M.A. 2876: 202. 3. sz., 214. 4. k.; a B sírból, ltsz.: M.A. 3783: 209. 3. sz., 
216. 19. k. 
320 Vö. a derveni A sírban talált bokacsontokkal, ld. 3. leletegyüttes-katalógus 34. k.). 
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Kapcsolótag: Csupán a beakasztókampó töredéke maradt meg. Ez sima drótból készült. Az egyik végét az 
oroszlán szájába forrasztották. A fej belsejében jól látható, hogy a drót végét ferdére vágták (21.6. k.). Az 
olvadás ellenére látható, hogy a kampó másik, eredetileg U alakban meghajlított vége letörött (21.7. k.). 
A szájból kilógó rész hossza 7 mm. A visszahajlított rész szélessége 3,5 mm. A drót átmérıje: 0,9 mm. 
Összekötıelem: A nyaklánc kapcsolótagot és lánc-részt összekötı egyik elemébıl maradt meg az oroszlánfej és 
a csonkakúp-, vagy henger-elem szélének egy darabja.  
A csonkakúp/henger-elembıl mindössze 2, a fej felıli szélét díszítı drót és az alaplemez egy darabja maradt meg 
(21.5., 21.8. k.). A maradvány legnagyobb szélessége 0,8 mm. Közvetlenül a fej mellett kb. 0,4 mm vastag 
szalag-csavart, vagy orsódrót, mellette pedig kb. 0,2 mm vastag sima filigrándrót van. A profilált drótnak néhány 
helyen még kivehetı az eredeti felülete (21.9. k.). Az alaplemez darabja a rajta lévı drótokhoz olvadt. A szélén 
lévı tüskék valószínőleg a lemez elolvadt részébıl keletkeztek. Az egyiken szürkés-drappos, üvegszerő anyag 
maradvány van. Elképzelhetı, hogy az összekötıelem díszítésébıl származik. 
Az oroszlánfej nyitott szájú, üreges. Lemezbıl, két félbıl(?), negatív formába domborítva készítették. A fejen 
egyetlen helyen látható biztosan lemezszélek illesztésének nyoma: a fej belsejében az oroszlán álla alatt. Kívül 
az áll alatt szétnyílt az illesztés, valószínőleg a magas hı következtében (21.10. k.). A fej tetején középen, a 
sörény mögött is szétnyílt a lemez, lehetséges, hogy ez is a két fél illesztésének helye.  
Az oroszlánfejen megmintázták a kétsávos sörény tincseit, az elsı sávban íves bordákkal, a füleket U alakú 
bordával, a szemet, a nyitott szájat, a bajszot horonnyal, és talán az orr részleteit is (21.12-15. k.). Ezeknek a 
formája elmosódottan látható csak az olvadt felület miatt. Ugyanezeknek a domborulatai látatóak a fej belsejében 
is. Ez arra utal, hogy a negatívban benne lehetett a fej minden része, és csak a kisebb részleteket (bajusz, 
orrlyukak, sörény szálai) mintázhatták meg utólag a felületen. Az olvadt felület miatt ezt ma már nem lehet 
megállapítani. A szájat nem vágták ki teljesen, hanem csupán lyukat ütöttek rajta kívülrıl, hogy a 
beakasztókampót beleilleszthessék.  
A sérülések ellenére jól látható, hogy a fej lemezének a csonkakúp/henger-elem felé esı szélét derékszögben 
meghajlították (21.11. k.). Ez tette lehetıvé, hogy viszonylag nagy felületen, biztonságosan a fejhez tudják 
forrasztani.  
Az oroszlánfej mérete: szélessége 8,2 mm, magassága 8,5 mm, mélysége 7,4 mm. 
Állapot: Töredék; a nyaklánc többi része hiányzik. A fej felülete megolvadt, a csonkakúp/henger-elem szinte 
teljesen elolvadt. Egy helyütt szürkésbarna üvegszerő olvadék. Vörösesbarna-fekete anyag égett a sörény 
felületére. 
A fej belsejébe föld rakódott le. Ugyanitt a megtalálás utáni elsı tisztítás okozta karcolások is láthatók. 
Szerszámnyomok: nem látni kéziszerszám nyomát. 
Párhuzamok: A sedesi Γ sír oroszlánfejes fülbevalóján is visszahajlították a fej szélét, hogy az 
összekötıelemehez tudják forrasztani (ld. fentebb 11. sz.). Az amphipolisi ún. Kastri lelıhely A sírjából elıkerült 
oroszlánfejes nyaklánc321 méretében, összekötıelemének kialakításában és az oroszlánfej megmintázásában is 
hasonló a sedesi darabhoz. Ez alapján rekonstruálható, hogy milyen nyaklánchoz tartozott a sedesi töredék.  
Keltezés: Kr.e. 3. század elsı fele (ld. ehhez 2. függelék). 
Megjegyzés: A párhuzamok alapján valószínőleg ugyanahhoz a nyaklánchoz tartozott, mint a sírban talált 
hurkolt lánc-töredék (22. sz.). 
 
 
22. Lánctöredék 
Sedes, A sír 
 
Leltári szám: ltsz. nélkül. 
Méret: hossz. 39 mm, szél. 3,6 mm. 
Tömeg: 0,77 g.  
Anyag: arany.  
Irodalom: Kotzias 1937, 867. 2. k. 
Leírás: egyszerő hurkolt lánc töredéke (22.1-2. k.). 
Lánc: sima drótból készült. Mindössze 7 láncszemnyi töredéke maradt meg. A láncszemek egyetlen drótból 
készültek, aminek a végeit laposra ütötték és összeforrasztották. Az így keletkezett ’karikát’ kettéhajtották, úgy,  
hogy a drót két szára szorosan illeszkedjen egymáshoz  (22.3. k.). Az így keletkezett kettıs drótot félbe hajtották, 
és az egyik felét vízszintes irányban, a másikat pedig függıleges irányban kör alakúra formázták-nyitották (22.4. 
k.). Az így elkészített, egyik végükön nyitott láncszemeket főzték össze. Végül a köröknél a drót 2 felét 
összenyomták, hogy teljesen egymásra feküdjenek.  

                                                 
321 Ld. Bonias 2000, az A sírból, ltsz.: M.A. 2875: 201-202. 2. sz., 213. 3 α-β. k. 
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A körök megformázásához feltehetıen rudakat használhattak, mert a formájuk viszonylag szabályos. A drótok 
összenyomásához használt szerszám nyoma több láncszemen is jól látható (22.6. k.). Összefőzés után a lánc 
szélessége felül- és oldalnézetben is egyforma (ld. 22.1-2. k.). Minden szembe 1 másikat főztek.  
A láncszemek szélessége és hosszúsága is változó, 3-3,6 mm, illetve 6,3-7 mm. A drót vastagsága 0,3-0,5 mm. 
Állapot: A megmaradt darab ép. A láncszemek kör alakú részeinek végén, ahol a másik szemmel érintkeznek, 
több helyütt elkopott-elvékonyodott a drót (22.5-6. k.). A kikopott rész formája alapján a láncszemek mozgása, 
egymáshoz csiszolódása okozta ezt.  
A felületén több helyütt fekete szemcsés, barnás színő hamu-föld(?) keverék rakódott le.  
Szerszámnyomok: ovális alakú, U profilú szerszám-, vagy eszköznyom, helyenként csupán lelapított felület (a 
láncszemek kör alakú részeinek tövében) 
Párhuzamok: Ugyanígy készült és ugyanilyen formájú láncszemekbıl főzték az amphipolisi, ún. Kastri lelıhely 
A sírjában talált arany oroszlánfejes nyaklánc,322 és az Aiginionál 1995-ben kiásott 85. sír kı oroszlánfejes 
nyakláncának egyszerő hurkolt láncát is.323 Még a láncszemek forrasztási helye is ugyanott van mindkét láncon, 
és látható rajtuk a szemek összenyomásához használt eszköz nyoma is.324   
Keltezés: Kr.e. 3. század elsı fele (ld. ehhez 2. függelék). 
Megjegyzés: Az említett párhuzamok alapján a sedesi töredék valószínőleg ugyanahhoz a nyaklánchoz tartozott, 
mint a sírban talált oroszlánfejes összekötıelem-töredék (21. sz.).  
A kopásnyomok alapján ezt a darabot az életben is használhatták.  
 
 
23. Héraklés-fej alakú függı 
Derveni, Z sír 
 
Leltári szám: Z4. 
Méret: 39,4x27x27,7 mm (a függesztıkarikával). 
Tömeg: 18,59 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Treasures 1979, 71. 255. sz. 34. t.; Search 1980, 171. 139. sz. 139.k. 13. t.; Vokotopoulou 1996, 220-
221. Z4. k., 222.; Themelis – Touratsoglou 1997, 127. 23. és 142. t.; P. Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos 
ton Makedonon 2007, 255. 5. sz. képpel. 
Leírás: Héraklész-fej alakú függı függesztıkarikával, a nyakában rögzítıstifttel (23.1-4. k.).  
Függesztıkarika: Az elıoldalán középen bordával díszített, a hátoldalán lapos lemezszalagból hajlított ovális 
karika (23.7-8. k.). A bordát valószínőleg negatív formából domborították. A lemezszalag mindkét vége felé 
kiszélesedik. A karika nyitott. Nem forrasztották össze a lemez végeit, kb. 0,7 mm-re vannak egymástól (23.9. 
k.). A fej tetejére, az oroszlánbır homlokára forrasztották a nyitott végével lefelé. A fej bal oldala felé dıl (ld. 
23.1. k.). 
A karika hossza 8,5 mm, szélessége kb. 4,5 mm. A lemezszalag szélessége változó, 2,9-3,2 mm; vastagsága a 
bordánál 0,9 mm.   
Fej: Szakállas-bajuszos Héraklész-fej, a fejtetın a kitátott szájú oroszlánbırrel (23.1-5. k.). Lemezbıl, 2 
domborított félbıl készült; üreges. Az arc-részt és a fej hátulját külön készítették el, majd a kettıt 
összeforrasztották. Jól látható a két fél illesztése a fej belsejében a nyak-részen (23.10. k.) és a vöröses színő, 
hosszúkás forrasz-folt belül a fejtetın a 2 fél illesztésénél, a függesztıkarika táján. Belül végig követhetı az 
illesztés vonala mindkét oldalon a fejtetıig. A fej külsején 2 helyen látszik a felek illesztésére utaló nyom: az 
oroszlánbır bal szemöldöke fölött egy kb. 6 mm hosszú vonal és a jobb füle fölött a sörény kezdete elıtt egy kb. 
3 mm hosszú vonal (23.11-12. k.).  
A fej külsı és belsı felülete alapján pozitív magon alakíthatták ki a nagyobb domborulatokat (pl. állrész, az 
oroszlán domborulatai) és a 2 fél összeforrasztása után utólag mintázták meg a részleteket (bajusz, szem, 
oroszlánfül szırszálai, a haj). A fej belsejében nincsenek megmunkálási nyomok, amelyek arra utalnának, hogy 
onnan nyomták volna a lemezt negatív formába. A felülete rücskös és felgyőrıdött (23.13. k.).  Ezt megerısíti az 
is, hogy a fej lapos, illetve sima felületein több helyütt erıteljes megmunkálás nyomai láthatók: a nyakon, az 
arcon, a szemgolyókon, a száj körül, az oroszlánbır állkapcsot(?) jelzı alsó részein (23.14-15. k.). Ezek  
cizellırszerszám nyomai. A szakáll tincsei között, az oroszlán hullámos száj-vonala és orrlyukai mellett a durva, 
polírozatlan felületen is átdolgozás, talán vésés nyomai. 

                                                 
322 Ld. 321. j. 
323 Ld. Besios – Tsigarida 2000, 196. 21α. k.; B. Tsigarida, in Greek Jewellery 1997, 125. 119. sz. képpel (ltsz.: 
Πυ1121; Kr.e. 3. sz. elsı negyede). 
324 A készítéstechnikai azonosságok alapján egyelıre arra lehet következtetni, hogy ugyanannak a technikai 
tudásnak a birtokában készítették az amphipolisi, az aiginioi és a sedesi hurkolt láncot is. A darabok közötti 
kapcsolat mibenléte csak további vizsgálatok alapján határozható meg. 



 137 

Héraklés lapos orrán és az oroszlánbır füleinek szélén lemezek illesztésének nyomai láthatók: apró gödrök, 
vonalszerő árkok (23.16-17. k.). Mindez arra utal, hogy a fülek felsı része és az orr is külön lemezbıl 
készülhetett.  
Héraklés és az oroszlán szemét is azonos koncepció szerint mintázták: kb. ovális alakú domborulatot alulról és 
fölülrıl is 1-1 borda keretel, amelyeknek a vége nem ér össze a szem belsı sarkánál. Ezek a szemhéjat jelzik. 
Mindkettıre rövid, egyenes hornyokat véstek(?) a szempillák jelzésére. A szemhéj-bordákat cizellált horonnyal 
keretelték a külsı és a belsı oldalukon is (vö. Héraklés szeme: 23.18-19. k. és az oroszlán szeme: 23.20-21. k.).  
Héraklés száját egyetlen ovális domborulat jelzi. Fölötte már a bajusz domborulata van, mintha eltakarná a felsı 
ajkát (23.22. k.). A bajusz szálait vésett(?) egyenes vonalakkal jelölték (23.23. k.). A jobb fülét ív alakú, a balt 
szabálytalan kör alakú, élesen kidomborodó borda jelzi. A bal fülben a hallójárat szögletes mélyedés, alján 
cizellálás nyomaival (23.25-26. k.). A szakáll tincsei hosszúkás, lekerekített végő domborulatok (23.24. k.).  
Hasonlóak az oroszlán elsı sörénysávjának a tincsei is (23.27. k.). A fej hátulján viszont egymással szembe 
fordított sorokba rendezett, cizellált íves vonalakkal jelölték a sörény tincseit, vagy Héraklés haját (23.28. k.). Az 
oroszlán orrán és homlokán a ráncok mély, cizellált hornyok. Az 1. sörénysáv elıtt és a homlok alsó részén 
rövid, egyenes vésett(?) hornyok jelzik a különálló szırszálakat. A bajusz szálai pedig hosszú, vésett(?) vonalak 
(23.29. k.). Az oroszlán tátott szája hullámos borda, talán a fogakat is jelöli (23.34. k.). Az állkapcsokat eltérıen 
mintázták meg a fej 2 oldalán. A jobb oldalon szabálytalan kör alakú mélyedést keretelı széles borda és mellette, 
a sörénysáv elıtt, hosszúkás mélyedés utal az állkapocsra (23.31. k.). A bal oldalon viszont szabálytalan 
szögletes mélyedést keretelı széles borda és mellette, a sörénysáv elıtt egy kb. ovális mélyedést keretelı széles 
borda jelzi az állkapocsot (23.30. k.). A fülek mindkét oldalon kb. ovális alakú kiemelkedések, a közepükön a 
hallójáratot imitáló háromágú mélyedéssel (23.32. k.). Az oroszlán homlokán minden ráncot három kör alakú 
mélyedésbıl álló pontrozetta díszít (23.33. k.).325 Az oroszlánbır teljesen körbeveszi Héraklés arcát: a nyaka 
aljánál ív alakú bordaként kereteli (ld. 23.1-3. k.).   
A nyak alján a lemez szélét derékszögben visszahajtották, így lapos aljat képez. A lemez pereme a fej belseje 
felé hajlott és 2 helyen berepedt. Úgy tőnik, mintha egy rúdra/botra húzták volna rá, és az nyomta volna a fej 
belsejébe (23.35. k.). A lapos aljon jól látható a fej 2 felének illesztése is egymással szemközt, a nyak két oldalán 
(23.6. k.).  
A fej magassága az oroszlán orránál mérve 35 mm. A nyak alul 17,9x16,6 mm. A nyílás a nyak alján 12,8x13,4 
mm. 
Rögzítıstift: A nyakon 4 lyuk van. 1-1, kb. 2,5 mm átmérıjő a nyak jobb és bal oldalán egymással szemben, az 
oroszlánsörénnyel fedett részen. A bal oldalon lévıt kívülrıl, a jobb oldalit belülrıl lyukasztották ki (23.36-37. 
k.). A bal oldali lyuk fölött kb. 1,5 mm-re van a 3. lyuk, kb. 1 mm átmérıjő. A széle kifelé hajlik, ami arra utal, 
hogy a fej belseje felıl lyukaszthatták ki (23.38. k.). Ez a jobb oldali lyuk tetejével kb. egy vonalba esik. A 4. 
lyuk a nyak hátoldalán középen van, az aljától kb. 1 mm-re, átmérıje 2 mm. Ezt kívülrıl lyukasztották ki (23.39. 
k.).  
A 2 legnagyobb lyukba vastag bronz drótot főztek (23.40. k.). Ennek mindkét végét laposra kalapálták, hogy 
rögzítsék a lyukba (ld.23.36-37. k.). A drót a fej belsejében ívesen meghajlott. A lyukak szélének hajlási iránya 
alapján valószínőleg a dróttal lyukasztották ki a lemezt: elıször a nyak bal oldalán szúrták át, majd a fej belsején 
keresztülvezetve a nyak jobb oldalán belülrıl szúrták ki. A 3. lyuk is hasonló módon keletkezett. Valószínőleg 
elıször a nyak jobb oldaláról próbálhatták a drótot befőzni, de a bal oldalon nem sikerült pontosan szemben 
átszúrni a lemezt, hanem feljebb csúszott. Aztán visszahúzták a drótot, és végül a bal oldalról főzték át. 
Eredetileg a 4. lyukban is szegecs lehetett. 
A drót átmérıje kb. 2,5 mm, hossza kb. 15 mm. 
Állapot: Ép. A fej felületén több helyütt kopás nyoma: legömbölyödött a hornyok, domborulatok pereme pl. a 
szempillákon, a bajuszon, a szakállon, az orron (23.16., 23.18., 23.24. k.). A fej belsejében a szakáll-részen a 
mélyedésekben fekete színő anyag (szerves anyag?) maradványai. A szakáll tincsei között, a fej bal oldalán a 
stift feje mellett, az oroszlán bal füle mögött és Héraklés jobb füle környékén barnásfekete színő, földszerő 
lerakódás. A nyak alján több helyütt ragasztó maradványa.  
Szerszámnyomok: vonal alakú, V pofilú vésınyom(?) (Héraklés és az oroszlán bajszának szırszálai); vonal 
alakú, az alján lapos, de helyenként V profilú vésınyomok(?) (Héraklész és az oroszlán szempillái, a sörénysáv 
elıtt, a homlokon és a füleken a szırszálak); vonal alakú, U, helyenként félkör profilú, kb. 0,2 mm széles 
cizellırszerszámnyomok (a sörény/haj tincsei a fej hátulján); vonal alakú, U profilú, kb. 0,6 mm széles 
cizellırszerszámnyomok (az oroszlán hallójáratai, a sörénysáv tincsei, az orrán és a homlokán a ráncok); 
szögletes profilú, kör alakú poncolónyom(?) (az oroszlán homlokráncainak végén lévı pont, a pontrozetták). 
Párhuzamok: Nıi fej alakú függık díszítenek egy Pantikapaionban talált fülbevalópárt.326 A  fejek tetején sima 
drót karika van, amihez beakasztókampó is kapcsolódik. Magasságuk (a fejek 29 mm) valamivel kisebb, 

                                                 
325 Hasonló pontrozetta díszítés a sedesi diadéma összekötıelemeinek oroszlánfejein fordul elı, ld. 8.44-45., 
8.62-64. k.  
326 Ld. Greek Gold 1994, 163. 103. sz. 
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tömegük (8,3-8,5 g) jóval kevesebb, mint derveni függıé. Kettıs néger nıi fejes fülbevaló függı ismert Santa 
Eufemiából, amelynek szintén sima drót karika van a tetején, és az alja zárt. Ez is kisebb (magassága 26 mm) és 
jóval könnyebb (2,4 g), mint a derveni darab.327 Crispianoban is elıkerült nıi fejjel díszített fülbevalópár,328 
szintén a derveni darabnál jóval kisebb mérető nıi fejjel (magassága 22 mm). Úgy tőnik tehát, hogy ezek csupán 
az emberi fej díszítıelemként való alkalmazásában és esetleg készítési technikájukban tekinthetık a derveni 
függı párhuzamának, funkciójukban azonban nem. Egyelıre tehát a derveni Héraklés-fej alakú függı 
egyedülállónak tekinthetı. 
Keltezés: Kr.e. 4. sz. második fele (Search 1980); a sírral együtt 300-280 (Hrysos ton Makedonon 2007). 

Megjegyzés: P. Themelisék szerint a függı a sírban talált nyaklánctöredékhez tartozik (ld. fentebb 16. sz.). A 
függı függesztıkarikájának és a nyaklánc lánc-részének a formája miatt ez nem lehetséges.  
Vokotopoulou amulett-függıként említi.329 Fülbevaló függıjének túl nehéz, nyaklánc függıjének pedig  nem 
praktikus, mert körplasztika és nem simul a mellkasra. A nyakon lévı lyukak és a benne lévı bronz stift alapján 
eredetileg inkább bot/pálca végét díszíthette (errıl ld. alább, 165-166.). 
 
 
24. Nyaklánc-függı 
Sedes, Γ sír 
 
Leltári szám: ltsz. nélkül. 
Méret: hossz. 29,8 mm, szél. 11,2x10,7 mm. 
Tömeg: 3,3 g 
Anyag: arany.  
Irodalom: Kotzias 1937, 882. 14. k. 
Leírás: bimbó alakú függı tartókarikával, rozetta-dísszel (24.1-5. k.). 
Függesztıelem: 2 lemezszalagból hajlított karikából áll (24.6. k.). Mindkettı felületét bordák és hornyok 
díszítik. A mintában 4 horony van, közülük a szélsık keskenyebbek, mint a belsık. A lemez szélét fél-fél borda 
zárja (24.7. k.). A minta szabályossága és egyenletessége alapján a hornyokat valószínőleg negatív formából 
készítették, és nem egyenként cizellálták a felületbe. 
A profilált lemezszalagokból karikát hajlítottak. Az egyiket vízszintesen fektetve a bimbó széles végére 
forrasztották, úgy, hogy a lemez széleinek illesztése egybeessen a bimbó két felének illesztésével. Ez a bimbó 
száraként is értelmezhetı (24.8. k.). A másikat – a függı tartókarikáját – erre merılegesen, függılegesen állítva 
forrasztották a tetejére, úgy, hogy a lemez illesztése a bimbó egyik oldala felé került. Ezt az illesztést takarja el a 
díszítésként ide forrasztott rozetta (24.9. k.).  
A tartókarika átmérıje 5,5 mm. A lemez szélessége változó, 3,6-3,8 mm; vastagsága 0,5-0,6 mm. Az alatta lévı 
karika átmérıje 5,2 mm, a lemez szélessége kb. 4 mm.   
Bimbó: 2, lemezbıl domborított félbıl készült; üreges. A 2 fél illesztése jól látható a bimbó mindkét oldalán 
hosszanti irányban. Az egyik oldalon kb. 2,5 mm hosszan szét is nyílt az illesztés (24.10-11. k.). Az alapformát 
kialakíthatták negatív formába ütéssel, vagy pozitív forma beütésével is. 
A bimbót hosszanti irányú hornyok díszítik. Ezeket úgy tőnik, utólag cizellálták a felületbe. Erre utal, hogy 
ugyanazt a hornyot nem egy lendülettel húzták meg, hanem a szerszám megakadt és újra indult, illetve 
félrecsúszott (24.12-13. k.). A bimbó szinte teljesen zárt. A szélesebb végén lyukat hagytak, hogy ne robbanjon 
szét a forrasztás során.  
A függı viszonylag nagy tömegébıl arra lehet következetni, hogy a belsejében kitöltıanyag lehet. Ha ez igaz, 
akkor a két fél összeforrasztása után is kialakíthatták a hornyokat. Ha nem, akkor a hornyokat csakis a forrasztás 
elıtt cizellálhatták a felületbe sérülés nélkül.  
A díszítés a forrasztás után került a bimbó csúcsára: sima drótból hajlított karika, arra 1 nagy- és 1 kismérető 
granulátum. A karika két vége átfedi; a drót végét egyenesre vágták. A nagy granulátum karikához illeszkedı 
oldala lapos. A bimbó csúcsát lezáró kis granulátumon nem látni ezt (24.14. k.).  
A hornyok hossza változó, 13-18 mm; szélességük kb. 0,8 mm. A csúcson a karika átmérıje 2,6 mm, a drót 
vastagsága kb. 0,4 mm. A nagy granulátum átmérıje 2,9 mm, a kis granulátumé 1,8 mm.  
Rozetta: 10 szirmú rozetta. A szalag-csavart-/orsódrótokból hajlított, csepp alakú szirmokat alaplemezre 
forrasztották, majd a szirmok mentén a lemez szélét vágóéllel formára vágták. Jól látható a vágás szögletessége 
(24.15. k.). A drótok egyenetlen minıségőek (24.17. k.). A szirmok közepébe a rozetta eleje felıl pontot 
poncoltak, ami a hátoldalon hegyesen csúcsosodik ki (24.16., 24.18-19. k.). Végül a közepébe nagymérető 
granulátumot forrasztottak. A rozettát a függesztıelemhez forrasztották, egy ponton a felsıhöz, kettın az alsóhoz 
(24.6. k.).   

                                                 
327 Ld. uott., 208. 139. sz. 
328 Ld. Ori di Taranto 1984, 160-162. 73. sz. 73. k. 
329 Vokotopoulou 1996, 222. 
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Az alaplemez vastagsága kb. 0,2 mm, a szirmokhoz használt dróté 0,1 mm. Az alaplemez és a drót együttes 
vastagsága 0,3-0,4 mm. A granulátum átmérıje 2 mm.  
Állapot: Ép. A testen egy helyen szétnyílt a két fél illesztése. A felsı tartókarika kissé deformálódott. Forrasztás 
során keletkezettt vörösesbarna elszínezıdés látható a felületen a bimbó széles végére forrasztott karika, a nyílás 
és a csúcs-dísz mellett.  
Szerszámnyomok: vonal alakú, U profilú cizellırszerszámnyom (a bimbón a hornyok); párhuzamos vonalú,  
többszörös U profilú, szerszámnyom (negatív forma; a karikákon); ovális alakú, V profilú poncolónyom (a 
rozetta szirmaiban). 
Párhuzamok: Pecsétlıhengerrel (?) készített párhuzamos hornyolás van a derveni Z sír fülbevalópárjának 
korongjait keretelı lemezszalagon is (ld. fentebb 9. sz.). Hasonló bimbó alakú csüngık díszítenek több korabeli 
szíjnyakláncot is, azok azonban általában jóval kisebb méretőek, a nyakuk orsó alakú és függesztıkarikájuk sima 
drótból készült.330 
Keltezés: 320-305 között a sírral együtt (Kotzias 1937). 
 
 
25. Héraklés-csomó alakú gyöngy/függı 
Stavroupolis, Oraiokastrou utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ 7423. 
Méret: 13,8x7,8x6,1 mm.  
Tömeg: 0,5 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Romiopoulou 1989, 211. 7. sz. 53β. t.  
Leírás: Héraklés-csomó alakú gyöngy (25.1-4. k.). 
Gyöngy: Lemezbıl, 2 félbıl, negatív formából készült. Mindkét felét ugyanabból a formából domorították. Erre 
utal, hogy a gyöngy mindkét oldalán a bal oldali függıleges irányú ’kötélszár’ lejjebb esik, mint a jobb oldali, és 
az alsó része is szélesebb, mint a jobb oldalié (25.8. k.). Oldalnézetbıl látható a legjobban: a két fél illesztésénél 
kb. 0,5 mm-rel szélesebb a bal oldali kötélszár vége, mint a jobb oldalié (vö. 25.9-10. k.). 
A domborítás után vágóéllel körbevágták a lemez szélét azokon a helyeken, ahol a minta körül túl sok maradt a 
lemezbıl. Helyenként látható a vágás szögletessége (25.11., 25.14. k.). Több helyütt azonban a lemez eredeti, 
egyenetlen széle van meg, pl. a csomó mindkét végén (25.5-6. k.). Ez arra utal, hogy szinte pontosan 
kiszámolták a 2 fél domborításához szükséges lemezdarabok méretét, így csak kevés helyen kellett a fölösleget 
levágni.  
Az összeforrasztás után a gyöngy mindkét végére orsódrót karikát forrasztottak. Ez díszíti és egyben el is fedi a 2 
fél egyenetlen végeit. A karikákat valószínőleg nem készítették el elıre, hanem közvetlenül a csomó végeire 
hajlították és forrasztották. Erre utal, hogy a drótok összehúzták az alattuk lévı lemezt és az meggyőrıdött 
(25.12. k.), a karika nem szabályos kör alakú, és az egyik karika végei kb. 1 mm hosszan átfedik egymást (25.7. 
k.). Az egyenetlen lemezszélek belül a drótokra simulnak (ld. 25.7. k.). Mikroszkópban jól látható, hogy a 
drótokat csak néhány ponton forrasztották a gyöngyhöz.  
A csomó felületén egyetlen helyen lehet látni és csak surlófényben, hogy a domborítás után cizellálták a 
felületet: a 2 függıleges irányú kötélszár közötti mélyedés vonalát erısítették meg cizellırszerszámmal (25.13. 
k.). Úgy tőnik, a csomó mélyedéseibe helyenként forrasz folyt.  
A lemez vastagsága kb. 0,1 mm. A drót ámérıje 0,5 mm. A csomó-minta magassága kb. 8 mm, szélessége 7,8 
mm. A gyöngy végeinek átmérıje a drótok alatt 3,8 és 3,9 mm.  
Állapot: Teljes. A felületen több helyütt horpadások. A 2 fél összeforrasztása mentén lyukak, amelyek részben 
olvadás következményei, részben pedig nem mindenhol ért össze a lemezek széle. Valószínőleg a lemez szélén 
lévı kinyúló darabkák a 2 fél forrasztásakor pöndörödtek fel (25.15. k.). A gyöngy belsejében és kívül az 
orsódrótok alatt vékony rétegben föld rakódott a felületre. Néhány helyen színtelen ragasztó maradványa. 
Szerszámnyomok: vonal alakú, sekély U profilú cizellırszerszámnyom (az egyik oldalon a főggıleges 
kötélszárak közötti elválasztás). 
Párhuzamok: A pellai ún. Filozófus-sír Héraklés-csomó alakú gyöngye, amelynek szintén díszítetlen a 
felülete.331 Hasonló formájú, de díszített felülető gyöngyök kerültek elı az ókori Methoné lerombolása (Kr.e. 
354) után létrehozott település temetıjébıl a 78. sírból (ltsz.: Πυ 1114)332 és Amphipolisnál az ún. Kastri 
lelıhely A és B sírjából (ltsz.: M.A. 2876, M.A. 3783, Amphipolis, Régészeti Múzeum).333  

                                                 
330 Ld. pl. Greek Gold 1994, 112-113. 64. k. (állítólag Madytosból), 188. 121. k. (a Fekete-tenger partjáról az ún. 
Nagy Blisnitza tumulusból). 
331 Ld. Lilimpaki-Akamati 2007, 20. 6γ. k., 105. 20. sz.  
332 Besios – Tsigarida 2000, 186. 195. 18. k. 
333 Bonias 2000, 202. 3. sz. 4. k., 209. 3. sz. 19. k. 
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Keltezés: Kr.e. 4. sz. vége (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: Astragalos formájúnak is nevezik ezt a fajta gyöngyöt, pl. az említett amphipolisiakat is. A 
stavroupolisi azonban egyértelmően Hérklés-csomó alakú.   
 
 
26. Bikónikus gyöngy/függı 
Stavroupolis, Dagli utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ5134. 
Méret: 10,1x4,2x4,2 mm. 
Tömeg: 1,33 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Romiopoulou 1989, 211. 8. sz. kép nélkül.  
Leírás: Nyolcszöglető, bikónikus gyöngy (26.1-4. k.). 
Gyöngy:. Lemezbıl, 2 csonkakúp alakú félbıl készült. Az illesztésük csak mikroszkópban látható, a gyöngy 
belsejében, középen, a legszélesebb részén. Elıször lemezbıl hengert készítettek, majd ezt ütötték be a 
nyolcszöglető, csonkakúp alakú negatív formába. A gyöngy mindkét végén az apró bevágások és a lemezszélek 
átfedése, győrıdése pedig arra utal, hogy a hengerré hajlítás elıtt szőkítıvágásokat ejtettek a lemeznek azon a 
szélén, ami majd a csonkakúp tetejét adja. Ezzel szabad teret engedtek a lemez győrıdésének a kúp keskenyebb 
részén. Ennek nyoma látható a gyöngy végein és belül (26.5-7. k.). A gyöngy belseje mindenhol íves, ami arra 
utal, hogy a beütıszerszám kúp alakú lehetett (26.3-4., 26.6. k.). Ezután a két csonkakúpot az aljuknál fogva 
összeforrasztották. A fazettákat megreszelték és polírozták, ami eltüntette a lemezszélek összeforrasztásának 
nyomát. A gyöngy két végét is megreszelték és polírozták. A teljes felületen jól láthatók a karcolásnyomok 
(26.1-2. k.). 
A gyöngy átmérıje a fazetták lapján 4,2 mm, az élükön 4,5 mm. Az egyik végének átmérıje 3,1 mm, a másiké 
3x2,9 mm. A gyöngy végeinél a lemez vastagsága változó, 0,2-0,4 mm. A fazetták szélessége a végükön kb. 1,6 
mm, a közepükön kb. 1,8 mm.  
Állapot: ép. 
Szerszámnyomok: a polírozás karcolásnyomai (a gyöngy külsı felületén); V profilú, ív alakú szerszámnyom (a 
beütıszerszámé?; a gyöngy belsejében, 26.8. k.). 
Párhuzamok: Egyelıre nem találtam párhuzamát. Sima felülető, bikónikus gyöngyöket a derveni E sírban 
találtak, ld. fentebb 17. sz. 
Keltezés: a sírral együtt Kr.e.  5. század vége, vagy 4. század eleje (Romiopoulou 1989). 
Megjegyzés: K. Romiopoulou publikációjában a Dagli utaci sírnál nyolcszöglető, az Oraiokastrou utcai sírnál 
pedig henger alakú gyöngyöt sorol fel. Mindkettı hosszúsága 1 cm. A Thesszaloniki Régészeti Múzeum 1994-
ben készült archív fotóján az Oraiokastrou utcai sírban talált Héraklés-csomó gyöngy mellett a nyolcszöglető 
bikónikus gyöngy látható. A fotó hátoldalán csak a  MΘ7423 számot tüntették fel a Héraklés-csomó gyöngy 
oldalán. Valószínőleg ez alapján tulajdoníthatták a MΘ7423A leltári számot a nyolcszöglető gyöngynek. K. 
Romiopoulou publikációját alapul véve, valószínőleg az Oraiokastrou utcai sír 7423A számú hengeres gyöngye 
hiányzik, a nyolcszöglető gyöngy pedig valójában a Dagli utcai sír MΘ5134 számú darabja. 
 
 
27. Profilált gömb alakú gyöngy/függı 
Derveni, E sír 
 
Leltári szám: E3α. 
Méret: 7,4x7,3 mm, a vast. 5,2 mm és 3,2 mm. 
Tömeg: 0,21 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Themelis – Touratsoglou 1997, 119. 129. t. 
Leírás: profilált gömb alakú gyöngy (27.1-2. k.) 
Gyöngy: Két félgömb alakú, lemezbıl negatív formába beütött félbıl forrasztották össze. Mikroszkóppal látható 
a két fél illesztése a gyöngy oldalán körben (27.7-8. k.).  
A gömb mindkét oldalát 5x6 mm-es területen benyomták, úgy, hogy az alsó részénél jobban, a felsınél kevésbé 
mélyedjen be. Így a két oldalán konkáv, az alján keskenyebb, a tetején szélesebb domború palástú korongszerő 
forma jött létre (27.3-6. k.). A mélyedések pereme vékony, nagyjából szabályos kör alakú borda, ami mutatja, 
hogy szándékos formázásról van szó (27.1-2. k.).   
Mindkét konkáv oldal közepét átlyukasztották. Az egyik oldalon kb. 2,5x1,5 mm-es ovális lyuk van, amelynek a 
széle befelé hajlik. A másik oldalon kb. ugyanekkora kör alakú lyuk, amelynek a széle kifelé hajlik. A lyukak 
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egyvonalban vannak, ami arra utal, hogy egyszerre lyukasztották át mindkét oldalt. Az ovális a bemeneti, a kör a 
kimeneti nyílás. 
Állapot: A gyöngy több helyütt behorpadt. Az egyik oldalon a mélyedés szélénél egy kúphegyő szerszám, vagy 
tárgy nyomta be a gyöngy felületét kb. 2x2 mm-es területen. A másik oldalon pedig, ugyancsak a mélyedés 
szélénél, 4-4,5 mm hosszú és kb. 1 mm széles, V profilú mély árok húzódik, ami szintén lehet szerszám okozta 
sérülés (27.9. k.). Ezeken kívül több kisebb horpadás van a felületen. Mikroszkóppal több helyütt apró pontszerő 
olvadásnyomokat lehet látni a felületen. 
Több helyütt hamu, föld és barna kristályos anyag (szerves eredető?) rakódott le. Egy helyütt apró zöld 
korróziószemcse is látható, ami arra utal, hogy bronz tárgy közelében lehetett.  
Szerszámnyomok: vonal alakú, V profilú poncoló-, vagy cizellırszerszámnyom (a mélyedés szélénél); kúphegyő 
szerszám (a mélyedés szélénél). 
Párhuzamok: Nyakláncra főzött, függıként is funkcionáló gömb alakú gyöngyöt az ókori Pydna temetıjében 
találtak egy Kr.e. 5. század harmadik negyedére keltezett sírban. Ez a gyöngy azonban nem profilált.334 
Keltezés: késı 4. – kora 3. század a sírral együtt (Themelis – Touratsoglou 1997). 
Megjegyzés: A gyöngy kilyukasztása azt mutatja, hogy felfőzték valamire. Mindkét oldalán a mélyedés és a 
lefelé szőkülı formája pedig arra utal, hogy két másik elem közé illesztették, és talán ívre főzték fel. A rajta lévı 
lyukak mérete kb. megegyezik az E sírban talált bikónikus gyöngyök (ld. 17. sz.) nyílásainak méretével. 
Elképzelhetı, hogy azonos nyaklánchoz tartoztak. 
 
 
28. Mell-lánc(?) függı 
Stavroupolis, Oraiokastrou utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ 7422. 
Méret: hossz. 13,6 cm. 
Tömeg: 4,4 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Treasures 1979, 77. 298. sz.; Romiopoulou 1989, 211. 6. sz. 53β. t.; K. Romiopoulou, in Hrysos ton 
Makedonon 2007, 180. 4. sz. képpel.  
Leírás: mell-lánc függıje, fonott lánc-résszel, virág alakú dísszel (28.1. k.). 
Lánc: Összetett dupla hurkolt lánc, amit sima drótból készítettek. A láncszemek egyetlen drótból készültek, amit 
összeforrasztottak és kettéhajtottak, hogy a drót két szára szorosan illeszkedjen egymáshoz. Az így keletkezett 
kettıs drót mindkét végét azonos mérető kb. kör alakúra formázták, majd U alakúra hajlították. Az elsı két 
láncszemet keresztbe fektették egymáson, majd mindkettıbe 2-2 láncszemet főztek, amelyek szintén 
keresztezték egymást, majd azokba is újabb 2-2 szemet, és így tovább. A lánc egyenletesen és sőrőn fonott, és 
minden oldalán egyforma szélességő. Az oldalain halszálka mintázatot mutat (28.2. k.).   
Az egyik végét vágóéllel elvágták. Erre utal, hogy a töredékes szemek drótjainak vége ugyanazon az oldalukon 
ellapul, és mindegyik ugyanabba az irányba hajlik (28.4-5. k.). A láncnak ezen a végén, a két oldalán ferdén 
egymással szemben 1-1 U alakú mélyedés van (28.3. k.). Az egyik kb. 3,2 mm-rel, a másik kb. 2 mm-rel van a 
lánc vége elıtt. A mélyedéseket szerszám okozta, még a lánc készítése során. Látható a nyoma a láncszemek 
felületén (28.6. k.). Mindez arra utal, hogy a lánc végét szándékosan vágták el és hajlították meg, hogy más 
elemhez illeszthessék. A láncszemek ezen a részen összeforrtak és a felületük is enyhén megolvadt. Ez azt jelzi, 
hogy forrasztásra is szükség volt, hogy rögzíteni tudják. A lánc másik végére illesztették a virág alakú díszt.  
A lánc hossza 124 mm. Átmérıje változó, 1,8-2,1 mm. A készítéséhez használt drót vastagsága kb. 0,2 mm.  
Virágdísz: Lótuszkehely(?) a közepében rozettával (28.7-9. k.). Alapja egy trapéz alakú lemez, amelynek a 
hosszú oldalát vágóéllel cikcakkosra vágták. Jól látható a vágóél nyoma a V alakú bevágásokban. A lemezt 
csonkakúp alakúra hajlították. Az egyik oldalán nyújtott rombusz alakú, orsódrót szirmokat forrasztottak rá. A 
rombusz nyújtott csúcsán nyitva hagyták a drót végét (28.10. k.). Minden cikcakkhoz 1 szirom került. A 
csúcsukat megpróbálták összeigazítani, de ez nem mindig sikerült. Az egyik szirom csúcsa pl. a lemez vágott 
szélére csúszott (28.11. k.). A szirmokat úgy forrasztották egymás mellé, hogy a rombuszok sarkai összeérjenek. 
Így az alsó, elnyújtott oldalaik között háromszög alakú szabad terület maradt (28.12. k.). Ezek a rombuszokkal 
váltakozva szintén cikcakk mintázatot mutatnak.  
A szirmok formáját a cikcakk által meghatározott mérető lemezterülethez igazították. Néhány esetben pedig a 
rombusz oldala nem egyenes (ld. 28.7-8., 28.10-12. k.). Ezek okozzák a díszítés egyenetlenségét.  
A virágkehely alsó részét, a szirmok alatt, 2 sima drót között 1 orsódrót karikával zárták le. A drótok végét itt 
sem forrasztották össze, kb. 0,5-1 mm rés maradt köztük (28.13. k.). Az 1. karika végei közti rést a felette lévı 
szirom vége tölti ki (23.14. k.). A kehelynek ezt a részét összenyomták, hogy a lánc végére rögzítsék (23.15. k.). 
Jól látszik az ehhez használt szerszám nyoma a legalsó sima drótkarikán (28.16. k.). 

                                                 
334 Hrysos ton Makedonon 2007, 111. 1.γ. sz. képpel. 



 142 

A kehely tetejét 6 szirmú rozettával zárták le. Alaplemezre forrasztották az orsódrótból meghajlított csepp alakú 
szirmokat, és a formájukat pontosan követve körbevágták a lemezt. A szirmokba elölrıl pontot poncoltak, a 
rozetta közepébe granulátumot forrasztottak. A rozettát félgömb alakúra hajlították és a kehely belsejébe 
rögzítették (28.9., 28.17. k.).  
Az aranymőves kevés forraszt használt a drótok és a granulátum rögzítéséhez, ezért a forrasztások tiszták, szinte 
észrevehetetlenek.          
A virágkehely magassága 12,2 mm. Átmérıje a tetejénél 6,9x7,7 mm, az aljánál 4,1x4,3 mm (a drótokkal 
együtt). Az alaplemez vastagsága 0,1 mm. Az orsódrótok vastagsága változó, 0,1-0,3 mm. A kehely alján lévı 
drótok vastagsága 0,6 mm. A rozetta mérete kb. 5x5,2 mm. A granulátum átmérıke 1,4 mm. 
Állapot: Ép. Mindössze apró antik és modern sérülések vannak rajta. A készítéskor vágták el és nyomták be a 
lánc végét. Ezen a részen a felületen lévı patina egységes, ami mutatja, hogy ezek a ’sérülések’ ókoriak (ld. 
28.3-6. k.). Valószínőleg szintén a készítés során elszakadt egy láncszem a vágott vége elıtt kb. 3,6 cm-rel.  
Az aranymőves egyetlen helyen javított. Egy cikcakkos szélő lemezdarabot toldott be a rozetta és a kehely fala 
közé, hogy áthidalja a köztük lévı távolságot, és a rozettát a helyére tudja forrasztani (28.18. k.). 
A láncszemek közé több helyütt föld, illetve kristályos anyag rakódott, ettıl merev lett. A virágdísz felületén és a 
drótkarikák között több helyütt fekete, elszenesedett anyag maradványa rakódott le pontokban, illetve foltokban. 
Az egész darab felületét matt patinaréteg fedi. A virágdísz felülete enyhén vörös színő, feltehetıen a forrasztás 
során színezıdött el.  
Modern sérülés a láncszemek felületén több helyütt látható fényes felülető benyomódás. Valószínőleg a kiásás 
során sérült meg.     
Szerszámnyomok: kör alakú, sekély U profilú poncolónyom (rozetta szirmai); trapéz profilú szerszámnyom (a 
drótkarikán a kehely alsó végén). 
Párhuzamok: A sindosi temetıben a Kr.e. 6. sz. végére és 5. sz. közepére keltezett sírokból több, fibulákkal a 
vállakhoz rögzített, hosszú, kígyófejben végzıdı, arany, illetve ezüst mell-lánc is elıkerült. A láncaik ugyanúgy 
összetett dupla hurkolt láncok, mint a stavrupolisi darabé. A végük kettéágazik, és egy tölcsér vagy csı alakú 
elem fogja a rövid láncdarabot a hosszúhoz.335 Hasonlóképp rögzíthették a stavroupolisi darabot is egy nagyobb 
lánchoz, ezért hajlították meg a végét. Kisázsiából több hosszú, a közepén gyönggyel összefogott nyaklánc 
ismert, amelyeknek a kettéágazó végérıl láncokon virágok lógnak le.336 Ezek azonban jóval rövidebbek, mint a 
stavroupolisi darab. 
Keltezés: Kr.e. 4. sz. második fele (Treasures 1979); Kr.e. 4. sz. vége (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: A vágott láncvég és a meghajlítása arra utal, hogy más elemhez illesztették. Ez meghatározza a 
rendeltetését: nem töredék, hanem lánc függıje.  
 
 
 

A NYAKLÁNCOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

 

 A viszonylag nagy számú (összesen 17) nyaklánc, nyaklánctöredék és -tartozék ellenére 

csupán 4 esetben (15. és 21-22. sz.; 14. és 18bis. sz.; 20. és 25. sz.; 13., 14. és 16. sz.) lehet 

közvetlen összehasonlítást végezni, ami töredékek, illetve egyes elemek összehasonlítását 

jelenti. Közülük két tárgy (20., 21-22. sz.) összevethetı egy-egy olyan, más lelıhelyrıl 

származó párhuzamával, amit közvetlenül tanulmányozhattam. Az egyik esetben ez alapján 

rekonstruálható a nyaklánc eredeti formája. Két másik tárgy (13. és 14. sz.) esetében pedig 

közeli párhuzamaik elızetes tanulmányozása, illetve publikált fényképei lehetıvé teszik a 

nyakláncok szerkezetének, illetve részleteiknek az összehasonlítását. 

 

                                                 
335 Ld. Sindos 1985, 46. 62. sz. 62. k., 102-103. 156. sz. 156. k., 204-205. 327. sz. 327. k., 220-221. 351. sz. 351. 
k.  
336 Ld. Greek Gold 1994, 100. 54. sz. 54. k.; 103. 55. sz. 55. k.; 118. 69. sz. 69. k. 
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 A. A derveni szíjnyaklánc, amphoriskos gyöngyökbıl főzött nyaklánc és karika-elemekbıl 

főzött nyaklánctöredék összekötıeleme 

  

A 13., 14. és 16. nyakláncok, illetve nyaklánctöredék nem ugyanannak a típusnak a 

képviselıi. Közös bennük azonban, hogy a lánc-részük összekötıelemhez közvetlenül 

csatlakozó része széles: a 13. darabon a rozetták átmérıje 4,5 mm, a 14.-en a szíj 5,5 mm 

széles, a 16. töredéken a tripla karika-elemek szélessége 8,5 mm. Ez meghatározza a 

kapcsolótag és a lánc-rész közé illeszthetı összekötıelem formáját, és befolyásolja az 

alkalmazható készítéstechnikai megoldásokat is. A 14. és 16. láncot különálló elemekbıl 

főzték össze, a szíjnyaklánc viszont egyetlen összefüggı, lapos szíjból áll a róla lelógó 

csüngıkkel (vö. 13.1., 14.1. és 16.1. k.). Az elıbbiek esetében elegendı volt a gyöngyöket a 

kapcsolótaggal közös fonalra főzni és egy díszes lappal elfedni a kapcsolódásukat. Az utóbbin 

azonban a szíj nem rögzíthetı ezen a módon. Ezért volt szükség a végét befoglaló dobozra, 

aminek az oldalaiból egyúttal a kapcsolótagot is ki tudták alakítani. A 14. és 16. darab 

amphoriskos gyöngyeinek és karika-elemeinek formája meghatározza a kapcsolótag formáját 

is. Az amphoriskosok hátoldalán lévı dupla csı rögzítıelem folytatódik a nyaklánc 

kapcsolótagjában is, ami azonos módon készített hosszú dupla csı (ld. 14.3-4. k.). A 3 sorban 

felfőzött karikák és tripla karika-elemek ugyanennyi elembıl álló kapcsolótaggal főzhetık 

csak össze, ezért az 3 karikából áll. Ezt kiegészíti egy széles, ovális karika, ami lehetıvé teszi 

a három fonal egy ponton való átvezetését, és így megkönnyíti a rögzítésüket (ld. 16.3. k.). A 

kapcsolótagot elfedı összekötıelem formáját pedig ennek megfelelıen alakították ki: a dupla 

csıhöz hosszú téglalap formájúra, a karikákhoz pedig háromszögletőre. A szíjnyaklánc 

esetében is a széles szíj és a kapcsolótag alkotta háromszöghöz formázták a dobozszerő 

összekötıelemet (vö. 13.9., 14.3. és 16.7. k.).  

 A 13. és 16. darab lényegében azonos formájú összekötıeleme hasonló módon 

megformált díszítést tett lehetıvé. Mindkettın a tetején csúcsos, az alján befelé hajló 

spirálokban végzıdı drótkeretbe foglalták a díszítés felsı részét, alatta pedig spirálokkal 

keretelt téglalap alakú mezıbe került az alsó része (vö. 13.8. és 16.6. k.). A 16. töredéken 

mindkét mezıbe filigrándrótokból hajlított palmettát helyeztek egymással ellentétes irányban. 

A 13. darabon csupán az alsó mezı díszítése maradt meg: a közepén csillagvirág, a két szélén 

alul pedig 1-1 emaillal díszített korong. Az összekötıelem felsı részét párhuzamok és a 

keretelı forma alapján eredetileg szintén palmetta díszíthette, ezt azonban nem a lemezre 

forrasztották, mint a 16. darabon, hanem a keretet kitöltı emailba nyomhatták bele. Mindkét 

darabon alul a díszítést ’pálca-tag’ zárja le. A 13.-on ez csupán egyetlen gyöngydrót, amit a 
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lemez szélére forrasztottak. A 16.-on viszont különálló elem: alaplemezre forrasztott gyöngy- 

és sima drót a két végén 1-1 koronggal, amit a díszített rész alsó széléhez forrasztottak (vö. 

13.16. és 16.9. k.).  

 A 14. nyaklánc összekötıelemét is palmettákkal díszítették, de itt a téglalap forma miatt 

elmaradt a drót keret a felsı palmetta körül. Az alsót a palmetta formáját követı lant alakú 

gyöngydrót-keretbe foglalták, aminek az alja befelé, a csúcsa kifelé hajló spirálokban 

végzıdik és a felsı palmetta alapját képezi. Ebben az esetben mindkét palmetta ugyanabba az 

irányba áll. Rozetta és csillagvirág egészíti ki a díszítést (ld. 14.7-8. k.). Az összekötıelemet 

alul pálca-tag helyett a lemez félhold alakúra vágott és dróttal körbevett része zárja le. Ez jól 

illeszkedik a mellé főzött amphoriskos gyöngy tetején lévı rozetta formájához (ld. 14.17. k.). 

 A díszítıelemek hasonlósága mellett az összekötıelem készítési technikája is azonos a 

14. és 16. nyakláncon. Mindkettın viszonylag vastag lemez alkotja az alapját, erre 

forrasztották a filigrándrót díszítést. Az alaplemezt a díszítés mentén vágták körbe. 

Mindkettın azonos módon készítették el a palmettákat is. A középsı lándzsalevél teljes 

körvonalát meghajlították, az oldalsó leveleiknek azonban csupán az ívét jelölték a drót felsı 

részét szorosan az alsó mellé hajlítva. A 16.-on minden levélnek kb. a harmadáig hajlították 

vissza a drótot. A 14.-en viszont a levelek hosszától függıen különbözı mértékben: a két 

legnagyobbon a feléig, a 3. levélnek kb. a háromnegyedéig, a legkisebb leveleknek pedig a 

teljes hosszukon (vö. 14.11-12. és 16.8-10. k.). A palmettalevelek azonos készítési technikája 

ellenére a 16. számú nyaklánctöredék palmettái finomabb munkának látszanak.  

 

A pellai, az amphipolisi és a korinthosi szíjnyaklánc 

 

A derveni példányon kívül ezidáig 3 szíjnyaklánc került elı Görögország területén. A 

pellai337 és az amphipolisi338 darab katalógusokban, illetve ásatási közleményben közölt 

fényképrıl ismert, és a helyi régészeti múzeumok kiállításán látható. Az elıbbit módom volt a 

kiállításon, vitirinen keresztül tanulmányozni. A korinthosit jó minıségő fényképekkel 

publikálták.339 A fotók és az elızetes megfigyeléseim alapján tehát egyelıre csupán a 

szerkezeti elemeik összevetésére van mód.  

A dervenihez hasonlóan a pellai nyaklánc kapcsolótagja is két karikából áll. Ezeket 

azonban nem az összekötıelem egyik részébıl alakították ki, mint a derveniét, hanem vastag 

                                                 
337 Ld. Treasures 1979, 46.79. sz. 15. t.; Pandermalis 2004, 105. 19. sz. képpel. 
338 M. Nikolaidou-Patera, in ArchDelt 49 (1994), Chron. B2, 600. 188β. t. 
339 Ld. Davidson 1952, 256-257. 2055. sz. 109. t. 2055. k.; Despini 1996, 160-161. 148-149. k., 251. 148-149. sz. 
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sima drótból hajlították és az összekötıelem hátoldalára forrasztották. Az összekötıelem is 

csupán formájában emlékeztet a derveniére, annak is inkább a hátoldalára: a tetején 

háromszög alakban kicsúcsosodó téglalap (vö. 13.8-9. és 14. k.). A pellain tehát nem doboz, 

hanem vastag lemez alkotja az összekötıelemet. A hátoldalára került a lánc-részt rögzítı 

széles lemezszalag tok, amibe a szíj végét illesztették. Ezt a dervenihez hasonlóan sima dróttal 

rögzítették, amit a tok két oldalán ütött lyukon főztek át. Az összekötıelem elıoldalát 

drótkeretbe foglalt, két kifelé hajló spirálra ültetett lándzsaleveles lángpalmetta díszíti. A 

keretet gyöngydrótból, a palmettát valószínőleg szalag-csavart drótból készítették. A keret 

alját alkotó drót két végére 1-1 korong, alá pedig – az összekötıelem szélére – ívsor került. A 

korongok és az ívek is alaplemezre forrasztott drótból készültek. A palmetta közepét két, 

ellentétetes irányba mutató háromszög alkotja. Közülük az alsó ugyanolyan ív, mint az 

összekötıelem szélén lévık. A pellai nyaklánc összekötıeleme tehát csupán a gyöngydrót 

keret és a korongok alkalmazásában egyezik meg a derveniével (vö. 13.8. és 14. k.).  

Lánc-részének felépítése viszont azonos a derveniével. Alapja a dupla hurkolt láncokból 

összefőzött/fonott széles szíj, aminek az alsó széléhez rögzítették a díszítést. Ez 6 szirmú 

rozettákból és háromágú bükkmakk alakú csüngıkbıl áll. A rozetták, ugyanúgy mint a 

derveni nyakláncon, rögzítıdrótot rejtenek, aminek az alsó részét kör alakúra hajlították. Ez a 

rozetták aljánál látható. Ezt a drótot a pellain is a szíj alsó szélébe akasztották, ami arra utal, 

hogy a dervenihez hasonlóan valószínőleg kampó alakúra hajlíthatták a két végét. A rozetták 

mindkét nyakláncon azonos módon készültek: a csepp alakú szalag-csavart drót szirmokat 

alaplemezre forrasztották, a közepükbe pontot poncoltak, a lemezt a szirmok mentén 

körbevágták, a rozetta közepét granulátummal díszítették (vö. 13.21. és 14. k.). Úgy tőnik, a 

bükkmakk csüngık is ugyanúgy készülhettek, mint a derveni nyakláncon. A lemezbıl 

kialakított háromkaréjú ’test’ csúcsára drótkarika, nagy és kis granulátum került. A nyakát 

pedig szintén 3 gömb hosszúságú, valószínőleg gyöngydrót darab alkotja. A pellai darabon is 

ennek a tetejére forrasztották a sima drótból hajlított függesztıkarikát. Eltér viszont a csüngı 

rögzítése a rozettához. A pellain sima drótból készült karikával főzték össze a két elemet, amit 

összeforrasztottak. A dervenin ugyanezt a funkciót szolgálta az emaildíszes korong hátoldalán 

lévı nyitott karika (vö. 13.28-29. és 14. k.). A derveni nyaklánc díszítéséhez képest jelentıs 

eltérés, hogy a pellaira egy második csüngısor is került. Ez jóval kisebb mérető, lemezbıl 

préselt amphora/bimbó alakú csüngıkbıl áll, amiket 3-4 szembıl álló hurkolt lánccal 

rögzítettek a szíj aljához, a rozettákkal felváltva. A láncot és a csüngıt karika kapcsolja össze, 

amit a derveni darabról ismert módon kis korong hátuljára forrasztottak, és ebbe akasztották a 
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csüngı karikáját és a lánc végét. A pellai nyakláncon nem látni email díszítést (vö. 13.21. és 

14. k.).   

 A korinthosi szíjnyaklánc lánc-részének felépítése (szíj, két csüngısor felváltva a szíjra 

illesztett nagy és kismérető csüngıkbıl) a pellaiéval azonosnak mondható. Megegyezik 

továbbá a pellaival, és így lényegében a dervenivel is, a nagymérető bükkmakk csüngık és a 

hozzájuk tartozó rozetták kialakítása, valamint a kettı összekapcsolásának módja is (vö. 

13.21. és 14. és 16. k.). A kisebbik csüngısor azonban más elemekbıl épül fel, mint a pellai 

darabon: a csüngık bükkmakk alakúak, ugyanolyan gyöngydrót nyakkal, a csúcsukat lezáró 

drótkarika-granulátum sorral és a nyak tetején a függesztıkarikával, mint a nagyméretőeken. 

A kis csüngıket a szíjhoz rögzített drótkarikára akasztották rá, amit alaplemezre forrasztott, 

szalag-csavart drótból készített koronggal takartak el. Ebben az esetben a korongok közepét 

granulátum díszíti (vö. 14. és 16. k.). A nyakláncot publikálók szerint a rozetták szirmait és a 

korongokat eredetileg kék email töltötte ki.340 Ennek nem látni nyomát a fotókon. Az Aik. 

Despininél közölt részletfotón jól kivehetı, hogy a derveniével azonos módon készült a 

bükkmakkok három karéja is: kettıt egyetlen, a harmadikat pedig külön lemezbıl vágták ki, 

és forrasztották a másik kettı közepéhez (vö. 13.26-27. és 16. k.). 

A korinthosi nyaklánc összekötıeleme más, mint a dervenié és a pellaié. A leírásokból 

csupán annyi tudható, hogy lemezbıl hajlított, dobozszerő tokba illesztették a szíj végét, amit 

az oldalain átvezetett „szegecs” rögzít. A formája és a díszítése azonban egyértelmően 

különbözik. A kapcsolótag felé kissé összeszőkülı téglalap alakú, amit domborított 

oroszlánbırrel díszítettek, és a karika felıli szélét profilált dróttal zárták le (vö. 13.8. és 14. és 

16. k.). A pellai és a korinthosi nyakláncon is az összekötıelem után a szíj egy rövid 

szakaszát díszítetlenül hagyták. A derveni nyakláncon közvetlenül az összekötıelem után 

kezdıdik a szíj díszítése (vö. 13.1. és 14. és 16. k.) 

Az amphipolisi darab annyiban közelebb áll a dervenihez, hogy a lánc-részét csupán 

egyetlen csüngısor díszíti (vö. 13.1. és 15. k.). A rajta lévı rozetták és bükkmakk csüngık 

felépítése és úgy tőnik, készítési technikája is megegyezik a másik három nyakláncon 

látottakkal (vö. 13.21. és 14-16. k.). A kettı egymáshoz rögzítésének módja a pellaiéval és a 

korinthosiéval azonos. Az összekötıeleme leginkább a pellai darabéval mutat hasonlóságot: 

négyzet, aminek a tetejérıl mintha hiányozna a pellain meglévı háromszög alakú 

kicsúcsosodás. Három oldalát vastag drót kereteli. A pellaihoz hasonlóan az alját lezáró drót 

mindkét végére 1-1 korong, az összekötıelem szélére pedig ívsor került. Itt is alaplemezre 

                                                 
340 Ld. Waele 1931, 421.; Davidson 1952, 256. 2055. sz. 
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forrasztott drótból készültek a korongok és az ívek is. A fotó alapján filgrándrót palmettával 

díszíthették (vö. 14. és 15. k.). Az amphipolisin is két, vastag, sima drótból hajlított karika 

alkotja a kapcsolótagot. 

A lánc-rész felépítésének alapvetıen azonos volta, a csüngık azonos felépítése és úgy 

tőnik, azonos készítési technikája is arra utal, hogy a 4 szíjnyaklánc közös koncepció alapján, 

azonos technikai tudás birtokában készült, feltehetıen ugyanazon a helyen. Az 

összekötıelemek és a szíj rögzítési módja közti különbségek miatt azonban a közvetlen 

vizsgálatuk során határozható majd meg, hogy ezek az eltérések pontosan mit jelentenek.     

A pellai és az amphipolisi nyakláncot is sírban, a korinthosit pedig egy éremkinccsel 

együtt találták. A fıként pellai és amphipolisi verdébıl származó II. Philippos és III. 

Alexandros aranystatérokat 330-320 körülre, a feketemázas tálkát, amiben megtalálták 325-

315 körülre keltezik.341 Már az ásató, F. J. de Waele felvetette, hogy a nyakláncot 

Makedóniában készíthették.342 A korinthosi és a másik 3, Észak-Görögországban talált 

szíjnyaklánc hasonlósága343 alapján feltételezhetı tehát, hogy mindegyik ugyanabban az 

idıszakban, a Kr.e. 4. sz. utolsó negyedében készülhetett.   

 

B. A derveni amphoriskos gyöngyökbıl főzött nyaklánc (14. sz.) és amphoriskos gyöngy 

(18bis. sz.) 

  

A derveni E sírban csupán egyetlen amphoriskos alakú gyöngyöt találtak. Szerkezete  és 

készítési technikája megegyezik a Z sír nyakláncának amphoriskos gyöngyeivel: lemezbıl 

domborított kúpos és harang alakú félbıl összeforrasztott edénytest; a tetejére illesztett, 

lemezbıl hajlított csı nyak; a nyak tetejére forrasztott, egyetlen lemezbıl feltekert dupla 

rögzítıcsı; a csıhöz rögzített, távtartóval elválasztott dupla rozetta alkotja (ld.18bis.1-2. k.).  

A részletek azonban csak részben mutatnak egyezést. Az edény alját drótkarika és 

granulátum zárja le, de a karika nem sima, hanem szalag-csavart drótból készült a gyöngyön. 

A lemezbıl hajlított edény-nyak a nyakláncon eredetileg henger alakú, csupán az 

összenyomódástól szélesedik ki a teteje felé. Az E sír gyöngyén azonban szándékosan 

csonkakúp alakúra készítették (vö. 14.18-21. és 18bis.6. k.). Mindkét tárgyon a nyak két végét 

szalag-csavart drót díszíti. A gyöngyön nem bordázott, hanem sima lemezbıl készítették a 

                                                 
341 A kincslelet kontextusáról ld. Edwards – Thompson 1970. 
342 Waele 1931, 421. 1. j.  
343 A korinthosi nyaklánchoz való hasonlósága alapján ide sorolható még a Pantikapaion közelében, a Pavlovski 
kurgánban talált szíjnyaklánc is. D. Williams szerint ugyanabban a mőhelyben készült, mint a korinthosi 
nyaklánc. Ld. Greek Gold 1994, 168. 106. sz. 106. k.  
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rögzítıcsövet, de a Z sír gyöngyeihez hasonlóan ezt is szalag-csavart dróttal díszítették a 

hengerek csatlakozásánál (vö. 14.23-24. és 18bis.9-11. k.). A rozetták szirmainak száma 

eltérı: a gyöngyön 8 és 7 szirmúak, a nyakláncon 7 és 6 szirmúak. Mindkettın a szalag-

csavart drótból hajlított, csepp alakú szirmokat alaplemezre forrasztották, amit a szirmok 

mentén körbevágtak. Míg a nyakláncon az alsó rozetta szirmaiba a hátoldala, a felsıébe az 

elıoldala felıl poncoltak pontot, addig a gyöngyön mindkét rozettának az elıoldala felıl. Az 

utóbbin ovális, az elıbbin kör alakú a poncoló nyoma (vö. 14.25-26. és 18bis.14-15. k.). A 

nyakláncon lemezszalagból hajlítottak távtartó karikát a két rozetta közé, a gyöngyön sima 

drótból (vö. 14.27. és 18bis.13. k.). 

Eltérıek a gyöngyök arányai is. A nyakláncon a gyöngyök teste kb. 2,5 mm-rel hosszabb 

és kb. 1 mm-rel szélesebb, mint az E sír gyöngyéé. Az edény nyaka azonos hosszúságú 

mindkét darabon, kb. 3 mm. Feltőnı a különbség a rozettáknál is. Míg az alsó rozetták 

átmérıje a nyakláncon és a szóló gyöngyön is azonosnak mondható (4,2, illetve 4,1-4,5 mm), 

a felsı rozetták között 1 mm különbség van: az E sír gyöngyén nagyobb, mint a nyaklánc 

gyöngyein. Az összességében a nyaklánc gyöngyeinél csupán 0,5-1 mm-rel kisebb szóló 

gyöngy az egyes elemek méretbeli különbsége és a nyak eltérı formája miatt mégis 

zömökebbnek és a felsı részén hangsúlyosabbnak látszik, mint azok (vö. 14.18. és 18bis.1. k.; 

a méreteket részletesen ld. fentebb a tárgyleírásoknál). 

A gyöngyök készítésének azonos koncepciója és technikája arra utal, hogy azonos helyen 

készülhetett az E sír gyöngye és a Z sír nyaklánca.         

 

A homolioni amphoriskos gyöngyökbıl főzött nyaklánc 

  

Thesszália és Makedónia határán, az ókori Homolion közelében 1961-ben felfedezett A 

sír amphoriskos és lótusz gyöngyökbıl főzött nyakláncának a végzıdését St. G. Miller is 

nagyon hasonlónak vélte a derveni Z sír amphoriskos gyöngyös nyakláncának 

végzıdéséhez.344 A homolioni leletek közlése idején (1979) azonban – a derveni anyag 

publikálatlansága miatt – alapos összehasonlításra nem volt lehetısége. St. Miller a nyaklánc 

háromféle elemének 1-1 darabjáról jó minıségő elöl és hátulnézeti fotókat is közölt, így ez az 

összehasonlítás – egyelıre közvetve – megtehetı.  

 A homolioni összekötıelemének formája és a díszítés részei megegyeznek a derveni 

nyakláncéval. Mindkettın a felsı rész téglalap alakú és keret nélküli, 10 kifelé hajló hegyő 

                                                 
344 Miller 1979, 12.  
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oldalleveles palmettával díszített. A homolionin a középsı levél drótja megsérült, így csak 

feltételezhetı, hogy a dervenihez hasonlóan lándzsalevél lehetett. Az alsó részt drótból 

hajlított lant alakú keret határolja. Ez a derveni darabon palmettát, a homolionin viszont a 

spirálok tetejéhez illesztett, különálló leveleket vesz körbe. Mindkét összekötıelem lemezét 

alul félhold alakúra vágták, amit dróttal kereteltek. Ez a 14. darabon keskenyebb, mint a 

thesszáliain. Az utóbbin a lant-keret és a félhold illeszkedéséhez mindkét oldalra 1-1 csepp 

alakú levél/szirom is került (vö. 14.7-8. és 17. k.). A nyakláncok kapcsolótagja is azonos: 

bordázott lemezbıl készített, a lemez szinte teljes hosszán végigérı dupla csı (vö. 14.3-4. és 

17. k.).   

A thesszáliai nyaklánc összekötıelemét a derveniével azonos módon készítették: 

alaplemezre forrasztották a profilált filigrándrótokból hajlított díszítést és néhány ponton, a 

spirálok visszahajló végén, granulátummal díszítették (vö. 14.10. és 17. k.). Megegyezik a 

palmettalevelek készítési technikája is: a két derveni nyakláncról már ismert módon, a drótot 

szorosan visszahajtva jelölték a levelek ívét. A 14. nyaklánchoz hasonlóan ezen is különbözı 

mértékben hajlították vissza a drótot: a leghosszabb levélen kb. az ötödéig, a következı, a 

palmetta 4. levelén kb. a negyedéig, a középsı oldallevélen kb. a harmadáig, a 2. levélen a 

feléig, a legkisebb levélen pedig a feléig, illetve a háromnegyedéig (vö. 14.11. és 17. k.). 

Mindkét darabon kettıs drót ív jelzi a palmetta közepét. Eltérı viszont az alaplemez formára 

vágása. Míg a homolioni nyakláncon a keret nélküli palmetta leveleinek ívét is kivágták, a 

derveni darabon egyszerősítettek: a palmetta oldalleveleinek csúcsával együtt vágták le 

egyenesre a lemez szélét (vö. 14.9. és 17. k.). A kapcsolótag dupla csövét is ugyanúgy 

készítették mindkét darabon: egyetlen, többágú eszközzel, vagy negatív forma segítségével 

bordázott lemez két szélét egymással szemközt feltekerték, amíg össze nem ért a két henger. 

A dervenin a dupla csövet gondosan, a feltekert részeket felfelé fordítva forrasztották az 

alaplemezre, és a közöttük lévı résbe gondosan elkészített, kihegyezett végő gyöngydrótot 

forrasztottak. A thesszáliai nyakláncon viszont a feltekert részeket lefelé fordítva forrasztották 

a csövet a lemezre (vö. 14.4-5. és 17. k.). 

A derveni és a homolioni nyaklánc összekötıelemének és zárótagjának díszítése és 

készítési technikája is lényegében azonos. Néhány részlet azonban teljesen más a két darabon. 

A dervenin szélesebb ívben hajlították meg a palmettalevelek végét, mint a homolionin (vö. 

14.9. és 17. k.). Az utóbbin szélesebb a félhold, és a drótból hajlított félhold formát is 

másképp készítették, mint a dervenin. A forma egyik csúcsánál helyezték el a drót végeit, a 

derveni összekötıelemen viszont a félhold tetejére kerültek (vö. 14.17. és 17. k.). Jellegzetes a 

homolioni összekötıelem néhány térkitöltı díszítése: kétoldalt a félhold és a lant-keret közé, 
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valamint a lant-keret csúcsánál lévı spirálok alatti üres felületre csepp alakúra hajlított drótot 

helyeztek. A derveni amphoriskos gyöngyös nyaklánc összekötıelemén nem alkalmaztak 

térkitöltı díszítıelemeket (vö. 14.8. és 17. k.).  

 A derveni és a homolioni nyaklánc lánc-része jelentıs mértékben különbözik egymástól. 

Az utóbbira dupla lótuszvirág alakú elemeket is főztek. Az amphoriskosai a tetejükön lévı 

rozettával kb. kétszer nagyobbak (magasságuk 27 mm, szélességük 12 mm), mint a derveni 

nyaklánc gyöngyei (magasságuk 12,8-13,8 mm, szélességük kb. 4,3 mm). A testüket két 

sávban filigrándrótból hajlított keretelt palmetták és lótuszok díszítik. A tetejükön a virágdísz 

12 és 10 szirmú rozettából áll. A dupla rozetta közepét és az edény csúcsát is lemezbıl, két 

félbıl készült gömb díszíti. A derveni darab amphoriskosai ezzel szemben díszítetlenek, a 

tetejükön lévı dupla rozetták közepét és az edény alját is tömör granulátumok díszítik, a 

rozettái 7 és 6 szirmúak, és a szirmokba pontot poncoltak. Mindezek ellenére az amphoriskos 

gyöngyök szerkezete és formája megegyezik a két darabon: csúcsos testő, az alján gömbbel 

díszített, hengeres, felfelé kiszélesedı nyakú edényforma a tetején dupla rozettával. Mindkét 

darabon az edénytest alsó része kúpos, a felsı harang alakú (vö. 14.18. és 17. k.).  

 St. Miller a rozettával díszített bimbó/amphora gyöngyökbıl és közéjük főzött 

lótuszvirág elemekbıl álló, Dél-Itáliából és a Pontus-vidékrıl is ismert nyaklánc típus 

„rövidített” változatának vélte a derveni nyakláncot, amelybıl kimaradtak a lótusz elemek.345 

A különbség azonban nem csupán ennyit jelent. A derveni nyaklánc készítıje nem egyszerően 

elhagyta a lótusz-elemeket, hanem a kisebb mérethez adaptálta a gyöngyöket. A formát 

megtartotta, de az edénytestet díszítetlenül hagyta. A rozettát és az edénytestet azonos 

szélességőre készítette, ami a gyöngy arányait is megváltoztatta: a derveni gyöngyök 

nyúlánkabbak, mint a homolioniak. A homolioni nyakláncon a rozetta szélesebb, mint az 

edénytest (vö. 14.18. és 17. k.). Szinte változatlanul vette át a homolioni nyakláncon látott 

összekötıelem formáját, díszítését és méretét (a homolionié 27x12 mm, a dervenié kb. 23x7,6 

mm). A homolioni darab alapján világos az összekötıelem félhold alakú részének funkciója: 

egyrészt jól illeszkedik a mellette lévı gyöngy rozettájának formájához, másrészt a rozetta 

másik oldalán lévı lótusz elem félhold alakú részével keretbe foglalja a rozettát és lezárja a 

lánc-részt. A derveni nyakláncon tehát a rozetták miatt volt szükség a félhold alakú 

végzıdésre. Ebben az esetben azonban a két összekötıelem félholdja az egész láncrész keretét 

adja (vö. 14.7-8. és 17. k.).  

                                                 
345 Uott., 11. 
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A homolioni és a derveni amphoriskos gyöngyökbıl főzött nyakláncok 

összekötıelemeinek és zárótagjainak nagymértékő formai, készítéstechnikai és díszítésbeli 

hasonlósága, a lánc-rész amphoriskos gyöngyeinek szerkezeti és formai azonossága arra utal, 

hogy a két nyakláncot közös készítéstechnikai koncepció és díszítési szkhéma nyomán 

alakították ki, feltehetıen ugyanazon a helyen. Egyelıre nem állapítható meg, hogy ez régiót, 

vagy szőkebben mőhelyt, Thesszália, vagy Makedónia területét jelenti-e.  

St. Miller a homolioni temetkezést a megmaradt kerámia és terrakotta mellékletek 

alapján a Kr.e. 4. század utolsó harmadára, az ékszereket viszont korábbra, a század második-

harmadik negyedére keltezi.346 Az általa közölt fényképek alapján nem állapítható meg, hogy 

a nyakláncon vannak-e, és ha igen, milyen mértékő használat nyomai. A derveni nyakláncon 

alig láthatóak használatból eredı kopásnyomok és sérülések. P. Themelis és I. Touratsoglou 

300-280 közé teszi a sírba kerülésének idejét. Egyelıre tehát úgy tőnik, hogy a derveni 

nyaklánc készítıje feltehetıen több évtizedes hagyományt követett az ékszer elkészítésében. 

Hogy ez a hagyomány a homolioni nyaklánchoz köthetı-e, vagy esetleg idıben és területileg 

korábbra és távolabbra vezethetı vissza, az amphoriskos gyöngyökbıl és lótusz elemekbıl 

főzött nyaklánc típus további, helyi és más területekrıl (Dél-Itália, Pontus-vidék) származó 

páldányainak vizsgálatával állapítható majd meg.  

   

A pydnai amphoriskos gyöngyös nyaklánc 

  

Tovább árnyalja a képet az ókori Pydna déli temetıjében talált amphoriskos alakú 

gyöngyökbıl főzött nyaklánc.347 A róla közölt fénykép alapján a gyöngyök formája, díszítése 

és készítési technikája szinte azonos a derveni nyaklánc amphoriskos gyöngyeivel: az 

edénytest kúpos alsó és harang alakú felsı részbıl áll, amit külön készítettek el és 

forrasztottak össze; a nyaka felfelé kissé szélesedı hengeres csı, aminek az alját az edénytest, 

és a tetejét a rögzítıcsı csatlakozásánál drót díszíti; az edény alját drótkarika és granulátum 

zárja le; a tetejét dupla rozetta díszíti; a felsı és az alsó rozetta is 6 szirmú, a felsı közepében 

granulátummal; a rozetták szirmait drótból hajlították, alaplemezre forrasztották és a 

közepükbe pontot poncoltak. A hátoldalukra forrasztották a rögzítıcsövet, ami a kép alapján 

dupla csı lehet (vö. 14.18. és 18. k.).  

Összekötıeleme annyiban egyezik a 14. számú nyakláncéval, hogy lemezbıl készült, 

aminek az elıoldalára filigrándrót díszítést, a hátoldalára pedig a kapcsolótagot forrasztották. 

                                                 
346 Uott., 23-24. 
347 Ld. B. Tsigarida, in Greek Jewellery 1997, 115. 106. sz. (ltsz.: Πυ773; Kr.e. 300 körül).  
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Különbözik azonban a formája és a díszítése. A díszítés felsı részét vastag, kb. V alakúra 

hajlított gyöngydrót kereteli a tövében vékony, sima dróttal. A gyöngydrót két végét alul 

ívesen befelé hajlították, és feltehetıen spirálba. A keretbe profilált drótból lándzsaleveles 

lángpalmettát forrasztottak 3-3 oldalsó levéllel. Minden levél teljes körvonalát meghajlították 

a drótból. A keret alsó részére, a gyöngydrót végeire 6 szirmú rozettát helyeztek. Úgy látszik, 

a keretelt díszítés aljához ’pálca-tag’ került a két végén talán koronggal, amit alulról nyújtott 

ívsor szegélyez (vö. 14.8. és 18. k.). A nyaklánc kapcsolótagja nem látható a képen. Az 

összekötıelem formája és díszítése tehát a másik két derveni nyaklánchoz (13. és 16. sz.; az 

összekötıelemükrıl ld. fentebb) kapcsolja a pydnai darabot (vö. 13.8., 16.6. és 18. k.). 

 Mindezek alapján úgy tőnik, hogy míg a derveni Z sír amphoriskos gyöngyös nyaklánca 

a homolioni darab által képviselt hagyományt követve készült, a pydnai ettıl jóval távolabb 

helyezhetı el: formájában, díszítésében és készítési technikájában is a derveni nyakláncok 

sorába illeszkedik. A gyöngyök szinte teljes azonossága alapján feltehetıen ugyanott készült, 

mint a derveni 14. számú nyaklánc. A két amphoriskos gyöngyös nyaklánc, valamint a pydnai 

és a másik két derveni nyaklánc (13. és 16. sz.) egymáshoz való viszonyának 

meghatározásához a pydnai darab közvetlen tanulmányozása vihet majd közelebb.  

 

C. A sedesi oroszlánfejes nyaklánc (15. sz.) és nyaklánctöredék (21-22. sz.) 

 

 A sedesi A és Γ sírban is egy-egy oroszlánfejes nyakláncot helyeztek el. Az utóbbi teljes 

egészében megmaradt, az A sírból származónak viszont csupán két töredéke: egy hurkolt 

láncdarab és a nyaklánc oroszlánfejes összekötıelemébıl az állatfej a szájában a kapcsolótag 

töredékével. Az oroszlánfej készítési technikája a sérülések ellenére is azonosítható. 

Lemezbıl, feltehetıen két, negatív formába domborított félbıl készítették. A fej belsejének 

felülete alapján a negatívban benne lehettek a részletek is: a kétsávos sörény tincsei, a fülek U 

alakú bordája, a szemek domborulatai, a nyitott száj, a horonnyal jelölt bajusz és az orr is. 

Talán csak kisebb utánmintázást végezhettek rajta, de az olvadás miatt ennek ma már nem 

látni nyomát (ld. 21.1-2., 21.12-15. k.). A Γ sír nyakláncának oroszlánfejeit bizonyosan két 

félbıl készítették, és a negatívot csupán a nagyobb domborulatok (az orr, a száj és a sörény) 

kialakításához használták. A részleteket (a sörény tincseinek elválasztása, a homlok redıi, a 

sörény és a szemöldök szırszálai, a fülek) utólag cizellálták és poncolták a lemez felületébe 

(ld. 15.47-60. k.). Ezért is volt szükség a fej belsejében kitöltıanyagra (ld. 15.61. k.). Ennek 

egyáltalán nincs nyoma az A sír oroszlánfejében, ami megerısíti a teljes egészében negatív 

formából készítést (ld. 21.5. k.). Mindkettın nyitott szájjal mintázták meg az oroszlánt, de 
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eltérı módon ütöttek rajtuk nyílást. A 15. nyakláncon széles vágást ejtettek a szájrészen és 

szétnyitották, hogy beleférjen  a kapcsolótag karikája, illetve beakasztókampója. Az A sír 

oroszlánfején csupán egy akkora lyukat ütöttek a szájrészen, hogy a beakasztókampó drótját 

beleilleszthessék (vö. 15.62-63. és 21.10. k.).  

 Az utóbbi darabon jól látható, a fej szélét derékszögben meghajlították, hogy 

könnyebben tudják rögzíteni a mögé kerülı csonkakúp alakú részhez (ld. 21.11. k.). Ebbıl 

azonban mindössze a fej és a csonkakúp illeszkedéséhez forrasztott profilált és sima drót 

összeolvadt töredéke, és a lemez egy darabkája maradt meg. Ez alapján valószínő, hogy 

eredetileg is ez a két drót zárta le a csonkakúp fej felıli szélét (ld. 21.5., 21.8-9. k.). A Γ sír 

nyakláncának oroszlánfejein is alkalmazták a két rész összeforrasztását megkönnyítı 

technikai fogást, a fej szélének visszahajlítását. Ezen azonban még kiegészítették azzal is, 

hogy a csonkakúpot lezáró gyöngydrót fej felıli oldalát laposra alakították (ld. 15.45-46. k.). 

 Az A sír nyakláncán sima, kör keresztmetszető drótból készült a kapcsolótag, ahogyan 

ezt a beakasztókampó megmaradt töredéke mutatja. A Γ sírén viszont a kampónak kb. a felét 

laposra kalapálták, hogy könnyebben rögzíthessék a díszítésére szánt Héraklés-csomóhoz (vö. 

15.4. és 21.1. k.).  

Jelentıs a különbség a két nyaklánc lánc-része között. Mindkettı egyszerő hurkolt lánc, a 

láncszemek eltérı megformálásának köszönhetıen mégis teljesen különbözıek. Az A sír 

nyakláncán az összeforrasztott és félbehajtott szemek mindkét felét egymásra merılegesen 

kör alakúra formázták. Ehhez rudakat használhattak, mert szabályos és egyforma körök 

keletkeztek. Ezzel a módszerrel a lánc felül- és oldalnézetben is egyforma szélességő lett. Úgy 

tőnik, a Γ sír láncszemeihez nem használtak ilyen segédeszközt. Nem is hajtották félbe ıket, 

hanem csupán a szem két végét hajlították lefelé, és ezeket a részeit formázták nagyjából kör 

alakúra. Így a lánc egyik oldala keskenyebb lett, mint a másik (vö. 15.80-81. és 22.1-4. k.).   

 

Az amphipolisi oroszlánfejes nyaklánc 

  

Amphipolisnál, az ún. Kastri lelıhely A jelő sírjából oroszlánfejes nyaklánc is 

elıkerült.348 A lánc-részét egyszerő hurkolt lánc alkotja. A szemek kialakítása és 

megformálása azonosnak mondható a sedesi A sír hurkolt lánc töredékével. Nem csak a 

félbehajtott láncszemek két felének egymásra merıleges irányú körré formázása egyezik meg, 

hanem azoknak a szabályossága is, továbbá a láncszemek drótjának illesztése is. A sedesi és 

                                                 
348 Ltsz.: M.A. 2875, Amphipolisi Régészeti Múzeum; ld. Bonias 2000, 201-202. 2. sz. 213. 3 α-β. k. 
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az amphipolisi láncon is a drót két, laposra ütött végét egymásra helyezve forrasztották össze 

a szemeket. Mindkét esetben a kör alakú résznek kb. a közepére esik az illesztés. Az 

amphipolisi és a sedesi láncon is jól látható, hogy a szemek két felét a kör alakú részek 

tövénél egy szerszámmal egymáshoz nyomták (vö. 22.3-4., 22.6. és 19. k.). 

 Az amphipolisi nyakláncon a lánc-rész és az oroszlánfej között lemezbıl hajlított, 

díszítetlen, csonkakúp alakú elem helyezkedik el. A fej felıli szélét sima és orsódrót zárja le. 

Az utóbbi került a fej mellé, úgy, ahogyan a sedesi A sír töredékén is (vö. 21.8-9. és 19. k.).  

Valószínőleg az oroszlánfejek kialakítása is megegyezik. Az amphipolisi darabon a fej 

alsó részének teljes szélességén, és a homlokon egy rövid szakaszon is jól látható a két 

lemezbıl készült fél illesztése. A sedesi A sír töredékén csak az áll alatt egyértelmő az 

illesztés, a fej tetején az olvadás miatt nem látható (vö. 21.10. és 19. k.). Az amphipolisi 

oroszlánfejeken csak a fıbb domborulatokat alakították ki negatívba domborítással, a 

részleteket utólag mintázták a felületbe. A szemeket, a füleket és az orrlyukakat poncolt 

ponttal, a sörény tincseit és az orr redıit cizellált vonalakkal jelölték. A sedesi töredéken 

csupán a bal szemben és a száj sarkánál látható annak nyoma, hogy poncolt ponttal jelölték 

(vö. 21.3., 21.13., 21.14. és 19. k.). Lehetséges, hogy eredetileg a füleket is beponcolták, de 

ma már csak a körvonalukra utaló borda vehetı ki (ld. 21.13. k.).  

 A sedesi töredék olvadt felülete ellenére kivehetı, hogy a sörény kialakítása 

meglehetısen hasonló lehetett az amphipolisi nyakláncon láthatóhoz. A kétsávos sörény elsı 

sávja jóval szélesebb, mint a második, és a megmintázásuk is eltér. A hátsó sáv rövid, 

egyenes, az elülsı pedig hosszú, a homlok közepétıl ívesen kétoldalra hajló tincsekbıl áll. A 

sedesi fejen jól látható ez a jellegzetesen formált elsı sáv, a hátsónak pedig az elülsıhöz 

képest keskenyebb sávja (vö. 21.1-2., 21.4., 21.12. és 19. k.).         

 Mindezek alapján tehát a sedesi A sír oroszlánfejes nyaklánca az amphipolisi darabhoz 

hasonlóként rekonstruálható.  

 

D. A stavroupolisi Héraklés-csomó (25. sz.) és a sedesi astragalos alakú gyöngy (20. sz.)  

  

A sedesi A és a stavroupolisi Oraiokastrou utcai sírban talált gyöngyök készítési 

technikája megegyezik. Két, lemezbıl, negatív formába domborított félbıl készültek. A két 

felet a domborítás után vágták körbe a minta mellett, néhány helyen szögletesre. A gyöngyök 

hosszanti oldalán forrasztották össze ıket. A két végükre orsódrót karika került (vö. 20.1-7. és 

25.1-7. k.). 
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 A két gyöngy domborított formája más. A sedesit kb. középen borda osztja ketté. Alatta  

egybefüggı félhold alakú sávban domborították ki a lemezt, amelynek a borda felé esı széle 

egyenes, és nem íves. A domborulatot az íves oldalánál is borda határolja. A középsı borda 

fölé két félgömb formájú domborulat került. Ezeket felül 1-1 ív alakú borda kereteli, amelyek 

középen V alakban kapcsolódnak egymáshoz. Fölöttük a lemez összefüggı, sima felületet 

képez. A stavroupolisin is megvan a félhold alakú domborulat, de ennek mindkét oldala ív 

alakú. Mellette, a gyöngy közepén pedig ív alakú vájat található. A túloldalán két hosszúkás, 

ív alakban befelé hajló domborulatot alakítottak ki, amelyeket középen és a tetejüknél is, 

egymáshoz V alakban csatlakozó vájat határol. Ennek a középsı, egyenes része szinte a 

gyöngy végéig folytatódik, vagyis ezt a részt is két hosszúkás domborulatra osztja.  

 A stavroupolisi gyöngy domborulatai a Héraklés-csomó két ívesre hajlított és egymásba 

illesztett részét jelölik: egyértelmően felismerhetı a készítéséhez használt kötél/fonal formája. 

A sedesi gyöngyön az eltérı formájú domborulatok biztosan nem két, egymásba fonódó 

kötelet jelölnek, hanem feltehetıen astragalost imitálnak.349  

 

Az amphipolisi astragalos alakú gyöngyök 

  

A sedesi A sír astragalos gyöngyéhez hasonlóan formázták meg az amphipolisi Kastri 

lelıhely B sírjában talált 3 arany gyöngyöt is.350 Ezeket is középen egyenes borda osztja ketté, 

ami fölött két félgömb alakú, alatta pedig félhold alakú domborulat helyezkedik el. Az 

amphipolisiakon is a félhold borda felıli oldala egyenes, és a két félgömb tetejénél 1-1, V 

alakban egymáshoz csatlakozó borda van. Ezeken azonban a V csúcsa egyenes bordaként 

folytatódik egészen a gyöngy közepén lévı bordáig. Eltérnek még abban is, hogy a félhold 

alakú domborulat felülete nem sima, hanem a közepétıl ívesen kétoldalra hajló bordákkal 

díszítették. Hiányzik továbbá a félhold rész alatti borda is az amphipolisi darabokról (vö. 

20.1-4. és 20. k.).  

 Készítési technikájuk megegyezik a sedesiével. Két apró különbség van köztük: a lemez 

formára vágása során a minta körül kis peremet hagytak, ezért a gyöngy középsı része 

szögletes; a végeit díszítı drótkarikát jobban a gyöngy nyakára húzták, mint a sedesi darabon, 

és a lemez szélét is a karikára hajlították. 

                                                 
349 A derveni A és Z sírban száznál is több természetes astragalost találtak. Ld. Themelis – Touratsoglou 1997, 
63. és 144. t. 
350 Bonias 2000, 209. 3. sz. 216. 19. k. 



 156 

 Az amphipolisi lelıhely A jelő sírjából is elıkerült 9 astragalos formájú arany gyöngy.351 

Ezek készítési technikájukban teljes egészében, a domborulatok megformálásában pedig 

lényegében megegyeznek az említett amphipolisi és sedesi darabokkal. A fı formák, a 

gyöngy közepén az egyenes borda, alatta a félhold és felette a két félgömbszerő domborulat a 

V alakú bordákkal, megtalálhatók ezeken a darabokon is. Ebben az esetben azonban nem 

csupán a félhold alakú részt, hanem a félgömb domborulatokat is domborított díszítés borítja. 

Az utóbbiakra ív alakban kifelé hajló, egymással párhuzamos bordákat, az elıbbire cikcakk 

vonalú bordát és a cikcakkok közé pontot domborítottak. Ez a mintázat is benne volt a 

negatívban (vö. 20.1-4. és 20-21. k.).   

 

 

AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TECHNIKAI ELEMZÉS EREDMÉNYEI 

 

1.TÍPUSRA ÉS KÉSZÍTİRE JELLEMZ İ JEGYEK 

 

 A három vizsgált síregyüttes 15 nyaklánca és nyaklánc-tartozéka közül 4 esetben van 

lehetıség – más lelıhelyekrıl származó hasonló darabok segítségével – típusra és készítıre 

jellemzı jegyeket meghatározni. Közülük 3 teljes nyaklánc típus, egy pedig nyaklánc-elem. A 

függıként értelmezett darabok (23-28. sz.) mindegyike egyelıre egyedülállónak bizonyult. Az 

esetükben ezért nem kerül sor típusra és készítıre jellemzı jegyek vizsgálatára.    

 

A. A szíjnyaklánc típus bükkmakk csüngıs változatának jellemzıi 

 

 A szíjnyakláncok többféle változatát lehet megkülönböztetni a rájuk illesztett csüngık 

formája, azok elhelyezése és rögzítése alapján.352 Ezért ebben az esetben a tanulmányozott 

anyagban és Görögország területén elıforduló változat jellemzıit tárgyalom.  

 A bükkmakk csüngıs szíjnyakláncok fı szerkezeti elemei megegyeznek a nyakláncok 

alapvetı szerkezeti elemeivel: lánc-rész, kapcsolótag és a kettıt összekötı elem. A lánc-rész 

minden esetben széles és lapos, több dupla hurkolt láncból összefont ’szíjból’ és az ehhez 

rögzített díszítésbıl áll. A díszítést 1, vagy 2 sorban is elhelyezhetik. A csüngık háromkaréjú 

bükkmakk alakúak. Köztes karika segítségével rögzítik a szíj alsó szélébe akasztott 

rögzítıkarikákra. Ezeket rozettával díszítik. A 2. sorba rögzített, kismérető csüngık más 

                                                 
351 Bonias 2000, 202. 3. sz. 214. 4. k. 
352 Ruxer – Kubczak 1972, 368-369. 
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formájúak is lehetnek. Az összekötıelem általában a szíj felıli részén széles, a kapcsolótag 

felıli végén keskeny. Általában lap alakú, és a szíjat a hátoldalára forrasztott tokba illesztik és 

drótozással rögzítik. Az összekötıelemet általában filigrándrótokból készített növényi 

motívumokkal díszítik. A kapcsolótag minden esetben két karikából áll, ami arra utal, hogy 

ezeket a nyakláncokat fonal, vagy bırszíj segítségével rögzítették a nyakra. 

  

B. Az amphoriskos alakú gyöngyökbıl főzött nyaklánc típus jellemzıi 

 

 Ez a nyaklánctípus a lótuszvirág és rozetta-amphoriskos/bimbó alakú elemekbıl 

összefőzött típusból alakult ki, elhagyva a lótusz-elemeket (ld. fentebb). Az új formának  és 

igényeknek megfelelıen tovább alakították, ezért véleményem szerint különálló, egyelıre 

azonban csak kevés példányban353 ismert típusnak tekinthetı.  

 Megtalálható rajta mindhárom, általában a nyakláncokra jellemzı alapvetı szerkezeti 

elem: a lánc-rész, a kapcsolótag, és a kettıt összekötı elem. A lánc-rész amphoriskos alakú 

gyöngyökbıl áll, a tetejükön egyetlen lemezbıl hajlított dupla rögzítıcsıvel és az azt eltakaró 

dupla rozettával. A kapcsolótag egyetlen lemezbıl hajlított dupla csı. Az összekötıelem lap 

alakú, filigrándrótból készített növényi díszítéssel. 

 

C. Az oroszlánfejes nyaklánc változat jellemzıi 

 

 Az állatfejes nyaklánc típus minden változatára jellemzı az alábbi szerkezet: lánc-rész, 

kapcsolótag, és a kettıt összekötı, állatfejben végzıdı elem. Mindhárom szerkezeti elem 

változatos formákban és anyagokból készülhet, különféle kombinációkban. Emellett az 

összekötıelem kıbıl készült változatai más technikai megoldásokat tesznek szükségessé, 

mint az aranyból készültek. Ezért most csupán a három viszgált síregyüttes anyagában jelen 

lévı, teljes egészében aranyból készült oroszlánfejes változat tárgyalására szorítkozom.  

 Az arany oroszlánfejes nyakláncok fı szerkezeti elemei megegyeznek az állatfejes típus 

elemeivel. Ebben az esetben a lánc-rész hurkolt láncból készül. A kapcsolótag két részbıl áll: 

karikából és bekasztókampóból. Az összekötıelem minden esetben összetett. Ennek két része 

van: egy csonkakúp alakú elem és az oroszlánfej. A lánc-részt az összekötıelem végébe 

                                                 
353 A derveni Z sír nyakláncán (14. sz.), az E sír amphoriskos gyöngyén (18bis. sz.) és a pydnai nyakláncon kívül 
a new yorki Metropolitan Museum of Art-ban ırzött néhány amphoriskos gyöngyrıl van tudomásom. A 
tetejükön szintén dupla rögzítıcsı és azon pedig dupla rozetta van. Állítólag Cumae-bıl származnak több 
bikónikus gyönggyel és egy palmettával díszített összekötıelemmel együtt. Ld. Ruxer – Kubczak 1972, 244. 
XXI. 2. sz., XXI. t. 2. k. 
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illesztik, az azon ütött lyukon átfőzött dróttal rögzítik. A kapcsolótagot az oroszlán szájába 

forrasztják. Az összekötıelem díszítésének alap szkhémája: általában drótokkal zárják le a 

csonkakúp alsó, lánc felé, és a felsı, fej felé esı végét; általában drótokkal választják el a 

csonkakúp alsó, a láncot rögzítı részét is. A fej üreges, lemezbıl, általában két félbıl 

domborított. Az oroszlánt tátott szájjal mintázzák meg, kialakítják a sörényét, a szemeit, a 

füleit, az orrát. 

 

D. Az astragalos formájú gyöngy típus jellemzıi 

 

 A gyöngyök két szerkezeti elembıl állnak: a gyöngy testébıl és a végeire forrasztott 

drótból. A testet minden esetben a közepén egyenes borda osztja ketté, amelynek az egyik 

oldalán a test teljes szélességét betöltı félhold, a másik oldalán két félgömb alakú domborulat 

van. A félgömbök tetejét 1-1, középen V alakban csatlakozó, ívelt borda határolja. A típusra 

jellemzı a készítési technika is: a testet két, lemezbıl negatív formába domborított félbıl 

forrasztják össze. A végeire profilált drót kerül. A domborulatokat különbözı, a negatív 

formában megmintázott bordákkal díszíthetik. 

  

 

Változtatható részletek: a készítı, illetve a készítési hely jellemzıi 

 

A. A szíjnyakláncokon 

  

A bükkmakk csüngıs változaton az alábbi részletek változtathatók szabadon: 

-a kapcsolótag karikái hogyan készülnek: külön, drótból hajlítva, vagy az összekötıelem 

dobozának oldalát alkotó lemezszalagból meghajlítva; 

-az összekötıelem formája: doboz, vagy lap; négyzet alakú, vagy téglalap a tetején háromszög 

alakú kicsúcsosodással, vagy az alsó lapján kicsúcsosodó téglalap alakú, a felsı lapjának alsó 

részén szögletes, a felsı részén az íves drótkeret formájára alakított;  

-az összekötıelem díszítése: a felsı részén gyöngydrót keretbe foglalt filigrándrót palmetta, 

vagy a drótkereten belül email a tetejére illesztett filigrándrót palmettával, vagy lemezbıl 

domborított oroszlánbır; az alsó részén drótspirálokkal, emailos korongokkal és 

csillagvirággal kitöltött szögletes mezı, amit alul gyöngydrót zár le, vagy a felsı keret alsó 

szélét alkotó drót két végén korong, alatta ívsor; 
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-a szíj rögzítése az összekötıelemhez: a dobozszerő összekötıelem végébe illesztve és 

drótozva; az összekötıelem lemezébıl készített tokba illesztve és „szegeccsel” rögzítve; az 

összekötıelem hátoldalára forrasztott lemezszalag tokba illesztve és drótozva;  

-a szíj szélessége: 5, 4, vagy 3 dupla hurkolt láncból fonják-e össze; 

-a csüngık elhelyezése a szíjon: 1 vagy 2 sorban, különbözı méretben; közvetlenül az 

összekötıelem széle mellett, vagy rövid szakaszt kihagyva kezdik a szíjra rögzíteni; 

-a bükkmakk csüngık kialakítása: a nyakuk 3, vagy esetleg több granulátumnyi hosszúságú 

gyöngydrótból készül-e;  

-a bükkmakk csüngık rögzítése a szíjra akasztott rögzítıkarikához: sima drótból hajlított, a 

rögzítıkarikába akasztott és összeforrasztott karikával; sima drótból hajlított, a 

rögzítıkarikára akasztott és a két végén nyitva hagyott karikával, amit emaillal díszített 

korong takar el; 

-a 2. sor csüngıinek formája és készítési technikája: a naggyal azonos módon készített 

kismérető bükkmakk csüngı, vagy kismérető, lemezbıl préselt bimbó/amphora csüngı; 

-a 2. sor csüngıinek rögzítése a szíjhoz: a csüngı tetején lévı karikával a szíj széléhez 

rögzített rövid láncra egy köztes karika segítségével, amit koronggal takarnak el; a csüngı 

nyakán lévı függesztıkarikával a szíjhoz rögzített karikára, amit granulátummal díszített 

koronggal takarnak el. 

 A fentebb tárgyalt 4 szíjnyaklánc alapján felsorolt változtatható részletek közül egyelıre 

nehéz bármelyiket is készítıre, vagy készítési helyre jellemzı jegyként meghatározni. Ennek 

oka, hogy egyetlen darabot tudtam elsı kézbıl tanulmányozni, és ezért csak a szerkezeti és 

díszítıelemek formai és alapvetı készítéstechnikai jellemzıit tudtam összevetni. Az apró 

technikai részletek, amelyek a készítık közötti különbségekre, vagy éppen azonosságokra 

utalnának tehát rejtve maradtak.  

A többi darab közvetlen tanulmányozása nélkül nem lehet meghatározni, hogy az 

összekötıelemek, a szíj rögzítése és a csüngık formája és elhelyezése közti különbségek mit 

jelentenek: lehetnek-e ugyanazon területen belül azonos ékszertípust készítı különbözı 

mőhelyek, vagy aranymővesek jellemzı megoldásai, vagy inkább egyetlen mőhely, vagy 

készítı variációi ugyanarra a típusra. 

Mindezek miatt tehát ezek a változtatható részletek egyelıre csupán kiindulópontnak 

tekinthetık. 
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B. Az amphoriskos gyöngyökbıl főzött nyakláncokon 

 

 Az alábbi részletek alakíthatók szabadon: 

-az összekötıelem formája: kb. téglalap a lánc-rész felé félhold alakúra vágva, vagy kb. 

háromszög alakú lap; 

-az összekötıelem díszítése: keretbe foglalt filigrándrót palmetta rozettával és alatta ívsor, 

vagy keret nélküli filigrándrót palmetta, alatta lant alakú keretbe foglalt palmetta rozettával és 

csillagvirággal, alatta pedig félhold; 

-a palmetták kialakításának módja: a levelek teljes körvonalát meghajlítják a drótból, vagy a 

drótot szorosan visszahajtva csupán a levél ívét jelölik; 

-az amphoriskos gyöngyök részletei: az amphoriskos testének mérete és formája (a két fél 

összeforrasztásánál szögben megtörik, vagy inkább íves); a nyaka henger, vagy csonkakúp 

alakú; a rozetták szirmainak száma (8 és 7, 7 és 6, 6 és 6) és mérete; a rozetták szirmaiba az 

elıoldaluk, vagy a hátoldaluk felıl poncolják a pontokat; a rozetták közötti távtartó 

lemezszalagból, vagy drótból készül-e; a dupla rögzítıcsı bordázott, vagy sima, esetleg 

díszítik-e filigrándróttal, vagy nem; az edény alját és a dupla rozetta közepét díszítı 

granulátum mérete. 

  Az általam ismert néhány példány alapján (ld. fentebb) úgy tőnik, a gyöngyök kialakítása 

meglehetısen kötött rend szerint történt. Csak kismértékő változtatásokra (pl. a rozetták 

szirmába elölrıl, vagy hátulról poncolja a pontot, az edény nyaka henger, vagy csonkakúp 

alakú legyen) volt lehetıség, ami akár egyetlen aranymővesnek is tulajdonítható. Az 

összekötıelemekben több variációs lehetıség adódott: változtatható a formája és a díszítése 

is. A filigrándrótból hajlított palmettalevelek formája, kialakításának módja valószínőleg 

kézre jellemzı. Elképzelhetı azonban az is, hogy az összekötıelem formáját (téglalap és a 

lánc-rész felé félhold alakú) és a palmettalevelek készítésének módját (a drótot szorosan 

visszahajtva a levél ívét jelölik) a típus készítése során kialakított szkhéma határozta meg, 

amit a készítıjük az egyik darab készítése során követett, a másik készítése során nem. A 

gyöngyöket rögzítı dupla csövek készítési technikája nagy valószínőséggel egységes minden 

darabon, ami arra mutat, hogy ennek az elemnek a kialakításában is közös szkhémát, 

hagyományt követett mindegyik nyaklánc készítıje. Mindezek alapján feltételezhetı, hogy 

hogy a derveni nyaklánc és gyöngy (14. és 18bis. sz.), valamint a pydnai nyaklánc is 

ugyanazon a helyen készülhetett. A pydnai darab elsı kézbıl való tanulmányozása nélkül 

azonban nem lehet pontosabban meghatározni, hogy mely részletek lehetnek készítıre, és 
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melyek készítési helyre jellemzıek. Feltehetıen annak a kérdésnek az eldöntéséhez is 

közelebb vihet, hogy egyetlen, vagy több aranymőves munkájáról van-e szó. 

 

C. Az oroszlánfejes nyakláncokon 

 

 Az arany oroszlánfejes nyaklánc változat esetében az alábbi részletek változtathatók 

szabadon: 

-a lánc-rész hurkolt lánca: egyszerő, esetleg összetett; 

-a láncszemek formája: mindkét fele egyforma kör alakúra formált (a lánc szélessége minden 

oldalon azonos), vagy a szem két lehajlított vége kör alakú (a lánc két oldala eltérı 

szélességő); 

-a lánc rögzítése az összekötıelemhez: a rögzítéshez használt drót sima, vagy profilált; a 

rögzítıdrót végét az összekötıelem oldalára hajlítják, vagy esetleg körbetekerik rajta;   

-a kapcsolótag egyszeres, vagy esetleg kettıs beakasztókampóból és karikából áll; a karika és 

a kampó formája;  

-az összekötıelem csonkakúp-elemének hossza; 

-a csonkakúp díszítése: a lánc-rész és a fej felıli végére mennyi és milyen (sima, szalag-

csavart, orsó-, gyöngy-) drót kerül; elválasztják-e dróttal a lánc-részt rögzítı részt; ha igen, 

mennyi és milyen dróttal; a lánc-rész felıli végére drótok, vagy ívsor kerül-e; az utóbbi 

esetében az íveket külön készítik el és forrasztják a csonkakúp széléhez, vagy esetleg a drót 

íveket közvetlenül forrasztják a csonkakúpra; a drótokon kívül díszített, vagy díszítetlen a 

csonakakúp felülete; a díszítés csak filigrándrótokból, vagy esetleg másból is (pl. granuláció) 

készül; a díszítés palmettákból és ívekbıl, vagy esetleg spirálokból áll; 

-az oroszlánfej két félbıl, vagy esetleg egyetlen, kúp alakúra hajlított lemezbıl készül; 

-a fejet teljes egészében negatív formából domborítják, vagy csak a fı domborulatokat 

domborítják negatívból, a részleteket pedig cizellálással és/vagy poncolással és/vagy 

vésésssel mintázzák a felületbe; 

-az oroszlánfej megformálása: 1 vagy 2 sörénysávot alakítanak-e ki; a sávok szélessége 

azonos, vagy az elülsı szélesebb, mint a hátsó; a sörény tincsei egyenesek, vagy ívesek; a 

füleket reliefben mintázzák-e meg, vagy beponcolják; az orrot plasztikusan alakítják ki, vagy 

laposra; az orrlyukakat jelölik-e vagy nem; a pofa az orral és a homlokkal fokozatosan 

emelkedik a sörény felé, vagy az orr és a szemöldök vonala éles szögben megtörik; a 

szemeket részletesen megmintázzák, vagy csak a szemüreget jelölik; a szemeket, a száj sarkát 

és az orrlyukakat csupán poncolt ponttal jelölik, vagy részletesen megmintázzák; az orr és a 
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homlok redıit, a szemöldök és a sörény szırszálait megmintázzák-e, vagy nem; ha igen, 

cizellált, vagy vésett vonalakkal; az oroszlán száján lyukat ütnek, vagy széles nyílást vágnak 

és szétnyitják; 

-a fej és a csonkakúp-elem rögzítésének módja: a csonkakúp fej felıli szélét derékszögben 

meghajlítják és ehhez forrasztják a fej szélét; a fej szélét hajlítják meg, és ehhez forrasztják a 

csonkakúpot; a csonkakúp fej melletti drótját alakítják laposra, és ehhez forrasztják a fejet; 

esetleg a fejet a csonkakúpra húzzák.  

A két sedesi és az amphipolisi nyaklánc alapján feltehetıen a láncszemek kialakításának 

(pl. a félbehajtott szem mindkét felének szabályos kör alakúra formálása), valamint a fej és a 

csonkakúp-elem rögzítésének módja (pl. a fej, vagy a csonkakúp szélének visszahajlítása) 

készítési helyre lehet jellemzı. Az utóbbit alátámasztja az is, hogy ugyanezt a technikai fogást 

alkalmazták a derveni H és a sedesi Γ sír oroszlánfejes karikafülbevalóján is (ld. errıl alább 

289-290. o.). A láncszemek kialakításának módja és formája esetleg készítıre is jellemzı 

lehet, de ezt csakis további láncok vizsgálatával lehetne pontosabban meghatározni. 

Aranymővesre jellemzınek tekinthetı az oroszlánfej részleteinek kialakítása, ha ezt 

utólag, cizellálással, poncolással, véséssel teszi. Szintén készítıre lehet jellemzı a fej 

jellegzetes megformálása: a lapos és szögletesen megtörı orr, illetve szemöldök. Kézre 

jellemzı továbbá a csonkakúpot díszítı ívek és palmetták leveleinek a formája, és 

valószínőleg a profilált, ebben az esetben elsısorban a gyöngydrótok jó minıségő kialakítása 

is.  

 

D. Az astragalos gyöngyökön 

 

 A következı részletek változtathatók szabadon: 

-a félhold domborulat íves oldalát határolja-e borda, vagy nem; 

-a félgömb alakú domborulatokat határoló V alakú bordák vége hosszan lenyúlik-e a gyöngy 

testét kettéosztó bordáig, vagy nem; 

-kerül-e borda a gyöngy két végéhez, vagy nem; 

-a domborulatok felülete sima, vagy díszített;  

-a domborulatok díszítése: a félhold alakú részen ívesen kifelé hajló bordákkal, vagy a 

félgömb alakú domborulatokon ív alakban kifelé hajló bordákkal és a félholdon cikcakk alakú 

bordával és pontokkal, vagy esetleg a domborulatokon és a sima felületeken is V alakú 

bordákkal; 
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-a gyöngy két felének formára vágása: szorosan a minta mellett, vagy szögletesre, a minta 

mellett körben keskeny peremet hagyva a lemezen; 

-a gyöngy végeit szalag-csavart, vagy orsódrót díszíti-e; 

-a gyöngy végeit díszítı drótokból elıre elkészítik a karikát és azt forrasztják a gyöngy 

végére, vagy a drótot közvetlenül a gyöngy végére hajlítják. 

 Az astragalos gyöngyök készítési szkhémájának (két negatív formába domborított félbıl, 

félhold és 2 félgömb alakú domborulattal, a két végén drót díszítéssel) kitalálása köthetı 

egyetlen aranymőveshez, vagy egy készítési helyhez is. A különbözı bordázattal díszített 

változatok kialakítása is történhetett egyetlen készítési helyen, de lehetséges az is, hogy 

különbözı helyeken különbözıképp díszítették ugyanazt az alapformát. Ilyen kevés példány 

ismeretében egyelıre ezt nem lehet eldönteni. A gyöngyök negatív formából készültek, így ez 

a kérdés összefügg a negatívok készítési helyének a problémájával is. Készítıre jellemzınek 

tekinthetı viszont a gyöngyök körbevágásának módja (szorosan a minta mentén, vagy 

szögletes peremet hagyva a minta körül), amit az aranymőves gondossága és precizitása 

befolyásol.  

 

 

2. A NYAKLÁNCOK KÉSZÍT İI 

 

A nyakláncok közül egyelıre csupán a sedesi Γ sír oroszlánfejes nyakláncán (15. sz.) 

lehet olyan készítéstechnikai részleteket találni, amelyek jellemzıek lehetnek készítıjükre.  

A láncszemek inkább trapézhoz hasonló formája és a lánc két oldalának vastagsága közti 

különbség miatt különlegesnek tőnik a lánc-részt alkotó hurkolt lánc (ld. 15.80-81. k.). Az 

egyszerő hurkolt lánc általánosan elterjedt változatát képviseli a sedesi A sírban talált töredék 

(22. sz.) is, amelyet a kettéhajtott láncszemek mindkét felét egymásra merılegesen kör 

alakúra formázták, a drót szárait pedig szorosan egymáshoz préselték. Jól látható, ennek a 

láncnak a készítıje ügyelt arra, hogy a szemek két felét azonos méretőre és szabályos kör 

alakúra formázza. Arra is volt gondja, hogy a drót két végét laposra üsse: így a kettı egymás 

tetejére forrasztva sem vastagabb, mint maga drót (ld. 22.1-4. k.). A Γ sír hurkolt láncát 

készítı aranymőves azonban ennél jóval egyszerőbben oldotta meg a láncszemek készítését. 

A drótok kör keresztmetszető végeit laposra alakítás nélkül forrasztotta egymáshoz. Az így 

kapott karika két végét csak nagyjából formálta kör alakúra. Ehhez valószínőleg nem használt 

segédeszközt, mert a körök nem egyformák, és szabálytalanok. A szem közepét összenyomta, 

hogy a drót szárai egymás mellé kerüljenek, de nem préselte szorosan egymáshoz. A két végét 
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lehajlította. A láncszemek másik felének kör alakúra formálását kihagyta, ami jelentısen 

megkönnyíthette a mőveletet (ld. 15.80-81. k.). Ennek az egyszerősített láncszem készítési 

technikának az eredménye tehát ez a formájában szokatlan lánc. 

Az összekötıelem díszítéséhez egyenetlen minıségő orsódrótokat használt. Ez csupán 

alapos szemrevételezés után derül ki (ld. 15.40. k.). Szembetőnıbb azonban, hogy a palmetták 

leveleit hol vaskosabbra, hol vékonyabbra hajlította (ld. 15.40-41. k.), a közéjük forrasztott 

ívek pedig  különbözı méretőek (ld. 15.42-43., 15.72-73. k.). A lánc rögzítéséhez szükséges 

lyukakat sem tudta azonos méretőre lyukasztani (ld. 15.29-30. 15.83-84. k.). Ezek a részletek 

készítıjük pontatlanságára utalnak.  

A filigrándrótok forrasztása sem hibátlan. A karikát tartó összekötıelemen a drótokat 

több helyütt is elárasztotta a forrasz. Fıként az összekötıelem lánc felıli végét lezáró és a 

palmettákat elválasztó íveknél látható ez (ld. 15.35., 15.42. k.). Az aranymővesnek ennél jóval 

nagyobb problémája adódott a bekasztókampót tartó összekötıelem díszítésének a forrasztása 

során: nem csak a forrasztandó drótokat, hanem az alaplemezüket is elolvasztotta. Így tőnt el 

két teljes ív az összekötıelem lánc felıli végérıl (ld. 15.69. k.) és lyukadt ki – a ráforrasztott 

foltok mérete alapján – nagy felületen a csonkakúp alakú rész (ld. 15.67., 15.71. k.). 

Ugyanezen az elemen több helyütt is drótdarabokkal pótolta ki a rövidre sikerült drótkarikák 

vége közti hiányt, illetve fedett el réseket (ld. 15.85-86., 15.89. k.). Így próbálta kijavítani a 

saját pontatlansága következtében keletkezett hibákat. 

A Héraklés-csomó végeit díszítı oroszlánfejek közül egyet a többitıl eltérı, jóval 

egyszerőbb technikával készített: teljes egészében negatív formából mintázta meg, és egyetlen 

részletet sem alakított ki rajta utólag (ld. 15.18-19. k.). Jellegzetes, hogy a minta körül 

peremet hagyott a lemezen. Ezzel a megoldással könnyebben össze tudta forrasztani a fej két 

felét. 

A Γ sír nyakláncát készítı aranymőves pontatlanul dolgozott, és a forrasztással is sok 

problémája volt. Elsısorban azokon a helyeken, ahol vékony filigrándrótokat nagy és 

viszonylag vastag felületre kellett forrasztania, és más forrasztott részletek is voltak a 

közelében. Ezért ha módja volt rá, egyszerőbb technikai megoldásokat alkalmazott, pl. teljes 

egészében elıre elkészített elemeket (oroszlánfej) használt fel. Úgy tőnik, nem okozott gondot 

számára, hogy emiatt egy ékszeren belül ugyanazok az elemek különbözıképp néznek ki.    
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3. HASZNÁLAT, FUNKCIÓ 

  

A derveni Z sír karika-elemekbıl főzött nyaklánctöredékén (16. sz.) látható egyértelmően 

használat nyoma. Erre már töredékessége is utal. Ebben az esetben ugyanis nem rabolták ki a 

sírt és nem is kerültek a halotti máglyára a benne elhelyezett ékszerek, ami ilyen mértékő 

hiányt okozhatott volna a nyakláncon. A töredék megmaradt összekötıeleme is erıteljesen 

deformálódott: a lemez jól láthatóan elgörbült, a szélei hátrahajlottak és a kapcsolótag ovális 

karikája erıteljesen behorpadt (ld. 16.4., 16.7-8. k.). Az alaplemez szélei és a díszítéshez 

használt profilált drótok felülete is erıteljesen, szinte simává kopott. A kopás nem csupán a 

’pálca-tag’ felületbıl kiálló vastag gyöngydrótján és korongjain, hanem a drótkeret szintjénél 

mélyebben lévı palmetták vékony drótjainak felületén is jól látható. Emellett a palmettákat 

keretelı sima drótok felülete is laposra kopott (ld. 16.7., 16.8-10., 16.13 k.). Laposra koptak 

továbbá a lánc-részt alkotó filigrándrót-győrők szélsı orsódrótjai és a granulátum-győrők 

szélei is, ami az elemek egymáshoz csiszolódásának a következménye (ld. 16.17., 16.19. k.). 

Mindez meglehetısen intenzív, és feltehetıen hosszan tartó használatra utal.   

 Szintén kopásnyomok utalnak a használatra a sedesi A sír hurkolt lánc-töredékén (22. 

sz.) és a derveni Z sírban talált Héraklés-fej alakú függın (23. sz.). Az elıbbin a 

láncszemeknek az a része kopott el, ahol egymással érintkeznek. Ezen a ponton ugyanis 

folyamatos surlódás érte ıket a használat során (ld. 22.6. k.).  

A Héraklés-fej teljes felületén felfedezhetıek a kopottság nyomai: legömbölyödött a 

kidomborodó részek, pl. az oroszlánbır állkapcsának és füleinek, Héraklés szakállán a 

tincseknek a széle (ld. 23.17., 23.24., 23.30-31. k.), továbbá a vésett és cizellált hornyok 

pereme is, pl. a szempillákon, a bajuszon, az oroszlán sörényén (ld. 23.18., 23.23., 23.27-28. 

k.). A fej teljes felületén egyenletesnek mondható a kopás mértéke. A fejtetıre forrasztott 

függesztıkarikának sem a belsı felületén, sem az oldalán nem lehet látni a felfüggesztés 

közbeni surlódás nyomait (ld. 23.7-8. k.). A nyak alján viszont a lemez visszahajlított széle 

körben a fej belseje felé hajlik, több helyütt benyomódott, és egy helyütt el is szakadt (ld. 

23.6., 23.35. k.). Mindez arra utal, hogy a Héraklés-fejet valójában nem felfüggesztették, 

hanem ráhúzták valamire. Ezt egyrészt megerısítik a nyakon lévı lyukak, másrészt pedig a 

bennük maradt vastag bronz drót is. Ezt rögzítésre használták, mert a két végét laposra 

ütötték, mint a szegecsekét, hogy ne essen ki a lyukból (ld. 23.36-37., 23.40. k.). A fej 

belsejében elszórtan apró, fekete anyagszemcsék is láthatók a felületen (ld. 23.13. k.). Ezek 

makroszkóposan is jól megkülönböztethetık a talajszemcséktıl. Lehetnek égett szerves 

anyag, de másfajta anyag maradványai is. A Héraklés-fejet tehát úgy tőnik, nem nyaklánc, és 
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nem is fülbevaló függıjeként,354 hanem valamiféle bot, vagy pálca végének díszeként 

használhatták. Ezt a feltevést alátámasztja a fej mérete (a függesztıkarikával együtt 

39,4x27x27,7 mm), a készítéséhez felhasznált, viszonylag vastag, masszív lemez, a nyílás a 

fej alján (átmérıje kb. 1,3 cm) és a vastag (2,5 mm átmérıjő) bronz rögzítıdrót is.  

Kérdés azonban, hogy milyen tárgyra rögzítették, és miért került a fej tetejére a 

függesztıkarika. Ehhez jelenleg kétféle tárgytípust lehet analógiaként említeni. Több Pontus-

vidéki temetkezésben is találtak a szakirodalomban próbakınek, illetve fenıkınek nevezett 

tárgyakat. Ezek kb. 10-17 cm hosszú (vastagságukat nem említik), fekete, finomszemcsés kı 

rudak, amelyeknek a tetejére aranylemezbıl készített, legtöbbször filigrándróttal gazdagon 

díszített foglalatot rögzítettek.355 A Kul Oba temetkezésbıl elıkerült példány foglalatának 

(magassága 5,8 cm) teljes felületén például erıteljes kopás nyomai láthatók.356 A foglalatot és 

a rudat is átlyukasztották, valószínőleg azért, hogy övre rögzíthessék. Hasonló rendeltetéső 

tárgy díszeként a Héraklés-fej tetején lévı függesztıkarika is magyarázható lenne. 

Felmerülhet még, hogy esetleg sképtron tetejét díszíthette. A nyak alján lévı nyílás mérete 

meg is felelne egy ilyesfajta tárgy méretének. Valószínőleg Tarentumból származik a máig 

egyetlen, ekként értelmezhetı tárgy: kb. 51 cm hosszú, a nyelén 1,2 cm átmérıjő aranyháló-

rúd a tetején oszlopfıre ültetett és akanthuslevelekkel körbevett zöld üveg dísszel.357 Ebben 

az esetben azonban nincs szükség  függesztıkarikára.  

A makroszkópos megfigyelések alapján a derveni Héraklés-fej karikájának színe és 

anyagának minısége megegyezik a fej anyagának színével és minıségével. Eszerint tehát a 

karika nem látszik késıbbi hozzátoldásnak. Ha valóban a készítéskor került rá, akkor egyelıre 

próbakı/fenıkı végének díszeként lehetne értelmezni. Ebben az esetben ugyanis szükség volt 

függesztıkarikára az övre főzéshez. Ha a karika mégis késıbb került a fejre, akkor 

elképzelhetı, hogy esetleg amulettként használhatták, mint ahogy korábban ezt már I. 

Vokotopoulou felvetette.358 Egyik lehetıség sem magyarázza azonban a fej kopott és a karika 

ép felülete közötti különbséget. A fej belsejében lerakódott fekete anyagmaradvány 

meghatározása talán közelebb vihetne a tárgy eredeti funkciójának a meghatározásához. 

A derveni Z sír szíjnyakláncán (13. sz.) nem kopásnyomok utalnak arra, hogy az életben 

is használhatták. A nyaklánc bal oldalán lévı 1. díszítıelemen ókori javítás látható: hiányzik 

róla az emaillal díszített korong, ezért a rozettát és a bükkmakk csüngıt sima drótttal 

                                                 
354 Az értelmezéseirıl ld. fentebb, 119.   
355 Ld. Schatzkammern Eurasiens 1993, 112-113. 57-59. sz. képpel. 
356 Ld. Greek Gold 1994, 142. 84. sz. 84. k. 
357 Ld. uott., 203. 134. sz. 134. k. 
358 Vokotopoulou 1996, 222.  
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kapcsolták össze (ld. 13.35. k.). Ez nem a nyaklánc készítése közben történt, mert akkor 

ugyanolyan elemet illesztettek volna ide, mint ami a többi csüngın is van, hanem késıbb, a 

használat során. Valószínőleg használat közben veszhetett el a javított elem mellıl hiányzó 

teljes díszítıelem is (ld. 13.35. k.) és további 6 bükkmakk csüngıje is a koronggal együtt (ld. 

13.33. k.).  

Több darabon viszont egyáltalán nem, vagy alig látható használat nyoma. A stavroupolisi 

Oraiokastrou utcai sírban talált, talán mell-lánc függıjeként értelmezhetı, virágkehellyel 

díszített hurkolt lánc (28. k.) felületén nem azonosítható kopásnyom, valamint a lánc is 

teljesen ép (ld. 28.7-10. k.). A vége sem szakadt, hanem vágott (ld. 28.4-5. k.). A sírban talált 

Héraklés-csomó alakú gyöngy (25. sz.) sem kopott. A két fél illesztésénél a lemezek széle, a 

végére forrasztott orsódrótok kiugró élei is épek (ld. 25.3-4., 25.7., 25.14-15. k.). A sedesi Γ 

sírban talált bimbó alakú függı (24. sz.) is teljesen ép: nincsenek rajta  használatból eredı 

sérülések, a függesztıkarikája sem kopott (ld. 24.6-7. k.). Állapota újszerő, a készítése során 

használt szerszámok nyoma is jól látható (ld. 24.12-13. k.). Mindegyiket sírba tételre 

készíthették.  

A sedesi Γ sírban talált oroszlánfejes, Héraklés-csomóval díszített nyakláncon (15. sz.) 

vannak ugyan ókori javítások, de ezek a készítés során megolvasztott és kilyukadt felületek 

foltozásai (ld. 15.87-89. k.). Egyedül az oroszlánfejek felületén található kopottság nyoma: a 

szemöldökön és az orr szélein lévı vésetek pereme nem éles, hanem ellapult, néhány esetben 

a vájatot is kitölti, és a sörény tincseit jelzı hornyok pereme is legömbölyödött (ld. 15.54., 

15.56., 15.76. k.). Ezen kívül az üreges Héraklés-csomó hátoldalán lévı erıteljes benyomódás 

utalhat használtra (ld. 15.10. k.) Azokon a helyeken azonban, ahol a használat során 

igénybevételnek van kitéve a nyaklánc (a láncszemek érintkezı felületei, a láncot az 

összekötıelemhez rögzítı drót, a bekasztókamó és a tartókarika egymással érintkezı részei), 

nem látható, hogy a surlódás következtében elvékonyodott, elkopott volna az anyag (ld. 15.2., 

15.5., 15.36., 15.69., 15.80-81. k.). Mindez arra utal, hogy a  nyaklánc a sírba helyezés elıtt 

nem sokkal készülhetett, és a talán nem csupán a sírba tételre.  

Feltehetıen ugyanez történhetett a derveni Z sír amphoriskos gyöngyökbıl főzött 

nyakláncával is (14. sz.). Néhány helyütt a készítése során befoltozták a forrasztás közben 

keletkezett lyukakat (ld. 14.28-29. k.). Ezen kívül csupán kisebb ókori sérülések láthatóak 

rajta: néhány gyöngy nyaka behorpadt, egynek letört a nyaka és eltört a teste, a kapcsolótag 

csövein és a gyöngyök rögzítıcsövein is horpadások, az egyik összekötıelem széle enyhén 

deformálódott (ld. 14.3-4., 14.8., 14.19. k.). Az igénybevételnek leginkább kitett felületeken, 
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a gyöngyök rögzítıcsöveinek és az összekötıelem lemezének szélein, és az utóbbi profilált 

filigrándrótjain viszont alig látható kopás nyoma (ld. 14.11-12. k.).   

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

-A derveni Z sír szíjnyakláncának (13. sz.) jobb oldali összekötıelemén nem hanyagul 

készítették el a díszítést, hanem forrasztás közben megolvadt a felület. Ez tehát nem késıbbi 

beavatkozás. 

-Az egyik csüngı javítása és további hiányzó darabok arra utalnak, hogy ezt a nyakláncot az 

életben is használhatták. 

-Az elızetes összehasonlítás során kimutatott közös megformálásbeli és készítéstechnikai 

részletek alapján feltehetıen azonos helyen készült a pellai, az amphipolisi és a korinthosi 

szíjnyaklánccal. Az is feltételezhetı, hogy mindegyik ugyabban az idıszakban készült.  

-A Z sír amphoriskos gyöngyökbıl főzött nyaklánca (14. sz.) a lótusz – rozetta – amphora 

elemekbıl álló nyaklánc típus készítési és díszítési hagyományaiból kiinduló, de azokat más 

igényekhez adaptált új típus egyik példányának tekinthetı.  

-Szerkezeti, formai és készítéstechnikai azonosságok alapján feltehetıen közös helyen készült 

a homolioni A sír lótusz-elemekbıl és amphoriskos gyöngyökbıl főzött nyakláncával, 

valamint a pydnai amphoriskos gyöngyös nyaklánccal is.  

-A Z sír karika-elemekbıl főzött nyaklánctöredékét (16. sz.) töredékessége, sérülései és 

erısen kopott felülete alapján valószínőleg hosszú ideig használhatták a sírba kerülése elıtt.  

-A nyaklánc felépítése alapján nem tartozhatott hozzá a ma hozzáillesztett gömb alakú 

gyöngy. 

-A Z sírban talált Héraklés-fej alakú függı (23. sz.) mérete, tömege, az alján lévı nyílás, a 

nyakán lévı lyukak és a bennük maradt bronz rögzítıdrót alapján nem nyaklánc, és nem is 

fülbevaló függıjének készült. Feltehetıen botszerő tárgy dísze lehetett. A függesztıkarika 

befolyásolhatja a rendeltetését, esetleg másodlagos használatra is utalhat (amulett?), 

amennyiben bebizonyosodik, hogy nem a tárgy készítésekor illesztették rá.  

-A függı (23. sz.) és a Z sír nyaklánctöredéke (16. sz.) a függesztıkarika és a lánc-rész 

formája miatt sem tartozhat össze.  

-A derveni E sírban talált amphoriskos alakú gyöngy (18bis. sz.) formai és készítéstechnikai 

hasonlóságok alapján ugyanott készülhetett, mint a Z sír amphoriskos gyöngyös nyaklánca 

(14. sz.). 
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-Az E sír amphoriskos gyöngye és háromszöglető nyaklánctagja (18. sz.) a kettıs 

rögzítıelemeik alapján feltehetıen összetartozik. A sírban talált bikónikus gyöngyök  (17. sz.) 

másik nyaklánc részei. 

-Az E sírban talált profilált gömb alakú gyöngy (27. sz.) nem koszorú tartozéka. A formája 

alapján nyaklánc közepét díszíthette. A két oldalán lévı benyomott rész és a lyukak mérete, 

valamint a sírban talált bikónikus gyöngyök (17. sz.) nyílásainak kb. azonos mérete alapján 

elképzelhetı, hogy ugyanahhoz a nyaklánchoz tartoztak.  

- A sedesi Γ sír oroszlánfejes nyaklánca (15. sz.) valószínőleg nem sokkal a sírba kerülés elıtt 

készülhetett. Az oroszlánfejek felületének kismértékő kopottsága arra utal, hogy talán az 

életben is használhatták.  

-A Γ sír nyakláncának néhány technikai jellegzetessége jól megkülönbözteti készítıjét a többi 

nyaklánc készítıjétıl. A precizitás hiányára utaló egyenetlen minıségő filigrándrótok, eltérı 

mérető ívek, az egyik kismérető oroszlánfej többitıl eltérı, jellegzetes készítési technikája, a 

forrasztás során elolvasztott elemek és foltozással való javításuk nagymértékben hasonlít a Γ 

sír diadémáján, ívfibuláin és oroszlánfejes fülbevalóján is megfigyelhetı részletekhez.  

Mindez készítıjük azonosságára utalhat (ld. errıl alább, 298-301. o.). 

-A Γ sírban talált bimbó alakú függı (24. sz.) újszerő állapota, a használatból eredı sérülések 

és kopások hiánya miatt valószínőleg sírba tételre készült. 

-A sedesi A sírban eredetileg két nyakláncot helyeztek el. Az egyik egyszerő hurkolt láncból 

készült oroszlánfejes összekötıelemekkel, bekasztókampóból és tartókarikából álló 

kapocsolótaggal. Ennek csupán két töredéke maradt meg: az egyik oroszlánfej a kampó 

töredékével (21. sz.), és a lánc egy darabja (22. sz.).  A másikat – elsısorban aiginioi359 és 

amphipolisi párhuzamok alapján – csı és astragalos alakú gyöngyökbıl főzték össze, vagy 

csı gyöngyökbıl, és egyetlen astragalos gyöngy díszítette a közepét. Mindössze 1 csı (19. 

sz.) és 1 astragalos alakú (20. sz.) gyöngy maradt meg belıle. 

-A stavroupolisi Oraikastrou utcai sírból származó Héraklés-csomó alakú gyöngy (25. sz.) a 

kopásnyomok hiánya miatt valószínőleg  sírba tételre készült. Feltehetıen nyaklánc közepét 

díszíthette.  

-Az ugyanebben a sírban talált, virágkehellyel díszített láncdarab (28. sz.) nem töredék, 

hanem egy nagyobb lánc eleme. A végét elvágták és meghajlították a rögzítéshez. Feltehetıen 

mellkast díszítı lánc csüngıje lehetett. 

                                                 
359 Ld. Besios – Tsigarida 2000, 195. 18. k. 
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 A nyakláncok esetében több nyitott kérdés is maradt, amelyeket valószínőleg további, az 

adott típusba tartozó darabok vizsgálatával lehet majd tisztázni.  

A szíjnyakláncok esetében valószínőleg meghatározható lenne, hogy a közös készítési 

hely régiót, vagy mőhelyt jelent-e, és esetleg lehetnek-e ugyanannak az aranymővesnek a 

termékei.  

A derveni Z sír amphoriskos gyöngyös nyakláncának közvetlen összehasonlítása a 

pydnai darabbal hozhat elırelépést az egymáshoz való viszonyuk meghatározásában (azonos 

kéz, vagy készítési hely). A homolioni A sír  nyakláncával való összevetése  pedig a típus 

létrejöttéhez, eredetéhez, esetleg a készítés helyének meghatározásához szolgálhatna további 

információkkal.  

Szíjnyakláncok és lótusz – rozetta – amphora elemekbıl összefőzött nyakláncok más 

területekrıl, elsısorban Dél-Itáliából, a Pontus-vidékrıl és Kisázsiából is ismertek. A 

görögországi darabokkal való összehasonlításuk a régiók közötti kapcsolatok tisztázásához 

járulhat hozzá. 

A Héraklés-fej alakú dísz függesztıkarikájának és a fej belsejében lévı 

anyagmaradványok archaeometriai vizsgálata közelebb vihet majd a tárgy funkciójának a 

meghatározásához. 

Az amphoriskos gyöngyös nyakláncok kialakításának módja, egyes elemeik készítési 

technikája (dupla rögzítıcsı, az összekötıelem) úgy tőnik, korábbi hagyományra (lótusz és 

rozetta-bimbó alakú elemekbıl főzött nyaklánc típus) nyúlik vissza, amit készítıjük/készítési 

helyük(?) nem másolt, hanem saját igényei szerint adaptált (kisebb, díszítetlen amphoriskos-

test, lótusz-elemek elhagyása). Kérdés, hogy a néhány Közép-Makedóniában talált példány 

valóban értelmezhetı-e egy, a 4. század elejére visszanyúló, Dél Itáliából és a Pontus-vidékrıl 

ismert nyaklánctípus helyben kialakított változatának.360 Kérdés továbbá az is, hogy ebben 

játszott-e, és ha igen, milyen szerepet Thessália (ld.a  homolioni nyaklánc), valamint 

közelebbi kapcsolatba hozhatók-e (azonos készítési hely?) a homolioni, a derveni és a pydnai 

példányok. A választ az említett darabok és a másik két területen talált példányok 

összehasonlítása adhatja meg. 

 P. Themelis és I. Touratsoglou a derveni amphoriskos gyöngyös nyakláncot és korongos 

csónak-függıs fülbevalópárt azonos szetthez tartozónak vélte, de nem indokolták, hogy miért. 

Mindkettın találhatóak ugyan hasonló díszítıelemek (dupla rozetta, sima bimbó-, illetve 

amphoriskos-csüngı), ezeknek a készítési technikája azonban különbözı. A fülbevalópáron a 

                                                 
360 A lótusz és rozetta-bimbó alakú elemekbıl álló nyaklánc típushoz ld. Greek Gold 1994, 152-153. 94. sz., 205. 
135. sz. (a típushoz tartozó ismert példányok felsorolásával és bibliográfiával). Továbbá Miller 1979, 11. 



 171 

dupla rozettákat drótkarikák, a nyakláncon lemezszalag távtartó tagolja. A fülbevalópár sima 

bimbó-csüngıit két hosszanti irányban elválasztott, azonos formájú félbıl, a nyaklánc 

amphoriskosait pedig félgömb és csonkakúp alakú, vízszintes irányban összeillesztett félbıl 

készítették. Emellett a két tárgy stílusa is eltér: a nyakláncon a sima amphoriskosok egyszerő, 

és a filigrándrótokkal és poncolt pontokkal díszített rozetták díszes sávja kb. kétharmad-

egyharmad arányú, így az egész nyaklánc egyszerő, kevés díszítést foglal magában. A 

fülbevalópár ezzel szemben a „gazdag stílus” jellegzetes példánya: sima, díszítetlen felület 

csupán a 4 sima bimbó-csüngın és a fülbevalók hátoldalán található. A szettet alkotó 

ékszerekre jellemzı formai, készítéstechnikai és stílusbeli azonosságok tehát ebben az esetben 

hiányoznak.  
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FIBULÁK  

 

 

AZ EDDIGI MEGFIGYELÉSEK, VÉLEMÉNYEK, EREDMÉNYEK  

 

A listaszerő felsorolásnál bıvebben elsıként Aik. Despini ismertette a derveni Z sír 3 pár 

ívfibulájának egyikét (ld. itt 31. sz.). Rövid, de a tárgy szerkezeti elemeit jól jellemzı leírást 

adott róluk: a nehéz, öntött íven 5 hatkaréjú és 6 orsó alakú győrő helyezkedik el váltakozva; 

az ív egyik végéhez két, négyszögletes lemezbıl álló dobozt forrasztottak domborított 

oroszlánbır díszítéssel; ide erısítették a bronz tőt; az ív másik végéhez szalagszerő lemez 

kapcsolódik, aminek a végét hátrafelé hajlították, hogy megtartsa a tő hegyét; ezt a lemezt két 

gömb között Pégasos-protomé díszíti. Megemlítette, hogy a derveni darabok az archaikus 

korban Makedóniában kialakított jellegzetes ívfibula-típus fejlıdésének a végén állnak. Arra 

is utalt, hogy a kettınél több fibula sírba helyezésének szokása nem egyedülálló jelenség. 

Közép-Makedóniában általában 5-6 fibula került a gazdag nık sírjába a 4. század második 

felében. A derveni darabokat Kr.e. 330 körülre keltezi.361   

A síregyüttes publikációjában P. Themelis és I. Touratsoglou ennél szőkszavúbban írja le 

a 3 fibulapárt (29-31. sz.). Az ív fı jellemzıin túl megemlítik, hogy a szalagszerő végén 

teljesen „kifaragott” Pégasos-protomé van a két gömb között.362 A derveni fibulákat a 

Veroiánál feltárt ’iker’ makedón sír A/α sírjában talált darabokkal hozzák párhuzamba. A 

velük együtt elıkerült III. Alexandros statér alapján 330-325-re, vagy az elıttre keltezik ezt a 

temetkezést.363 A szerzık a derveni fibulák sírba helyezésének idejét 300-280 közé teszik.364 

  N. Kotzias röviden ismerteti a sedesi Γ sír 3 pár ívfibuláját (32-34. sz.) a síregyüttes 

publikációjában. Eszerint a félkör alakú csıre 3 lencse vagy rombusz alakú, két félbıl készült 

gömböt, közéjük 4, a csı végére pedig 2 győrőt illesztettek. A gömböket csavart drótból 

hajlított „levelek” díszítik, mintha összehajló rozetták lennének. A csı egyik végét két 

összeillesztett lemezbıl készítették oroszlánfej díszítéssel. Közéjük rögzítették a bronzból 

készült tőt. A másik végén széles lemez van, amire két gömb került, közéjük pedig egy futó 

Pégasos-figura. A lemez végét kampó alakúra hajlították. A fibulák ívére illesztett 

                                                 
361 Ld. Despini 1996, 41. 260. 183. sz. 
362 Themelis – Touratsoglou 1997, 128. 
363 Uott., 184. A veroiai fibuákat ld. Romiopoulou 2000, 41. β. 
364 Ld. Hrysos ton Makedonon 2007, 255. 4. sz. 
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gömbökhöz nyakláncgyöngyöket említ párhuzamként.365 Késıbb B. Tsigarida a Kr.e. 4. 

század utolsó negyedére keltezte a sedesi fibulákat.366  

A derveni ∆ sírból másfajta, ún dupla szárú tő került elı (35. sz.). P. Themelisék rövid 

leírást adnak a darabról: tömör drótból készült, ami középen meghajlítva háromkaréjú fejet 

formáz; ezt a részét vékony dróttal rögzítették. Ugyanilyen drótból alakították ki a tartójának 

a fejét is; ennek a szárait csövek alkotják.367 A tő sírba kerülésének idejét 325-295 közé 

teszik.368  

A derveni B sírban 3 dupla szárú tő darabját is megtalálták. Az egyik egy teljes tőtartó 

(37. sz.). Themelisék megjegyzik, hogy a háromkaréjú fejet vastag drótból, a csı szárakat 

lemezbıl készítették, és a fejet hanyagul drótozták össze. A két töredék is hasonlóképp 

készült. A nagyobbikról (38. sz.) megemlítik, hogy az egyik tőszár hiányos, és az ép szárának 

a végén megmaradt a tőtartó csövének egy darabja. A kisebbik töredéken (39. sz.), amelynek 

a szárai nagyrészt hiányoznak, a háromkaréjú fejet hanyagabbul drótozták össze, mint a másik 

töredéken. Véleményük szerint az ép tőtartó a kisebbik tőtöredékhez tartozik.369 A tők 300-

295 között kerülhettek a sírba.370  

A stavroupolisi Dagli utcai sírból is egy ép dupla szárú tő került elı (36. sz.).  K. 

Romiopoulou megemlíti, hogy ez a tő típus a Kr.e. 6 századtól jelent meg a Dél-Balkánon, 

Makedóniában és a Chalkidikén, és a Kr.e. 4. század végéig használták.’Makedón’, vagy 

’illír’ t őnek is nevezik ezt a típust.371 Makedóniában arany és ezüst változatai ismertek. Férfi 

sírokban fordul elı. A stavroupolisi darabot az 5. század végére – a 4. századra keltezi.372  

   

A FIBULÁK LEÍRÁSA 
 
Az ívfibulák egyes részeire a kengyel, láb és fej elnevezés helyett a szerkezeti szempontból megfelelıbb ív, 
tőtartó és tőház megnevezéseket használom. 
A fibulapárok esetében jobbosnak nevezem azt a darabot, amelyiken a fibula jobb, balosnak pedig azt, 
amelyiken a bal oldalára kapcsolódik a tő hegye. 
 
29. Ívfibulapár lapátkerekekkel 
Derveni, Z sír 
 
Leltári szám: Z5. 
Méret: balos: 49,7x33,6x11 mm; jobbos: 48,5x33,6x11,6 mm. 
Tömeg: balos: 26 g; jobbos: 25,51 g. 

                                                 
365 Kotzias 1937, 879-880. 
366 Hrysos ton Makedonon 2007, 148-149. 4. sz. 
367 Themelis  - Touratsoglou 1997, 111. 
368 Hrysos ton Makedonon 2007, 260. 3. sz. 
369 Themelis – Touratsoglou 1997, 90. 
370 Hrysos ton Makedonon 2007, 224. 5.α-γ. sz. 
371 Romiopoulou 1989, 206. 5. sz. 
372 Hrysos ton Makedonon 2007, 179. 7. sz. 
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Anyag: arany, bronz, vas.  
Irodalom: Χ. I. Μακαρόνας, ΑrchDelt 18 (1963), Chron., 194. 229γ (az E sírból valóként említve);373 Treasures 
1979, 71. 256. sz.; Vokotopoulou 1990, 66.; Despini 1996, 14. 41. 42., 260. 183. sz., 187. 183. k. (Z7); Themelis 
– Touratsoglou 1997, 128. 143. t.; P. Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 255. 4. sz. 
képpel. 
Leírás: ívfibulapár az íven lapátkerekekkel, a tőtartón Pégasossal, a tőházon oroszlánbırrel. 
BALOS (29.1-2. k.) 
Ív:  Alapja egy ív alakú, kör keresztmetszető tömör öntvény 5 lapátkerék alakú elemmel, közöttük 2-2 koronggal, 
az egyik végén koronggal és téglalap alakú hasábbal, a másik végén pedig koronggal, téglalappal és hozzá 
csatlakozó szögletes hasábbal. Az öntvény utóbbi vége a tőházba csatlakozik (ld. alább). A másik végén lévı 
hasábot a tőtartó alaplemezévé kalapálták (29.3. k.). 
A korongok közvetlenül a lapátkerekek mellett helyezkednek el. A lapátkerék felé esı oldaluk ferde, az egymás 
felıli oldaluk szinte függıleges. A két oldal keskeny élben találkozik. Az élek alja között kisebb a távolság, mint 
a tetejük között. Két korongot mindig rövid, henger alakú hasáb köt össze (29.4-6. k.). 
A lapátkerekek közül a 3 középsı kb. azonos távolságban van egymástól, a 2 szélsı valamivel távolabb került. 
Az ív belseje felé esı oldaluk között kisebb a távolság, mint az ív külseje felé esı oldaluk között (ld. 29.3. k.). 
Mindegyiknek 6 azonos mérető, kb. félkörív alakú, lencseszerően domború ’szárnya’ van. Ezeknek az oldalai 
keskeny élben találkoznak, az alsó részük pedig szinte függıleges. Egymással kb. 60°-os szöget zárnak be (29.7. 
k.). A tövükben vésés nyomai: 2 élesen bemélyedı, V alakú hosszanti horony és a szárnyakra, korongokra 
felgyőrt-rátolt anyag (29.8-10. k.).     
A téglalap és a téglalap alakú hasáb oldalai nem teljesen egyenesek, hanem kissé ívesek. Mindkettı az ív utolsó 
korongjával alkot párt. Közöttük ugyanolyan rövid, hengeres hasáb van, mint a korongok között (29.11., 29.13. 
k.). A tőtartónál lévı téglalap-hasáb szélessége kb. azonos a mellette lévı korongéval. A hosszanti oldalai a 
tőtartó lemeze felé ferdén folytatódnak. A hasáb szélessége alig változik, a vastagsága viszonylag hirtelen, de 
ferde felületben, tehát mégis fokozatosan csökken, és lemezzé vékonyodik (29.11-12. k.). 
A tőháznál lévı téglalap szélessége is kb. ugyanakkora, mint a mellette lévı korongé. A tőház felıli oldala 
középen jóval kisebb mérető, téglalap alakú, kb. 5 mm hosszú hasábban folytatódik (29.13-14. k.). Úgy tőnik, a 
téglalap és a hasáb ugyanabból a darab anyagból van kialakítva, vagyis a hasáb is az öntvény része lehetett.        
A lapátkerekek legnagyobb szélessége változó, 9,3-9,7 mm. A szárnyak vastagsága 1,4-1,7 mm, szélességük a 
tövénél kb. 5 mm, magasságuk kb. 3,5 mm. A korongok átmérıje változó, 4,7-5,2 mm; a köztük lévı hengeres 
hasábé kb. 3,5 mm. 
Tőház: Szinte négyzet alakú lapos doboz. Az alsó és felsı lapja lemez, az oldalai lemezszalagok. A lemezeket – 
negatív formába préselve – domborított oroszlánbırrel díszítették. Az oroszlán pofájának két oldalán 
megmintázták a lelógó lábakat is. A fejen a sörény kétsávos (29.15-16. k.). Szinte minden részlet benne volt a 
negatívban; a körvonalaik lekerekítettek, elmosódottak. Kevés nyoma van utólagos megmunkálásnak.  
Jellegzetes a  szem megmintázása: a magasan kiugró szemöldök bordája alatt a mély szemgödörben az alsó és a 
felsı szemhéjat is 1-1 ívelt borda jelzi. Ezek a szem külsı sarkánál összeérnek, a belsınél nem. Az alsó borda 
félkör alakú. Közöttük emelkedik ki a szemgolyó kb. kör alakú domborulata (29.17. k.). A szempár a fej 
leghangsúlyosabb része: erısen kidomborodik a felületbıl, akár szembe is lehet nézni vele (29.18-19. k.). A 
szemöldökön rövid, U profilú hornyok jelzik a szırszálakat (29.20. k.). A füleket két borda közötti mélyedés 
jelzi: a külsı, nagyobbik borda széttartó szárú U-t, a belsı, kisebbik borda kb. félkört formáz, a közöttük lévı 
mélyedés pedig V alakú, ami a hallójáratot jelöli (29.21. k.). Az oroszlán bajszát az orr mindkét oldalán 3-3 
lefelé hajló, ívelt borda jelzi (29.22. k.). A lábakon megmintázták a csontokat: a fül alatti egyenes szakasz végén 
félgömbszerő domborulat, amibıl 3 hosszú, lefelé széttartó borda nı ki. Minden bordán ugyanazon a 3 helyen 
félgömbszerő kidudorodás. Ezek a csontok csatlakozását jelzik. A bordák vége alul hegyes: a körmöket imitálják 
(29.24-25. k.). A sörény stilizált, a 2. sáv szinte gyöngysorszerő (29.23. k.).  
A tőház hátoldalán a pofa sima felületein utólagos megmunkálás nyoma: hosszanti, sekély hornyok az orr körül. 
Az orr mindkét oldalán a tövénél a hosszanti hornyot és a szemhéjak melletti hornyokat is utáncizellálták (29.26. 
k.). Így erısíthették meg a negatívból megmintázott részleteket. A tőház elıoldalán nincs nyoma 
utánmintázásnak..  
A domborított lemezt alaplemezre forrasztották. Erre utal egyrészt a mindkét lap élén látható, lemezszélek 
illeszkedését jelzı vonal (29.28. k.), másrészt a lapok sima hátoldala, harmadrészt pedig, hogy a tőház hátsó 
lapján az orrnál (29.30. k.), az elülsı lapján a külsı sarkánál elvált egymástól a két lemez. Ezután vágták körbe a 
lapokat, szorosan a minta mentén. 
Közéjük forrasztották a 2 lemezszalagot, úgy, hogy a sarkoknál meghajlították, és folytatódnak a tőház felsı 
oldalán is, de nem érnek össze. A lemezszalag a tőház külsı oldalán kb. 2, a belsı oldalán kb. 3 mm-rel a lapok 
sarka elıtt véget ér. A belsı azért rövidebb, hogy a tő bekapcsolt állapotban elférjen. Mindkét lemezszalagot 
negatív formából préselt bordázat díszíti (29.27-29. k.). 

                                                 
373 A derveni sírok jelölésének változásáról ld. Themelis – Touratsoglou 1997, 18. 
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A felsı oldalon kb. 4 mm hosszú rést hagytak a lemezszalagok között. Ezen keresztül csúsztatták a tőház 
belsejébe az ív végén lévı hasábot, amit az alsó laphoz forrasztottak. A hasáb kb. az oroszlán szeméig ér el 
(29.31. k.). Az ív téglalapjának széléhez az elı- és hátoldalon is 1-1 szalag-csavart drótot, a fibula külseje felıli 
oldalon pedig hosszúkás, hornyokkal tagolt lemezdarabot forrasztottak, hogy eltakarják az ív és a tőház közti rést 
(29.32-33. k.).374  
A tőház alsó oldalán középen, az oroszlán szájánál tömör, sima dróthengert illesztettek a tőház lemezei közé. Ezt  
csak az alsó lemezhez forrasztották hozzá, a felsıhöz nem. A tő rögzítésére szolgált (ld. 29.30. k.). 
A tőház mérete 11,3x10,2x3,6 mm. A lapok vastagsága az oroszlán orránál 1,2 mm. A lemezszalagok szélessége 
1,5 mm, vastagságuk kb. 0,6 mm. A dróthenger magassága kb. 1,5 mm, átmérıje kb. 1 mm. 
Tőtartó: Széles, az alsó végén U alakban meghajlított, a felsı végénél T alakban kiszélesedı lemez, amit 
gömbök, rúd-csavart drótok és Pégasos-figura díszít (29.34-38. k.). A lemezt az ív végén lévı téglalap alakú 
hasábból kalapálták ki és vágták formára a ráforrasztandó díszítéseknek megfelelıen. A rúd-csavart drótoknál 
szalagszerőre, a gömböknél félkörív alakúra alakították, a fibula íve felé esı végén pedig 1-1 háromszöglető 
nyúlványt vágtak ki a félkörök tövénél (29.34. k.). A vágáshoz vágóélt használtak; kivehetı a vágás 
szögletessége a félköröknél. Ezután forrasztották rá a díszítést. 

Elıször a 3 rúd-csavart drót kerülhetett a T hosszú szárára. Ezeket egymástól egyenlı távolságra helyezték el a 
lemez két szélére és a közepére. A drótoknak a T töve felé esı végét a forrasztás elıtt ellapították, így cakkos 
szélő szalagokká váltak (29.39-40. k.).375 A drótok végénél az alaplemezt cikcakkosra vágták. A V alakú kivágás 
pontosan a drótok közé esik (29.41. k.). 

A gömbök a T rövid száraira kerültek egy drót-henger tetejére. A hengereket 3 profilált drótból hajlított karika 
alkotja: a középsı gyöngydrót, a két szélsı rúd-csavart drót. A középsı karika kétszer vastagabb drótból van és 
valamivel nagyobb, mint a másik kettı (29.36., 29.38., 29.42. k.). A gömbök lemezbıl, két, negatív formába 
ütött félbıl készültek. Jól látható a forrasztásuk körben a gömb közepén. Félgömbnél valamivel laposabbak, így 
az egész forma sem teljesen gömb alakú (29.38., 29.43. k.). A drótkarikák, a gömbök és a felsı karika, valamint 
a félgömbök illesztésénél sem folyt el maradéktalanul a forrasz, ezért több helyütt rés maradt köztük. Talán a 
rúd-csavart drótokkal egyszerre forrasztották a drót-hengereket a lemezre, de a gömbök csak a Pégasos után 
kerülhettek a helyükre. Szembıl ugyanis látható, hogy a gömbök rácsúsztak a lóra (ld. 29.38. k.). 

A Pégasosnak csupán az elülsı részét mintázták meg: a fejet, a felemelt mellsı lábakat és a szárnyakat, mintha a 
földbıl emelkedne ki. A fejen élethően megmintázták a pofa domborulatait, a szemeket, a szájat, az orrlyukakat, 
a függılegesen álló füleket, a sörény sávjában a szırszálakat (29.44-45. k.), a szárnyon három ív alakú sávban a 
különálló tollakat (29.46. k.), a beajlított lábon a patát és csontozatot (29.37., 29.44. k.). Külön készült a ló teste 
a fejjel, két félbıl (29.38., 29.43. k.). Külön és egyetlen lemezbıl készült a ló azonos oldali szárnya és lába 
(29.46. k.). A Pégasost tehát 4 darabból rakták össze, mindegyiket negatív formába préselve készítették. 376 A 
lábaknál jól látható, hogy a lemez belsı oldala sima (29.47. k.). A domborítás után vágóéllel vágták körbe az 
egyes darabokat szorosan a forma mentén. Jól látható a vágás szögletessége a lábaknál és a szárnyakon.  

A ló-test két felét összeforrasztották, a láb-szárnyakat pedig a test oldalához forrasztották (ld. 29.38. k.). A paták 
alá-belsı oldalához 1-1 granulátumot (29.48. k.), a szárnyak közé pedig szögletes drótból távtartót forrasztottak 
(29.49. k.). A granulátumok körül jól látható az elolvadt forrasz. A figurát az összerakás után illesztették a drót-
hengerek közé. A ló alját és a lábakat a tőtartó alaplemezéhez, a ló szárnyait talán 1-1 ponton a tőtartó végének 
téglalap alakú részéhez forrasztották. 

A T szárát kb. a felénél a hátoldala felé visszahajlították, hogy megtartsa a tő hegyét (ld. 29.37. k.). 

A ló bal oldalán lévı gömb felületén sok helyütt apró, ezüstszínő PGE-zárványok vannak az aranyban (ld. 29.50. 
k.). A számuk legalább kb. 30.377 
Az alaplemez 0,5 mm vastag. A drót-hengerek magassága kb. 2 mm. A gyöngydrót karika átmérıje kb. 6 mm, 
vastagsága 1 mm. A rúd-csavart karikák átmérıje kb. 5 mm, vastagságuk 0,5 mm. A gömbök átmérıje 7 mm, a 
henger feletti magasságuk kb. 5,5 mm. A 3 rúd-csavart drót 5,4-5,9 mm széles sávot foglal el, vastagságuk 0,8 
mm. A T középsı szára a tövétıl a csúcsáig 7 mm-rıl kb. 5 mm-re vékonyodik el. A félköríves részeknél a 
szélessége 14,3 mm. A Pégasos feje kb. 8 mm hosszú. A láb-szárnyak teljes hossza kb. 14 mm. A távtartó drót 
vastagsága 0,8x0,8 mm, a hossza 3,5 mm.  

                                                 
374 Ugyanezt a módszert alkalmazták a 31. fibulapár egyik darabján is, ld. alább.  
375 Hasonló lapított, profilált drót a derveni Z sír fülbevalópárján fordul elı, ld. 9.47. k. 
376 Ez azt jelenti, hogy a láb és a szárny együtt volt megmintázva a negatívban. Lólábakat és szárnyakat együtt 
tartalmazó negatív formát találtak a daorsi aranymőves kincsben, ld. Treister 2001, 436. 79,2. k.437. 79,4. k. 
79,6. k. 
377 Hasonló zárványok találhatóak a derveni B és Z sír tömör aranygyőrőjének (ld. 40-41. sz.) anyagában is, ld. 
40.20-21. és 41. 22-24. k. 
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Tő: Eredetileg bronzból készült. A tőházban megmaradt a tő egy darabja: lapos, hosszúkás, külsı oldalán 
ívelt(?) bronzlemez korrodálódott töredéke. A közepén lyuk van, hogy a drót rögzítıcsapra tudják illeszteni 
(29.51-52. k.). Ebbıl a lapból ’nıtt ki’ a tő. A hegyébıl megmaradt egy darab a tőtartóban, jól látható a kör alakú 
keresztmetszete (29.53. k.). Feltehetıen a kettıt összeforrasztották.  
A tő utólag került a fibulára: a tőház alsó és felsı lapját kissé szétnyitották és a lapos részét a dróthengerre 
akasztották. Ezért nem forrasztották a drót tetejét a tőház felsı lapjához. 
A tőházban megmaradt töredék hossza kb. 7 mm. 
Állapot: A fibulát a készítése során egy helyütt javították: a tőház és az ív csatlakozásához kb. 1,5x2,5 mm 
mérető, hosszúkás lemezdarabot forrasztottak a fibula külsı oldala felé, hogy eltakarják a két elem közötti nagy 
rést (ld. 29.33. k.).   
Használatra utaló kopásnyomok: a tőház és a tőtartó lemezeinek széle legömbölyödött, a tőtartó hátoldalán 
karcolásnyomok és apró benyomódások láthatók (ld. 29.34. k.). Valószínőleg szintén kopás eredménye az íveket 
díszítı elemek legömbölyödött éle (ld. 29.7. k.). A használat során szétnyíltak a tőház belsı sarkán a lapok, 
felfelé hajlott a tőtartó bal oldali félköríves része (ld. 29.38. k.), megnyomódott a lemez visszahajtott vége 
(29.54. k.), a gömbök több helyütt behorpadtak és szétnyíltak a 2 fél illesztésénél (ld. 29.38., 29.42. k.).   
A tőbıl csak korrodálódott töredékek maradtak meg a tőházban és a tőtartóban is (ld. 51-53. k.). A felületen több 
helyütt az installáláshoz használt ragasztó nyoma. 
Szerszámnyomok: keskeny vonal alakú, U profilú cizellırszerszámnyom (az oroszlán szemeinél, orránál); vonal 
alakú, V profilú vésınyom (a lapátkerekeken).  
 
JOBBOS (29.55-56. k.) 
Ív:  mint az elızı darabon. 
A lapátkerekek legnagyobb szélessége változó, 9,5-9,8 mm. A szárnyak vastagsága 1,5-1,7 mm, szélességük a 
tövénél kb. 5 mm, magasságuk kb. 3,5 mm. A korongok átmérıje változó, 4,6-5,2 mm; a köztük lévı hengeres 
hasábé kb. 3,5 mm. 
Tőház: mint az elızı darabon.  
Az ív végén lévı téglalap alakú hasábot a tőház felsı lapjához forrasztották. A hasáb külsı oldalán forrasz és 
olvadás nyomai.  
A tőház melletti téglalap szélére forrasztott drót az elıoldalon szalag/rúd-csavart drót, a hátoldalon lévı azonban 
sima. Az utóbbi lecsúszott az oroszlán sörényére (29.57-58. k.).  
Az oroszlán pofáján nincs nyoma utólagos átdolgozásnak. Jól látható, hogy a szemhéjak és az orr körüli 
hornyok, valamint a bajusz is már a negatívban meg voltak mintázva (29.59.60. k.). Jól látható mindkét 
szemgolyón a pupilla kör alakú kiemelkedése és az azt határoló vékony horony (29.57., 29.60. k.).  
A tőház külsı oldalán kb. 1 mm-rel, a belsı oldalán kb. 3,5 mm-rel a lapok sarka elıtt ér véget a lemezszalag. 
Mindkét lemezszalagon 1-1 fél borda által határolt horony fut (29.61. k.).A tőház felsı oldalán kb. 3,7 mm 
hosszú rést hagytak a lemezszalagok között az ív végén lévı hasábnak (29.62. k.). 
A tőt rögzítı dróthenger jól látható (29.63. k.). A hátlapon az oroszlán orra körül a mélyedésekben forrasz van. A 
tőház belsejében jól kivehetı a szögletes hasáb, amivel az ívhez rögzítették.  
A tőház mérete 10,5x10,4x3,2 mm. A lapok vastagsága az oroszlán orránál kb. 1,2 mm. A lemezszalagok 
szélessége 1,5 mm, vastagságuk kb. 0,6 mm. A dróthenger magassága kb. 1,5 mm, átmérıje kb. 1 mm. 
Tőtartó: mint az elızı darabon. 
A T hosszú szárára forrasztott 3 drót ugyanaz a fajta gyöngydrót, mint a drót-hengereken lévı. Jól látszik a 
drótok ellapított vége (29.64-65. k.) 
Az alaplemez 0,5 mm vastag. A drót-hengerek magassága kb. 2 mm. A gyöngydrót karika átmérıje kb. 5 mm, 
vastagsága 1 mm. A rúd-csavart karikák átmérıje kb. 4 mm, vastagságuk 0,5 mm. A gömbök átmérıje 7,1 mm, 
a henger feletti magasságuk kb. 5 mm. A 3 gyöngydrót kb. 6,5 mm széles sávot foglal el, vastagságuk 0,8 mm. A 
T középsı szára a tövétıl a csúcsáig 7,6 mm-rıl kb. 6,6 mm-re vékonyodik el. A félköríves részeknél a 
szélessége 14,4 mm. A Pégasos feje 7,7 mm hosszú. A láb-szárnyak teljes hossza kb. 14 mm. A távtartó drót 
vastagsága 0,8x0,8 mm, a hossza 3,5 mm. 
Tő: A tőtartó teljes hosszában megmaradt a vasból készült tő hegye. A korrózió ellenére jól látható, hogy kör 
keresztmetszető drótból van (29.66-67. k.). 
A tőházban megmaradt töredék hossza kb. 7 mm. 
Állapot: Használatra utaló kopásnyomok: a tőház és a tőtartó lemezeinek, drótjainak széle legömbölyödött, a 
tőtartó hátoldalán karcolásnyomok és benyomódások láthatók. Valószínőleg szintén kopás eredménye az íveket 
díszítı elemek legömbölyödött éle. A használat során szétnyíltak a tőház belsı sarkán a lapok, a külsı sarka 
összenyomódott; a dróthenger elferdült (ld. 29.63. k.); a ló feje deformálódott, a bal szárnya a távtartóra hajlott; a 
gömbök néhány helyen behorpadtak (29.68. k.), a 2 fél illesztése helyenként szétnyílt; a tőtartó alaplemezének 
háromszöglető nyúlványai felfelé hajlottak; az egyik lapátkerék éle benyomódott.  
A fibula készítése során a Pégasos jobb lábának külsı oldalához véletlenül reszelı ért, jól látható a nyoma és a 
fémforgács is (29.69. k.). Ennek következtében a láb ráhajlott a mellette lévı granulátumra. 
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A tő nagyrésze hiányzik, a tőtartóban megmaradt darabja korrodálódott (ld. 29.66-67. k.). A felületen héhány 
helyen az installáláshoz használt ragasztó maradványa. 
Szerszámnyomok: U profilú reszelınyom (a Pégasos jobb lába); vonal alakú, V profilú vésınyom (a 
lapátkerekeken).  
Párhuzamok: a sedesi Γ sír 3 pár üreges arany ívfibulája Pégasos és oroszlánbır díszítéssel, de az íveken 
bikónikus gyöngyökkel (ld. alább 32-34. sz.). 5 lapátkerékkel díszített 2 pár arany fibulát találtak az ókori Pydna 
északi temetıjében a 947. mezı 49. sírjában. Ezeken azonban a tőház palmetta alakú, a tőtartón a gömbök között 
pedig háromszöglető lemez van. A pydnai darabokat az 5. század 3. negyedére keltezik.378 Omphalé-protoméval, 
Pégasossal és lapátkerekekkel ellátott tömör arany ívfibulapárt találtak a veroiai kettıs makedón sírban. Az ívén 
a derveniéhez hasonló korongok választják el a lapátkerekeket.379 
Keltezés: Kr.e. 330 körül (Despini 1996); a sírba kerülés ideje 300-280 (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: Valószínő, hogy a jobb oldalra kapcsolódó darabhoz eredetileg nem vas, hanem bronz tő tartozott.  
 
 
30. Ívfibulapár lapátkerekekkel 
Derveni, Z sír 
 
Leltári szám: Z6. 
Méret: jobbos: 46,5x32x10,9 mm; balos: 49x37x12,8 mm. 
Tömeg: jobbos: 25,15 g; balos: 25,18 g. 
Anyag: arany, bronz.  
Irodalom: ld. a 29. számú párnál. 
Leírás: ívfibulapár az íven lapátkerekekkel, a tőtartón Pégasossal, a tőházon oroszlánbırrel. 
BALOS (30.1-2. k.) 
Ív:  mint a 29. számú páron (30.3-6. k.). 
Az ív tőházba csatlakozó vége teljesen egyenesen illeszkedik a tőház tetejéhez (30.11-12. k.).  
A lapátkerekek legnagyobb szélessége változó, 9,3-10 mm. A szárnyak vastagsága 1,5-1,7 mm, szélességük a 
tövénél kb. 5 mm, magasságuk kb. 3,5 mm. A korongok átmérıje változó, 4,8-5,5 mm; a köztük lévı hengeres 
hasábé 3,2 mm.  
Tőház: mint a 29. számú páron. 
Az oroszlánfejen nem látni utánmintázás nyomát (30.7-8. k.). A hátlapon a szemek körül, a homlok függıleges 
hornyában, a bal fülben és a bal láb mellett elolvadt forrasz. A jobb fül elıtt ugyanaz a mintázat látható, mint a 
pár másik darabján: a fül felé forduló, V alakú borda, aminek a felülete lapos (30.9. k.). Ez a két fül közötti 
szırsor jellegzetes részlete, a negatív forma ismertetıjegye is lehet.  
A tőház külsı oldalán lévı lemezszalag kb. 1, a belsı oldalán lévı kb. 3,2 mm-rel a lapok sarka elıtt ér véget. 
Mindkét lemezszalagot 2 borda között 1 horony díszíti (30.10. k.). Ezen a darabon is az ív vége teljesen eltakarja 
a lemezszalagok közötti rést (30.12. k.). Az ív végének hasábját a tőház alsó lapjához forrasztották. Az ív 
téglalapjának széléhez az elı- és hátoldalon is 1-1 szalag-csavart drótot forrasztottak (30.11. k.). 
Az oroszlán szájánál lévı dróthenger felsı vége kúpos (00 0kép/. 
A tőház mérete 10,8x10,3x3,5 mm. A lapok vastagsága az oroszlán orránál kb. 1,2 mm. A lemezszalagok 
szélessége kb. 1,5 mm, vastagságuk kb. 0,5 mm. A dróthenger magassága kb. 2,5 mm, átmérıje kb. 1,5 mm. 
Tőtartó: mint a 29. számú páron (30.13-15. k.). 
A ló jobb lába a levegıben van, nem forrasztották az alaplemezhez. A granulátumot a belsı oldalához 
forrasztották (30.16. k.).  
Az alaplemez 0,5 mm vastag. A drót-hengerek magassága kb. 2 mm. A gyöngydrót karika átmérıje 4,6 mm, 
vastagsága 1 mm. A rúd-csavart karikák átmérıje 4 mm, vastagságuk 0,5 mm. A gömbök átmérıje 7 és 6,8 mm, 
a henger feletti magasságuk 5 és 5,5 mm. A 3 rúd-csavart drót kb. 7,4-6,3 mm széles sávot foglal el, vastagságuk 
0,8 mm. A T középsı szára a tövétıl a csúcsáig 7,4 mm-rıl 6,3 mm-re vékonyodik el. A félköríves részeknél a 
szélessége 13,5 mm. A Pégasos feje 7,5 mm hosszú. A láb-szárnyak teljes hossza kb. 14 mm. A távtartó drót 
vastagsága 0,8x0,8 mm, a hossza kb. 3,5 mm.  

Tő: A tőtartóban megmaradt a hegyébıl egy darabka (ld. 30.13-14. k.), a tőházban pedig a lapos végének a 
töredéke, ami kilóg a fibula belseje felıli oldalon (ld. 30.8., 30.18-19. k.). Látható, hogy a tőház belsı oldalán a 
lemezszalag épp annyival rövidebb, mint amekkora hely szükséges ahhoz, hogy a tő lapos vége elférjen. A 
dróthenger mögött kivehetı a lapos rész széle. Ez arra utal, hogy csak olyan széles volt, hogy lyukat lehessen 
ütni bele a drótra rögzítéshez. A tő bronzból készült.  
A tőházban megmaradt töredék hossza kb. 7 mm. 

                                                 
378 Ld. Pydna 1995, 70. B. k.; Hrysos ton Makedonon 2007, 111. 1.β. sz. képpel 
379 Romiopoulou 2000, 36. 2. sz., 41. β. 
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Állapot: Használatra utaló nyomok: a tőház és a tőtartó lemezeinek legömbölyödött széle, a tőtartó hátoldalán a 
karcolásnyomok, horpadások, a deformálódott háromszög-nyúlványok, az ívet díszítı elemek legömbölyödött 
éle, a rajtuk lévı benyomódások.  
Továbbá a tőház mindkét lapján kilyukadt a lemez a dróthenger alatt és fölött, és a drót is ferde lett (ld. 30.7-8., 
30.19. k.). A tőtartón a gömbök több helyütt behorpadtak. A Pégasos testébe belevágtak és szét is nyílt a lemez a 
2 fél illesztése mellett (ld. 30.15. k.). 
A ló nyakának jobb oldalára profilált drótdarab (30.17. k.), a bal oldalára pedig hosszúkás lemezdarab forrt. A 
lemezdarab talán foltozás lehet, a drót esetleg távtartó a gömb és a lótest között.  
A tő nagyrésze hiányzik, csupán korrodálódott töredékek maradtak meg a tőházban és a tőtartóban is (ld.30.13-
14., 18-19. k.).  
A fibula felületén több helyütt föld és zöld rézkorrózió rakódott le, pl. a ló fején, szárnyán, a bal oldali gömbön, 
a tőtartó melletti lapátkeréken (ld. 30.14. k.). Az utóbbin 2 helyen is hı hatására keletkezett vörös folt van.  
Ragasztómaradványok az íven.  
Szerszámnyomok: vonal alakú, V profilú vésınyom (a lapátkerekeken).  
 
JOBBOS (30.20-21. k.) 
Ív:  mint a 29. számú páron. 
A tőtartó melletti lapátkerék ’szárnyai’ között forrasztás nyoma: a vésett vájatokat forrasz tölti ki (30.22-23. k.). 
Ugyanígy a tőtartó felıli utolsó korong lapátkerék felıli tövében is forrasz van. A lapátkerekek melletti 
korongok szélére sok esetben rátolták a szárnyak között erıteljesen kivésett anyagot. 
A lapátkerekek legnagyobb szélessége kb. 9 mm. A szárnyak vastagsága 1,4-1,7 mm, szélességük a tövénél kb. 5 
mm, magasságuk kb. 3,5 mm. A korongok átmérıje változó, 4,8-5,4 mm; a köztük lévı hengeres hasábé kb. 3,5 
mm. 
Tőház: mint a 29. számú páron. 
Az elılapján az oroszlán minden részlete jól látható (30.24. k.). Rekonstruálható tehát, hogy mi volt 
megmintázva a negatív formában: az oroszlán bajszát és az orrán a ráncokat jelzı 3-3 lefelé hajló, enyhén S 
alakú borda (30.25. k.); a homlokot középen elválasztó horony; a szemén a szemöldök domborulata, az alsó és 
felsı szemhéj bordája, a felsı szemhéj feletti horony, a szemgolyón a pupillát jelzı kör alakú kidomborodás és a 
körötte lévı U alakú borda (30.26-27. k.); a fülek vonalában hosszúkás bordákból álló szırsor, efölött az 1. 
sörénysávot jelzı ovális alakú bordasor, fölötte pedig a 2. sörénysáv félgömb-sora (30.28. k.). A lelógó lábaknak 
mindössze 2-2 ága van meg, valószínőleg levágták a lemez körbevágásakor (ld. 30.24. k.). Utánmintázás nyoma 
látható talán az orr tövében körben, a bal szem körüli árkokban, a homlok közepén lévı horonyban.  
A tőház külsı oldalán lévı lemezszalag kb. 1, a belsı oldalán lévı kb. 3,5 mm-rel a lapok sarka elıtt ér véget. 
Mindkét lemezszalagot 2 borda között horony díszíti (30.29. k.). 
Nem tudni, mekkora rést hagytak a lemezszalagok között az ív végén lévı hasábnak, mert az ív vége eltakarja 
ezt a részt. A hasábot ebben az esetben a tőház felsı lapjához forrasztották. Az ív téglalapjának széléhez 1-1 
szalag-csavart drótot forrasztottak az elı- és hátoldalon is (ld. 30.28. k.). 
A tőház mérete 10,2x9,8x3,5 mm. A lapok vastagsága az oroszlán orránál kb. 1,2 mm. A lemezszalagok 
szélessége 1,5 mm, vastagságuk kb. 0,5 mm. A dróthenger magassága kb. 1,5 mm, átmérıje kb. 1,2 mm. 
Tőtartó: mint a 29. számú páron (30.30-31. k.). 
A gömbök alatti drót-henger 2 rúd-csavart és 1 gyöngydrótból áll. A bal oldali drót-henger felsı drótjának felsı 
része hiányzik, úgy tőnik, levágták (30.32. k.). 
Az alaplemez 0,5 mm vastag. A drót-hengerek magassága kb. 2 mm. A gyöngydrót karika átmérıje kb. 4,5 mm, 
vastagsága 1 mm. A rúd-csavart karikák átmérıje kb. 4 mm, vastagságuk 0,5 mm. A gömbök átmérıje 6,9 és 6,8 
mm, a henger feletti magasságuk kb. 5,4 mm. A 3 rúd-csavart drót kb. 6 mm széles sávot foglal el, vastagságuk 
0,8 mm. A T középsı szára a tövétıl a csúcsáig 7,2 mm-rıl kb. 6 mm-re vékonyodik el. A félköríves részeknél a 
szélessége 13,4 mm. A Pégasos feje 7,8 mm hosszú. A láb-szárnyak teljes hossza kb. 15 mm. A távtartó drót 
vastagsága 0,8x0,8 mm, a hossza 3,2 mm.  

Tő: A bronzból készült tő hegye a tőtartó teljes hosszában megmaradt (ld. 30.30-31. k.).   
A megmaradt töredék hossza kb. 6,5 mm, átmérıje 0,9 mm. 
Állapot:Használatra utaló kopásnyomok: a tőház és a tőtartó lemezeinek széle legömbölyödött, a tőtartó 
hátoldalán karcolásnyomok és benyomódások. Szintén kopás eredménye az íveket díszítı elemek 
legömbölyödött éle. Ezek több helyütt megnyomódtak. A használat során szétnyílt a tőház belsı sarka, a gömbök 
több helyütt behorpadtak, szétnyílt a bal oldali gömb 2 felének illesztése és a felsı része deformálódott. A 
Pégasos feje nagyon, a szárnya kisebb mértékben deformálódott (ld. 30.33. k.).   
A tő tőtartóban megmaradt töredéke korrodálódott. A tőház belsejében zöld színő korrózió és föld rakódott le. 2 
lapátkeréken színetelen ragasztó maradványa. 
Szerszámnyomok: keskeny vonal alakú, U profilú cizellırszerszámnyom (az oroszlán szemeinél, orránál, 
homlokán); vonal alakú, V profilú vésınyom (a lapátkerekeken).  
Párhuzamok: ld. a 29. számú párnál. 
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Keltezés: ld. a 29. számú párnál. 
 
 
31. Ívfibulapár lapátkerekekkel 
Derveni, Z sír 
 
Leltári szám: Z7. 
Méret: jobbos: 48,3x33,3x11,4 mm; balos: 50x34,3x14,3 mm. 
Tömeg: jobbos: 25,74 g; balos: 26,14 g. 
Anyag: arany, bronz.  
Irodalom: ld. a 29. számú párnál. 
Leírás: ívfibulapár az íven lapátkerekekkel, a tőtartón Pégasossal, a tőházon oroszlánbırrel. 
BALOS (31.1-2. k.) 
Ív:  mint a 29. számú páron. 
Az ív hasáb alakú végét ferdén illesztették a tőházba, ezért látható. 
A tőtartó melletti lapátkeréken forrasz tölti ki a vésett hornyokat (31.3-4. k.).  
A lapátkerekek legnagyobb szélessége/átmérıje változó, 9,1-9,5 mm. A szárnyak vastagsága 1,4-1,7 mm, 
szélességük a tövénél kb. 5 mm, magasságuk kb. 3,5 mm. A korongok átmérıje változó, 4,7-5,2 mm; a köztük 
lévı hengeres hasábé 2,9-3,1 mm. 
Tőház: mint a 29. számú páron. 
Az oroszlán pofáján nincs nyoma utánmintázásnak. A hátlapon remekül látszanak a fej részletei: a pupilla, az orr 
ráncai, a bajusz, a fülek mellett a jellgeztes V alakú mintázat (31.5-6. k.). Mindkét lapon a sörény és a fülek 
mélyedéseibe kevés forrasz folyt.  
A tőház külsı oldalán lévı lemezszalag kb. 1,5, a belsı oldalán lévı kb. 3,5 mm-rel a lapok sarka elıtt ér véget. 
Az egyik lemezszalagot 2 borda között horony, a másikat borda-horony díszíti (31.7-8. k.). 
A tőház felsı oldalán a lemezszalagok között hagyott rés nem mérhetı, mert az egyik oldalát eltakarja az ív 
téglalapja. A téglalap széléhez az elı- és hátoldalon is 1-1 szalag-csavart drótot forrasztottak (ld. 31.5. k.). 
A dróthenger csak részben látható, mert a tő megmaradt darabja elfedi (31.9. k.). 
A tőház mérete 10,3x10x3,7 mm. A lapok vastagsága az oroszlán orránál kb. 1,2 mm. A lemezszalagok 
szélessége kb. 1,5 mm, vastagságuk kb. 0,6 mm. A dróthenger magassága kb. 1,8 mm, átmérıje kb. 1,5 mm. 
Tőtartó: mint a 29. számú páron (31.10-11. k.). 
Az alaplemez hátoldalán a cikcakkos vége alatt 2 egyenes, egymással párhuzamos, vékony horony van (31.12. 
k.). Feltehetıen a kalapálás során meggyőrıdött anyag nyoma. 
A Pégasos törött lábai üregesek (31.13-14. k.). Ez azt jelenti, hogy a lábak domborított lemezét alaplemezre 
forrasztották. Ezért sima, egyenes lap a lábak belsı oldala. 
Az alaplemez 0,5 mm vastag. A drót-hengerek magassága kb. 2 mm. A gyöngydrót karikák átmérıje 4 és 4,2 
mm, vastagságuk 1 mm. A rúd-csavart karikák átmérıje kb. 3,2 mm, vastagságuk 0,5 mm. A gömbök átmérıje 
6,9 és 6,7 mm, a henger feletti magasságuk kb. 4,5 és kb. 5,8 mm. A 3 rúd-csavart drót kb. 6 mm széles sávot 
foglal el, vastagságuk 0,8 mm. A T középsı szára a tövétıl a csúcsáig 7,2 mm-rıl 6,1 mm-re vékonyodik el. A 
félköríves részeknél a szélessége 13,9 mm. A Pégasos feje 8,2 mm hosszú. A láb-szárnyak teljes hossza kb. 14 
mm. A távtartó drót vastagsága 0,8x0,8 mm, a hossza kb. 3,5 mm.  

Tő: A bronz tő két töredéke maradt meg: a henger alakú hegye a tőtartóban és a lapos vége a tőházban (31.8-10. 
k.). 
A tőtartóban lévı töredék hossza kb. 6 mm, a tőházban lévı töredék hossza kb. 8 mm, vastagsága kb. 1 mm. 
Állapot: Használatra utaló nyomok: a tőház, a tőtartó lemezeinek széle és az íveket díszítı elemek éle 
legömbölyödött; a tőtartó hátoldalán karcolásnyomok és benyomódások; a gömbök több helyütt behorpadtak; a 
jobb oldali drót-henger deformálódott és eltört; a jobb oldali gömb 2 felének illesztése elöl szétnyílt; a bal oldali 
gömb belsı része felemelkedett a drót-hengerrıl; a tőtartó bal oldali gömbös része felfelé hajlott (31.11. k.); a ló 
mindkét lába eltört a test elıtti részen (ld. 31.13-14. k.); a tőház alsó részén deformálódott a lapok széle. 
A tő megmaradt töredékei erısen korrodálódtak. A felületen több helyütt földszennyezıdés és ragasztó 
maradványa. 
Szerszámnyomok: vonal alakú, V profilú vésınyom (a lapátkerekeken). 
 
JOBBOS (31.15-16. k.) 
Ív:  mint a 29. számú páron. 
A lapátkerekeken a ’szárnyak’ tövében erıteljesek a vésés nyomai (31.17. k.).  
A lapátkerekek legnagyobb szélessége változó, 8,8-9,2 mm. A szárnyak vastagsága 1,4-1,7 mm, szélességük a 
tövénél kb. 5 mm, magasságuk kb. 3,5 mm. A korongok átmérıje változó, 4,7-5,3 mm; a köztük lévı hengeres 
hasábé 2,8-3,3 mm. 
Tőház: mint a 29. számú páron. 
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A negatívba préselés során nem sikerült az oroszlánfej minden részletét megmintázni: az oroszlán bajsza, a szem 
részletei hiányosak. A homlok közepén lévı árok, a sörény és a fül részletei is hiányoznak, de ezeket 
forraszanyag fedi el. Az oroszlán pofáján nem látni utánmintázás nyomát (31.18-19. k.).  
A tőház külsı oldalán lévı lemezszalag kb. 2, a belsı oldalán lévı kb. 3,2 mm-rel a lapok sarka elıtt ér véget. 
Mindkét lemezszalagot 2 borda között horony díszíti (31.20. k.). 
A lemezszalagok között hagyott rés nem látható, mert lemezdarabokkal fedték körbe az ív és a tőház csatlakozási 
helyét (31.21-23. k.). Az ív téglalapjának széléhez az elıoldalon rúd-csavart drótot forrasztottak, hátul semmit 
(ld. 31.18-19. k.). 
A tőház alsó szélénél lévı dróthenger nem látszik, mert teljesen eltakarja a ráillesztett tő darabja (31.24. k.).  
A tőház mérete 10,6x10x3,1 mm. A lapok vastagsága az oroszlán orránál kb. 1,2 mm. A lemezszalagok 
szélessége 1,2 mm, vastagságuk kb. 0,5 mm. A dróthenger nem mérhetı. 
Tőtartó: mint a 29. számú páron (31.26-27. k.). 
A 3 rúd-csavart drót Pégasos alá esı részét ezúttal nem lapították el teljesen, csak a tetejüket nyomták laposra. 
A Pégasos jobb lábához granulátumot forrasztottak, a bal lábához viszont egy korong és egy rúd-csavart 
drótdarab került. Az utóbbi az alaplemezt díszítı középsı dróthozt forrt (31.29. k.). A ló bal szárnyán csupán a 
tollsávok vannak megmintázva, a tollak nem (31.30. k.).  
Az alaplemez 0,5 mm vastag. A drót-hengerek magassága kb. 2 mm. A gyöngydrót karikák átmérıje 3,9 és 4,3 
mm, vastagságuk 1 mm. A rúd-csavart karikák átmérıje kb. 3,2 mm, vastagságuk 0,5 mm. A gömbök átmérıje 7 
és 7,2 mm, a henger feletti magasságuk kb. 4,9 mm. A 3 rúd-csavart drót kb. 6,5 mm széles sávot foglal el, 
vastagságuk 0,8 mm. A T középsı szára a tövétıl a csúcsáig 6,9 mm-rıl 6,5 mm-re vékonyodik el. A félköríves 
részeknél a szélessége 13,7 mm. A Pégasos feje 7,9 mm hosszú. A láb-szárnyak teljes hossza kb. 14 mm. A 
távtartó drót vastagsága 0,8x0,8 mm, a hossza kb. 3,5 mm.  

Tő: A bronzból készült tő két töredéke maradt meg: a hegye a tőtartóban és a lapos vége a tőházban. Az utóbbi a 
dróthengerre illesztett rész. A töredék alapján rekonstruálható, hogy a lapos rész végét lekerekítették, hogy 
forogni tudjon a tőházban, és kb. 3 mm széles lehetett (31.24-25. k.). A tő hegye kör keresztmetszerő, vagyis 
sima drótból készült (31.26-27. k.).   
A tőtartóban lévı töredék hossza kb. 6,5 mm, a tőházban lévı töredék mérete kb. 3x5 mm, vastagsága kb. 0,8 
mm. 
Állapot: A készítés során keletkezett sérülések: a tőtartó hátoldalán az alaplemezen ’repedések’, valószínőleg az 
anyag alakítása során keletkeztek (31.31. k.); a tőház és az ív csatlakozását elfedı lapok forrasztása során a 
forrasz az oroszlánfej mélyedéseibe folyt mindkét lapon (ld. 31.18-19. k.); a Pégasos jobb lábának külsı oldalán 
reszelı nyoma, valószínőleg véletlenül ért hozzá (31.32. k.). 
A készítés során teljesen körbefedték az ív és a tőház csatlakozási helyét, hogy eltakarják a köztük lévı rést. 
Ehhez 4-5 hosszúkás lemezdarabot használtak, az egyik téglalap alakú, a többi szabálytalan formájú (31.21-23. 
k.). A bal oldali gömb és a ló teste közé egy profilált drótdarabot forrasztottak, talán távtartóként (31.33. k.). 
A használat nyomai: a tőház és a tőtartó lemezeinek széle, a lapátkerekek és korongok éle legömbölyödött; a 
tőtartó hátoldalán karcolásnyomok és benyomódások vannak (ld. 31.31. k.); mindkét gömb több helyütt 
behorpadt; a Pégasos teste, bal lába és a szárnyai (ld. 31.28. k.), és a tőház alsó széle is deformálódott; a jobb 
oldali gömb 2 felének illesztése szétnyílt a ló teste mellett.  
A tő megmaradt töredékei erısen korrodálódott állapotban vannak (ld. 31.24-27. k.).  
A felületen az installáláshoz használt ragasztó nyoma. 
Szerszámnyomok: reszelınyom (a Pégasos jobb lába); vonal alakú, V profilú vésınyom (a lapátkerekeken). 
Párhuzamok: ld. a 29. számú párnál.  
Keltezés: ld. a 29. számú párnál. 
 
 
32. Ívfibulapár bikónikus gyöngyökkel 
Sedes, Γ sír 
 
Leltári szám: ΜΘ5412 – 5413. 
Méret: ΜΘ5412: 40,4x28,5x12,1 mm; ΜΘ5413: 39,2x26,3x13,1mm. 
Tömeg: ΜΘ5412: 6,13 g; ΜΘ5413: 6,12g.  
Anyag: arany, bronz.  
Irodalom: Kotzias 1937 879-882. 11-12. k.; B. Tsigarida, in Hrysos ton Makedonon 2007, 148-149. 4. sz. 
képpel. 
Leírás: ívfibulapár az íven bikónikus gyöngyökkel, a tőtartón Pégasossal, a tőházon oroszlánbırrel. 
BALOS (MΘ5412; 32.1-2. k.) 
Ív: Alapja egy ív alakúra hajlított, lemezbıl készült csı. A lemez szélének forrasztását az ív alja felé fordították. 
A csı egyik vége a tőházba csatlakozik: a csıvéget laposra nyomták, a dobozszerő tőház hátsó/felsı részébe 
csúsztatták és beforrasztották (32.5-6. k.). A másik végét a tőtartó hátuljához forrasztották, az azt díszítı Pégasos 
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szárnyai alá (32.4. k.). A csıívre – a rögzítése elıtt – díszítıelemek főztek: korongokat és bikónikus gyöngyöket. 
3 gyöngyöt helyeztek el, az egyiket középen, egyet ettıl kb. 6,5 mm-re a tőtartó felé, egyet pedig 7 mm-re a 
tőház felé. A gyöngyök közé 4-4, a gyöngy és a tőtartó, illetve a tőház közé 2-2 korong került. Ezeket eredetileg 
egymástól egyenlı távolságra próbálták elrendezni. Ezen a darabon a 4-4 korong alja szinte teljesen összeér, a 2-
2 korong viszont 3 és 4 mm távolságra van egymástól, kb. úgy, mint a többi darabon (32.3. k.). Az azonos 
díszítıelemek azonos módon készültek.  
A korongok alapja négyzet, helyenként téglalap keresztmetszető, kör alakúra hajlított szögletes drót, amelynek a 
tetejére orsódrótot forrasztottak (32.7. k.). Az orsódrótokat rúdból készítették. Erre utal, hogy a végük tömör, és 
a felületükön néhol látható a spirálisan körbefutó vonal (32.8. k.). Profilálásuk egyenetlen és elnagyolt, az 
’orsók’ nem egyformák a felületen (32.9. k.). A 12 korong közül egyen (a tőház mellettin) az orsódrótot 
ellapították (32.10. k.). Valószínőleg két sík felület között préselték laposra, mert jól kivehetık az ’orsók’ 
körvonalai az lapított oldalakon. A szögletes drót- és az orsódrót karikákat külön készítették el. Elıször felhúzták 
a szögletes drót-karikát a csıre és hozzáforrasztották, majd az orsódrótot ráhajlították a tetejére, vagy ráhúzták a 
kész karikát, és néhány ponton odaforrasztották. Erre utal, hogy a két karika drótjának vége nem esik egybe 
(32.11. k.), és a szögletes drót-karikák hosszabb szakaszokon a csıhöz forrtak, míg az orsódrótok csupán 
pontokon a szögletes dróthoz (ld. 32.10. k.). A tőtartó melletti gyöngy középsı gyöngy felıli szélénél lévı 
korong az egyetlen, amelyiken a két drót teljesen összeforrt. A középsı és a tőház felıli gyöngy közötti egyik 
korong az egyetlen, amely teljesen a csıhöz forrt. Mindkét fajta drót végeit egyenesre vágták (ld. 32.8., 32.11. 
k.).  
A bikónikus gyöngyöket két csonkakúp alakú, lemezszalagból hajlított, negatív formába beütött félbıl 
forrasztották össze; üregesek (32.12. k.). A lemezszalag végeinek illesztése a középsı gyöngy tőház felıli felén 
látható (32.14. k.). A tőház felıli gyöngy mindkét oldalán 1-1 helyen pedig szőkítıvágásra utaló lemezszél-
illesztés is látható. Mindkettı a csonkakúp nagyobb átmérıjő szélénél van. 
A csonkakúpokra díszítést forrasztottak. Mindkét peremükhöz 1-1 sima drótkarikát, a palástjukra pedig általában 
rúd-csavart drótokból hajlított nyújtott íveket, nyitott végükkel a csonkakúp kisebb átmérıjő széle felé (32.13., 
32.15. k.). A legtöbb ív szárai párhuzamosak. A profilált drótok egyenetlen minıségőek: van sima, rúd-csavart és 
orsódrót is. Pl. a középsı gyöngy tőház felıli oldalán az egyik ív vége sima maradt és görbe (32.15. k.). 
Elıfordul az is, hogy ahol kevesebb hely maradt, oda kisebb ívet forrasztottak (pl.a tőtartó felıli gyöngy tőtartó 
felıli oldalán), vagy az egyik ívet a másik tetejére forrasztották (pl. a tőház felıli gyöngy középsı gyöngy felıli 
oldalán), vagy nem forrasztottak ívet (pl. a középsı gyöngyön, 32.16. k.).  
A gyöngyök két fele közé orsódrótból hajlított karikát helyeztek és ehhez forrasztották a csonkakúpok széles 
végét (32.17. k.). Feltehetıen az egyes elemeket külön-külön főzték a csıre és ott forrasztották össze. 
Egyszerőbb ugyanis az alkatrészeket az ívre főzni, mint a teljes gyöngyöt, ami nem követi az ív formáját.  
A gyöngyök kisebb átmérıjő, a csıvel érintkezı végeinél nem látni forrasztás nyomát. Helyette a mellettük lévı 
korongokat forrasztották 1-1 ponton a gyöngyhöz. Ez arra utal tehát, hogy a gyöngyöket szándékosan nem 
rögzítették a csıhöz, hanem a mellettük lévı korongok tartották a helyükön. 
Az ív csövének átmérıje 3-3,2 mm. A csı hossza kb. 43 mm lehet. A korongok átmérıje változó, 4,9-5,9 mm. A 
szögletes drót karikák átmérıje kb. 3 mm. Az orsódrótok vastagsága 0,4-0,5 mm. A szögletes drót vastagsága 
kb. 0,4 mm. A gyöngyök közepén lévı orsódrótkarika átmérıje 9,4x9 mm, 9,3x9,4 mm ( a középsı), 9,3x9,2 
mm. A csonkakúpokhoz használt lemezszalag szélessége kb. 3 mm. A csonakúpok kisebbik átmérıje kb. 5 mm, 
a nagyobbik kb. 8 mm. A sima és a rúd-csavart drótok vastagsága kb. 0,2 mm. A gyöngyök tetején az orsódrót 
vastagsága 0,2-0,3 mm. 
Tőház: Négyzet alakú lapos doboz. Az alsó és felsı lapja négyzet alakú lemez, az oldalai lemezszalagok. 
Mindkét lemezt – negatív formába préselve – domborított oroszlánbırrel díszítették (32.18-19. k.). A lapok 
tőház belseje felıli oldalán is látható a minta. A lelógó lábak az oroszlán pofájának két oldalán vannak. A fejen a 
sörény kétsávos. Minden részlet meg volt mintázva a negatívban, nincs nyoma utólagos megmunkálásnak. A 
körvonalak tehát lekerekítettek, elmosódottak. Jellegzetes a bajusz megmintázása: az orr mindkét oldalán 5-5, 
felfelé hajló, ív alakú borda jelzi (32.20. k.). A fül és a szemöldök egyetlen S alakú, a fülnél U alakban 
visszahajló végő bordával van jelölve (32.21. k.). A szemeket nem mintázták meg. 
A domborítás után vágóéllel vágták körbe a lemezt pontosan a minta mentén. Jól látható a vágás szögletessége 
az oroszlán szájánál és a mancsoknál. A lemezek közé forrasztották a 2 lemezszalagot, úgy, hogy a sarkoknál 
meghajlították, és a fej tetejénél lévı oldalon az egyik kb. 2,5, a másik kb. 3 mm hosszan folytatódik, de nem 
érnek össze. A közöttük hagyott résbe illesztették az ív csövének végét. A tőház külsı oldalának teljes hosszán 
végigér a lemezszalag, a belsı oldalán azonban nem. Ott alul kb. 2 mm-rel rövidebb, hogy a tő bekapcsolt 
állapotban elférjen (32.22-24. k.).  
A tőház alsó oldalán középen, az oroszlán szájánál tömör, sima dróthengert illesztettek a tőház lemezei közé a tő 
rögzítéséhez. A hengert csak az alsó lemezhez forrasztották hozzá, a felsıhöz nem (32.25. k.).  
A tőház mérete 10,7x11x2 mm. A felpúposodott résznél a vastagsága 3,3 mm. A lemezek vastagsága 0,1 mm. A 
lemezszalagok szélessége 1,5 mm, vastagságuk nem mérhetı. A dróthenger nem mérhetı  
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Tőtartó: Széles, az alsó végén U alakban meghajlított, a felsı végénél T alakban kiszélesedı lemezszalag, amit 
gömbök, rúd-csavart drótok és Pégasos-figura díszít (32.26-29. k.).  
A gömbök a T rövid száraira kerültek egy bordázott henger tetejére. A hengereket lemezbıl hajlították, 3 széles 
horony és 2 keskeny borda váltakozik a felületén. Valószínőleg negatív formaba préselve, vagy pecsétlıhenger-
szerő szerszámmal mintázták meg (32.30. k.). A hengereket úgy forrasztották az alaplemezre, hogy a lemezek 
széleinek illeszkedése a tőtartó belseje felé essen. A gömbök lemezbıl, 2 negatív formába ütött félbıl vannak 
összeforrasztva. Ezek félgömbnél valamivel laposabbak, így az egész forma sem teljesen gömb alakú. Jól látható 
a két fél forrasztása körben a gömb közepén (32.31. k.). Valószínőleg lyuk van a gömb alsó felén, hogy a 
forrasztás során ne robbanjon szét. Mindkét gömb elcsúszott, és a hátsó részük feljebb került, mint az elülsı. A 
hengerek aljánál, a gömbök és a hengerek között, és a félgömbök illesztésénél sem folyt el maradéktalanul a 
forrasz, ezért több helyütt rés maradt köztük (32.29-30. k.).  
Valószínőleg a gömbök után forrasztották az alaplemezre a T hosszú szárát díszítı 3 rúd-csavart drótot(?). 
Ezeket egymástól egyenlı távolságra helyezték el, egyet a lemezszalag közepére, egyet-egyet pedig a két szélére 
(32.32. k.). A drótok forrasztása után vágták körbe az alaplemez szélét szorosan a díszítés mentén. A 
hengereknél félkör alakúra, a drótok végénél cikcakkosra. A vágáshoz vágóélt használtak. Jól látható a vágás 
szögletessége a hengereknél, és a vágóél mindkét irányból túlfutó élének X alakú nyoma a cikcakkok csúcsánál 
(32.26., 32.33. k.). A lemeznek a fibula íve felé esı végét úgy vágták körbe, hogy mindkét félkör hátuljánál 1-1 
apró, háromszöglető nyúlványt hagytak, a T tetején középen pedig hosszúkás nyúlványt (ld. 32.26. k.). Az 
utóbbit a csıbe csúsztatva forrasztották a tőtartót az ívhez (32.34. k.). Úgy néz ki tehát, mintha a tőtartó 
lemezének széle illeszkedne a csı pereméhez (ld. 32.4. k.). A tőtartó hátoldalára negatív formából préselt 
háromágú levelet forrasztottak, hogy elrejtsék a tőtartó és az ív csatlakozását. A levelet a forma mentén vágták 
körbe. 2 oldalsó levelének hegye lehajlik (32.35. k.). A szkhéma alapján akanthuslevél.380  
Az ív és a tőtartó összeillesztése elıtt került a tőtartóra az utolsó díszítıelem, a Pégasos. Csupán a ló elejét 
mintázták meg: a fejet, a felemelt mellsı lábakat és a szárnyakat (32.36-37. k.). A fejen kivehetı a szem, a száj, a 
fül (32.38. k.), a szárnyon a tollak hosszanti vonala (32.39. k.), a lábon a pata és csontozat (32.36-37. k.). Külön 
készült a ló teste a fejjel, két félbıl. Külön és egyetlen lemezbıl készült a ló azonos oldali szárnya és lába.381 A 
Pégasost tehát 4 darabból rakták össze, mindegyiket negatív formába préselve készítették. A domborítás után 
vágóéllel vágták körbe az egyes darabokat. A fej és a szárny körül a formát követve, a lábnál a felsı széle 
mentén, alatta pedig széles, sima lemezdarabot hagytak (ld. 32.36-37. k.).  
A Pégasos testének 2 felét elöl és hátul is 1-1 szakaszon összeforrasztották (32.40-41. k.). A láb-szárnyakat 
forrasztással rögzítették a test oldalához. A lábak és a szárnyak közé 1-1, lemezbıl hajlított, távtartó hengert 
forrasztottak (32.42-43. k.). A figurát, az összerakás után beillesztették a tőtartó gömbjei közé. A lábak 
lemezének alját a tőtartó alaplemezéhez, a ló szárnyait a gömbökhöz, a szárnyak végét pedig az ív 1. gyöngyéhez 
forrasztották. A szárnyak tetejét a távtartó hengerre hajlik. 
Végül a lemez cikcakkos végét a hátoldala felé hajlították kb. 5,5 mm hosszan, hogy megtartsa a tő hegyét (ld. 
32.27-28. k.).    
Az alaplemez 0,1 mm vastag A hengerek átmérıje 3,9 mm, a magasságuk kb. 3 mm. A gömbök átmérıje 6,5-6,6 
mm, a henger feletti magasságuk kb. 5 mm. A 3 rúd-csavart drót 6,8-6,1 mm széles sávot foglal el, vastagságuk 
0,3-0,4 mm. A T középsı szára a tövétıl a csúcsáig 6,8 mm-rıl 6,1 mm-re vékonyodik el. A levéldísz mérete 
4,5x3 mm. A lábak közötti távtartó henger mérete kb. 2,2x2 mm, aszárnyak közöttié kb. 2,8x3 mm. A láb-
szárnyak teljes hossza 16,8 és 17,2 mm. A Pégasos feje 6 mm hoszzú. 
Tő: A bronz tő töredéke magmaradt a tőházban: lapos, külsı oldalán ívelt bronzlemez korrodálódott töredéke. A 
közepén lyuk van, ezzel főzték a dróthengerre, hogy rögzítsék (32.18-19., 32.25. k.). Jól látható a lemez 
lekerekített végő téglalap alakú keresztmetszete (32.44. k.). Ez alapján a talán ovális formájú lehetett, hogy 
forogni tudjon a tőházban. Ebbıl a lapból ’nıtt ki’ a tő, ami a 33. fibulapár MΘ5414 számú darabjának tanúsága 
szerint kör keresztmetszető drót volt. Feltehetıen összeforrasztották a kettıt.  

A tő utólag került a fibulára: a tőház felsı lapját felhajlították és a lapos részét a drótra akasztották. Ezért nem 
forrasztották a dróthenger tetejét a tőház felsı lapjához. 
A megmaradt töredék hossza 6,4 mm. 
Állapot: A felület matt, polírozás nyomát nem látni. Több helyütt ókori sérülések és javítások. A sérülések 
részben a készítés, részben feltehetıen a használat során keletkeztek.  
A készítés során megsérült: a csı a tőház elıtti szakaszon összenyomódott az ívvé hajlítás során; a gyöngyök, a 
csı és a Pégasos alatt a tőtartó felületén kisebb-nagyobb mértékő olvadás nyomai (kráterek a felületben, a 
középsı gyöngyön elolvadt lemez széle); vöröses-bordós elszínezıdés-lerakódás a tőtartó felıli gyöngy Pégasos 
felıli oldalán, a ló lábainál, a jobb szárnya hásó részénél, a tőtartó és az ív csatlakozásánál, a tőház hátoldalán 

                                                 
380 Hármas akanthuslevelek lehajló végő szélsı levelekkel a sedesi Γ sír diadémáján (ld. 8. sz.) és a stavroupolisi 
növénydíszes veret-páron (ld. 52. sz.) is találhatók.  
381 Ez azt jelenti, hogy a lábat és a szárnyat együtt mintázták meg a negatívban. Lólábakat és szárnyakat együtt 
tartalmazó negatív forma a daorsi aranymőves kincsbıl ismert, ld. fentebb, 376. j. 
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(ld. 32.19., 32.34., 32.36-37. k.). Mindez arra utal, hogy az olvadás és az elszínezıdés is a forrasztás során 
keletkezett hı eredménye.  
Talán használat során győrıdtek meg a tőház sarkai, deformálódott mindkét oldala (32.18-19. k.). A középsı 
gyöngyrıl hiányzik 1 drót-ív, de lehet, hogy a készítéskor nem forrasztották fel (ld. 32.16. k.). A tőház melletti 
korong orsódrótjának vége elhajlott. 
A készítés során többször javították a fibulát. A tőtartón a levél aljához kb. 2x0,7 mm-es lemezcsíkot 
forrasztottak, hogy elfedjék a megolvadt felületet. Mellette a csı végére kb. 4x2 mm-es lemezdarab került, hogy 
eltakarják a csı őregét (32.45-46. k.). A Pégasos bal szárnyának hátsó széléhez kb. 2,5x2 mm-es szögletes 
lemezdarabot forrasztottak, hogy kipótolják a lemezt és az íven lévı gyöngyhöz tudják forrasztani (ld. 32.36. k.). 
A ló jobb szárnyánál hátul kb. 2x0,5 mm-es lemez, vagy rúddarabka van, fölötte pedig kb. 2x2 mm-es 
összegyőrıdött lemezdarabka (32.47. k.). Ezek is hasonló célból kerültek ide, mint a bal szárnyon lévı. 
A lábak lemezének alját 1-1 lemezdarabka segítségével tudták a tőtartóhoz forrasztani. Ezekkel pótolták a lábak 
lemezébıl hiányzó részt. Az egyik nem forrt a tőtartóhoz, hanem felcsúszott a láb oldalára, a másik pedig ugyan 
a tőtartóhoz forrt, de elolvadt a lábnál (32.48-49. k.). 
A tőház felületén modern karcolásnyomok, valószínőleg az ásatás során megpróbálták megtisztítani.  
Szerszámnyomok: Poncoló-, illetve cizellırszerszám-nyom nincs. Vágóél nyoma a lemezek szélén.  
 
JOBBOS (ΜΘ5413; 32.50-51. k.) 
Ív:  mint az elızı darabon. 
A tőtartó és a tőház felıli gyöngyöt is kb. 6-6 mm-re helyezték el a középsıtıl. A gyöngyök közötti 4-4 korong 
nagyon közel van egymáshoz, az aljuk szinte összeér; a tőtartó felıliek különbözı távolságra vannak egymástól. 
A tőház és a tőtartó elıtti 2-2 korong között ugyanakkora távolság (kb. 3-3,5 mm) van, mint a többi darabon (ld. 
32.50. k.). Ez arra utal, hogy ez az ív rövidebbre sikerült, mint a többi, és emiatt zsúfolták össze a korongokat. A 
korongok szögletes drótja hol négyzet, hol téglalap keresztmetszető (32.53. k.). A rajtuk lévı orsódrótok közül 
egyet sem lapítottak el. 3 korongon (2 a középsı gyöngy tőtartó felıli széle mellett, 1 a tőház mellett) az orsódrót 
szinte összeolvadt a szögletessel. A többin a szögletes drótok szakaszokon, illetve pontokon forrtak a csıhöz, és 
az orsódrótok  is ugyanígy a szögletes dróthoz. A kétféle drót végei nem esnek egybe. Elıfordul az is, hogy 
átellenes oldalra kerültek, pl. a középsı és a tőtartó felıli gyöngy között az egyik korongon.  
A gyöngyök csonkakúpjain szőkítıvágás van a tőtartó melletti gyöngy középsı gyöngy felıli oldalán 1 helyen, a 
tőház melletti gyöngy középsı gyöngy felıli oldalán 2 helyen (32.52. k.). Mindig a csonkakúp nagyobb átmérıjő 
széle mellett vannak, és kidomborodnak, ami arra utal, hogy pozitív formán készíthették a csonkakúpot. A 
gyöngyöket díszítı drótok minısége itt is egyenetlen: rúd-csavart, sima, és félig sima, félig profilált is drótokat 
is használtak (32.54. k.). A gyöngyök melletti korongokat 1-1 ponton a gyöngyökhöz forrasztották, hogy 
rögzítsék ıket. A tőtartó melletti gyöngynél még ez sem történt meg, mert mozog. 
Az ív csövének átmérıje 2,9 mm. A csı hossza kb. 40 mm lehet. A korongok átmérıje változó, 5-5,4 mm, 
közülük 2 4,5 és 4,7 mm átmérıjő. A szögletes drót karikák átmérıje kb. 3 mm. Az orsódrótok vastagsága 
változó, 0,3-0,5 mm. A szögletes drót vastagsága kb. 0,4 mm. A gyöngyök közepén lévó orsódrótkarika átmérıje 
9,4x9,3 mm, 9,5x9,6 mm ( a középsı), 9,2x9,1 mm. A csonkakúpokhoz használt lemezszalag szélessége 3-3,5 
mm. A csonakúpok kisebbik átmérıje kb. 5 mm, a nagyobbik kb. 8 mm. A sima és a rúd-csavart drótok 
vastagsága kb. 0,2 mm. A gyöngyök tetején az orsódrót vastagsága 0,2-0,3 mm. 
Tőház: mint az elızı darabon (32.55-57. k.).  
Mindkét lemezszalag kb. 3 mm hosszan folytatódik a tőház felsı oldalán. A fibula belseje felıli lemezszalag kb. 
2 mm-rel rövidebb, mint a másik. A dróthengert eltakarja a tő maradványa.  
A tőház mérete 10,7x11,2x1,9 mm. A felpúposodott résznél a vastagsága 3 mm. A lemezek vastagsága 0,1 mm. 
A lemezszalagok szélessége 1,5 mm, vastagságuk nem mérhetı.  
Tőtartó: mint az elızı darabon (32.58-60. k.).  
A fibula belseje felıli gömb alsó felén szőkítıvágás van: a félgömb széles részén vannak egymásra helyezve a 
lemez szélei (32.61. k.). Az alaplemez középsı szárán jól látható, hogy az egyik drót végét és a lemez szélét 
egyszerre vágták el. A tőtartó és az ív csatlakozást elfedı akanthuslevelet a forma mentén vágták körbe (32.62. 
k.). Úgy tőnik, a Pégasos 2 felét nem forrasztották össze, hanem a lemez szélét hajlították egymásra, hogy 
rögzítsék (32.64-65. k.). A ló hátsó részének és a lábak lemezének az alját is a tőtartóhoz forrasztották, a ló 
nyakánál a szárnyakat pedig a gömbökhöz. A Pégasos mindkét szárnyának teteje ráhajlik a távtartó hengerre és 
eltakarja. 
Az alaplemez 0,1 mm vastag A hengerek átmérıje 4 mm, magasságuk kb. 3 mm. A gömbök átmérıje 6,6 és 6,7 
mm, a henger feletti magasságuk kb. 4,5 mm. A 3 orsódrót(?) 6,1-6,6 mm széles sávot foglal el, vastagságuk 0,3 
mm. A T lemez középsı szára a tövétıl a csúcsáig 6,6 mm-rıl 6,1 mm-re vékonyodik el. A levéldísz mérete 5x4 
mm. A lábak és a szárnyak közötti távtartó hengerek magassága 3 mm. A láb-szárnyak hossza 16,7 és 16,4 mm. 
A Pégasos feje 5,9 mm hosszú. 
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Tő: A tőházban megmaradt a bronz tő egy darabja: a külsı peremén ívelt, hosszúkás lemeztöredék. Jól látható a 
lemez lapos keresztmetszete (32.66. k.). Kb. ovális formájú lehetett a közepén lyukkal. A lyuk segítségével 
illesztették az oroszlán szájánál lévı dróthengerre, majd visszanyomták a felsı lemezt a helyére.  
A megmaradt töredék hossza 8,2 mm.  
Állapot: A felület matt, polírozás nyomát nem látni. Több helyütt ókori sérülések és javítások. A sérülések a 
készítés, és talán a használat során keletkeztek.  
Forrasztás közben keletkezett olvadás nyoma a gyöngyökön és a csövön kisebb-nagyobb mértékben (kráterek a 
felületben, elolvadt lemezszél), a Pégasos alatt a tőtartón, a tőház oldalán (ld. 32.57. k.). Az ív elemein, a 
Pégasos testén, a szárnyain, a távtartó hengereken, a gömböt tartó hengerek belsı oldalán vöröses-bordós 
elszínezıdés-lerakódás (32.59-60., 32.65. k.). Az elszínezıdés mindig forrasztások közelében jelenik meg, 
valószínőleg a magas hı hatására alakul ki.  
A készítés során a ló bal lábánál egészen a lábhajlatig elvágták a lemezt, valószínőleg véletlenül (32.59. k.). 
Használat, vagy a készítés során a csı az ív aljánál eltört a középsı és a tőtartó felıli gyöngy között, kb. 4x2 
mm-es részen (32.67. k.). A tőház elı- és hátoldalán megrepedt és kiszakadt a lemez az oroszlán orránál, és az 
elıoldalon az ív csatlakozásánál is. A tőház mindkét lapja deformálódott (ld. 55-56. k.). 
A készítés során többször javították a fibulát. A tőtartón a levél és a csı széle közé 4x0,8 mm-es lemezdarabot 
forrasztottak, hogy elfedjék az üreget. Az alaplemez egyik háromszöglető nyúlványánál 3,5x1 mm-es 
lemezdarab fedi el az olvadt lemezt. 3x1 mm-es lemezdarab van a csı vége és az ottlévı korong drótja közé 
forrasztva, ami talán olvadt felületet rejthet (32.62-63. k.). A Pégasos jobb szárnyának hátsó széléhez 3x1,5 mm-
es félkör alakú lemezt forrasztottak (32.68. k.). Ezt talán a rés elfedésére szánták, de az is elképzelhetı, hogy így 
toldották meg a szárnyat, hogy az ív utolsó gyöngyéhez tudják forrasztani.  
A mikroszkópban látható, hogy a Pégasos jobb lábát elıször teljesen körbevágták a kidomborodó minta mentén, 
majd utólag egy lemezdarabbal kipótolták a hiányzó részt (32.69-70. k.).  
Modern restaurálásra utal a tőházon a ragasztó. 
Szerszámnyomok: Poncoló-, illetve cizellırszerszám-nyom nincs. Vágóél nyoma a lemezek szélén.  
Párhuzamok: a derveni Z sír 3 pár tömör arany ívfibulája  Pégasos és oroszlánbır díszítéssel, de az íveken 
lapátkerekekkel (ld. 29-31. sz.). Oroszlánbırrel, Pégasossal és bikónikus, de díszítetlen gyöngyökkel ellátott 
arany fibulák az Aineiánál feltárt A tumulus III. sírjából kerültek elı.382 Pégasossal és bikónikus, filigrándíszes 
gyöngyökkel díszített 3 pár ívfibulát találta az ókori Pydna nyugati temetıjében Makrygialosnál, a 279. mezı 1. 
sírjában. Ezeken Héraklés-, vagy Omphalé-fej díszíti a tőházat.383 
Keltezés: a sírral együtt 320-305 közé (Kotzias 1937); Kr.e. 4. sz. utolsó negyede (Hrysos ton Makedonon 2007). 
 
 
33. Ívfibulapár bikónikus gyöngyökkel 
Sedes, Γ sír 
 
Leltári szám: ΜΘ5414 – 5415. 
Méret: ΜΘ5414: 39,3x26,7x12 mm; ΜΘ5415: 41,3x26,5x11,6mm. 
Tömeg: ΜΘ5414: 6,28g; ΜΘ5415: 6,03g.  
Anyag: arany, bronz.  
Irodalom: ld. a 32. számú párnál. 
Leírás: ívfibulapár az íven bikónikus gyöngyökkel, a tőtartón Pégasossal, a tőházon oroszlánbırrel. 
BALOS (ΜΘ5414; 33.1-2. k.) 
Ív:  mint a 32. számú páron. 
A tőtartó felıli gyöngy kb. 6 mm-re, a tőház felıli kb. 6,5 mm-re van a középsı gyöngytıl. 
A korongok tetejére forrasztott orsódrótok közül egyet sem lapítottak el, és a szögletes drótokra simulnak. 
Mindegyiket rúdból készítették. 3 korongot teljesen a csıhöz forrasztottak, és az orsódrótot is teljesen a szögletes 
dróthoz. Ezeket szinte elárasztotta a forrasz (33.3. k.). A többi korong csupán szakaszokon forrt a csıhöz, és az 
orsódrótok is pontokon, szakaszokon a tetejükhöz. 
A gyöngyökön is sok forraszt alkalmaztak az ívek rögzítéséhez. A tőház felılin szinte elárasztotta a drótokat, de 
van ahol nem olvadt el, hanem kupacban maradt (33.4-5. k.). A középsı gyöngy tőtartó felıli oldalán 1 helyen 
látható szőkítıvágás (33.6. k.). Az ívek és a korongok drótjának minısége egyenetlen.  
Az ív csövének átmérıje 3,1-3,2 mm. A csı hossza kb. 41 mm lehet. A korongok átmérıje változó, 4,8-5,6 mm. 
A szögletes drót karikák átmérıje kb. 3,1 mm. Az orsódrótok vatagsága 0,4-0,5 mm. A szögletes drót vastagsága 
kb. 0,4 mm. A gyöngyök közepén lévó orsódrótkarika átmérıje9,18x9,3 mm, átm.: 9,2 mm ( a középsı), 8,8x9 
mm. A csonkakúpokhoz használt lemezszalag szélessége kb. 3 mm. A csonakúpok kisebbik átmérıje kb. 5 mm, 

                                                 
382 Ld. Vokotopoulou 1990, 65-66. 44. sz. 38. t. δ-ζ. k. 
383 Ld. Pydna 1995, 111.; Hrysos ton Makedonon 2007, 120-121. 1.β. sz. képpel. 
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a nagyobbik kb. 7,8 mm. A sima és a rúd-csavart drótok vastagsága 0,2 mm. A gyöngyök tetején az orsódrót 
vastagsága 0,3 mm. 
Tőház: mint a 32. számú páron (33.7-8. k.). 
A lemezszalagok kb. 3, illetve kb. 2 mm hosszan folytatódnak a tőház felsı oldalán. A fibula belseje felıli 
lemezszalag kb. 2 mm-rel rövidebb, mint a másik. A tőt rögzítı dróthengernek csak az alja látható a tő 
megmaradt töredéke miatt (33.9. k.).  
A tőház mérete 10,6x10,3x1,9 mm. A felpúposodott résznél a vastagsága 3,4 mm. A lemezek vastagsága 0,1 
mm. A lemezszalagok szélessége 1,8 mm, vastagságuk nem mérhetı. A dróthenger átmérıje 1,3 mm, magassága 
nem mérhetı. 
Tőtartó: mint a 32. számú páron (33.10-11. k.).  
Mindkét gömb elcsúszott, az egyiknek a  hátulja, a másiknak a Pégasos felıli oldala feljebb van, mint az eleje. 
A tőtartó visszahajlított végén jól látható, hogy az egyik drótot az alaplemezzel együtt vágták el. Jól kivehetı a 
tőtartó ív felıli végén középen vágott hosszúkás lemeznyúlvány is, ami az ív csövébe csatlakozik (33.16. k.). Az 
akanthuslevelet a forma mentén vágták körbe (33.12. k.). 
A Pégasos 2 felénél nem látni forrasztás nyomát, hanem a kiálló lemezszéleket hajtották egymásra, hogy 
rögzítsék (33.13-15. k.). A szárnyak tetejét nem hajtották egymásra (33.15. k.). 
Az alaplemez 0,1 mm vastag. A hengerek átmérıje 4 mm, magasságuk kb. 3 mm. A gömbök átmérıje 6,6 mm, a 
henger feletti magasságuk kb. 4,5 mm. A 3 rúd-csavart drót 5,5 mm szélességben helyezkedik el, vastagságuk 
0,4 mm. Az alaplemez középsı szára a tövétıl a végéig 6,4 mm-rıl 5,7 mm-re vékonyodik el. A levéldísz mérete 
3,5x3 mm. A lábak és valószínőleg a szárnyak közötti távtartó henger mérete is kb. 2x2 mm. A láb-szárnyak 
teljes hossza 16,7 mm és 16,2 mm. A Pégasos feje 6,2 mm hosszú. 
Tő: A tőházban és a tőtartóban is megmaradt a bronz tő töredéke: A tőházban lévı lapos, kör alakú, és a 
dróthengerre rögzítették (33.7-9. k.), a tőtartóban lévı kör keresztmetszető drótdarab, ami a tő hegye (33.17. k.). 
A korrózió ellenére is látható, hogy a kör alakú lapból nıtt ki a tő drótja. Feltehetıen forrasztással rögzítették 
egymáshoz a 2 részt. 
A tőházban lévı maradvány hossza 3,2 mm, a tőtartóban lévıé 8,2 mm. 
Állapot: A felülete matt, polírozás nyomát nem látni. Több helyütt ókori sérülések és javítások. A sérülések a 
készítés, és talán a használat során keletkeztek. 
Forrasztás közbeni sérülés: a gyöngyökön és a csı-íven is olvadásnyomok (kráterek a felületben) és kisebb-
nagyobb mértékő vöröses-bordós elszínezıdés (ld. 33.4. k.); a Pégasos nagyrészén, a gömbök és a hengerek 
belsı felületén is vöröses-bordós elszínezıdés-lerakódás (ld. 33.11. k.); a ló alatt a tőtartón, a forrasztások körül 
olvadás nyoma. Az elszínezıdés tehát mindig forrasztási helyek közelében van, ami arra utal, hogy a hı hatására 
keletkezett. 
A szárnyak közötti távtartó henger szinte teljesen elolvadt, és gömbbé formálódva lecsöppent a szárny alja és az 
ív utolsó korongja közé (33.18. k.). A tőház felsı sarka kb. 3x3 mm területen lyukacsosra olvadt (ld. 33.7-8. k.). 
A lemezszalag is megolvadt ezen a részen. 
Talán használat során tört le a tőház egyik oroszlánmancsa, 2 pedig maga alá győrıdött. Az elıoldalon az 
oroszlán orránál kiszakadt és repedezett a lemez. A hátoldalon elrepedt a lemez és a felsı sarkánál letört egy 
darab belıle (ld. 33.7-8. k.). A tőház felületén kisebb deformálódások. A Pégasos bal szárnyának vége eltört, és a 
lemezdarab az ív gyöngyére került (ld. 33.11. k.). 
A készítés során többször javították a fibulát. A szárnyak közti távtartó elolvadása miatt 3x3 mm-es 
lemezdarabot forrasztottak a szárnyak tetejéhez, hogy elrejtsék a hibát (ld. 33.15. k.). A takarólemez alsó 
szélénél van egy rúd-csavart drót is (33.19. k.). Rúd-csavart drótot helyeztek a Pégasos jobb szárnyának alja és 
az íven lévı gyöngy közé, hogy össze tudják forrasztani a kettıt (33.20. k.).  
A tő maradványai korrodálódtak. 
Szerszámnyomok: Poncoló-, illetve cizellırszerszám-nyom nincs. Vágóél nyoma a lemezek szélén. 
Párhuzamok: ld. a 32. számú párnál. 
Keltezés: ld. a 32. számú párnál. 
 
JOBBOS (ΜΘ5415; 33.21-22. k.) 
Ív:  mint a 32. számú páron. 
A középsı bikónikus gyöngytıl kb. 7-7 mm-re került a tőtartó és a tőház felıli gyöngy is. A korongok tetején 
lévı orsódrótok közül 3 laposra van alakítva, az élükön látható csupán az orsódrót-mintázat (33.23. k.). Ezen a 
darabon nagyrészt a szögletes drótra simulnak az orsódrótok. 2 esetben nem esnek egybe a korongok 
drótkarikáinak végei. 
Szőkítıvágás több helyütt is látható a gyöngyökön: a tőháznál lévı gyöngy tőház felıli oldalán 1 helyen, a másik 
oldalán 2 helyen egymással szemközti oldalon; a középsı gyöngyön 1 helyen egymással szemközt; a tőtartó 
melletti gyöngy középsı gyöngy felıli oldalán 1 helyen (33.24-25. k.). 
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A gyöngyöket díszítı drótok minısége egyenetlen: van sima, félig sima félig profilált drót, rúd-csavart és 
orsódrót is. A gyöngyök melletti korongokat 1-1 ponton hozzáforrasztották a gyöngy szélén lévı sima dróthoz, 
vagyis a korongok tartják helyükön a gyöngyöket.   
Az ív csövének átmérıje változó, 2,9-3,2 mm. A korongok átmérıje változó, 5-5,8 mm . A szögletes drót 
karikák átmérıje kb. 3 mm. Az orsódrótok közül a legtöbb 0,5 mm, de van 0,2, 0,3 és 0,6 mm vastag is. A 
szögletes drót vastagsága kb. 0,4 mm. A gyöngyök közepén lévı orsódrótkarika átmérıje 8,8x9,1 mm, 9,7x9,5 
mm ( a középsı), 9,2x9,3 mm. A csonkakúpokhoz használt lemezszalag szélessége kb. 3,5 mm. A csonakúpok 
kisebbik átmérıje kb. 5 mm, a nagyobbik kb. 8 mm. A rajtuk lévı sima és a rúd-csavart drótok vastagsága kb. 
0,2 mm. A gyöngyök tetején az orsódrót vastagsága 0,2 mm. 
Tőház: mint a 32. számú páron (33.26-27. k.). 
A lemezszalagok kb. 4, illetve kb. 3 mm hosszan folytatódnak a doboz felsı oldalán. A tőház belsı oldalán lévı 
szalag kb. 2 mm-rel rövidebb, mint a doboz lapjai.  
Az oroszlán szájánál lévı távtartó drót tetejét nem forrasztották az elılaphoz. A drót teteje kúpos, a felsı 
lemezen látható is a nyoma (33.28. k.).  
Ezen a darabon is kivehetı az oroszlán jellegzetes bajsza (33.29. k.). Jól látható mindkét füle és a sörénye is. 
A tőház mérete 10,8x11,1x1,8 mm. A szétnyílt résznél a vastagsága 3,1 mm. A lemezek vastagsága 0,1 mm. A 
lemezszalagok szélessége kb. 1,5 mm, vastagságuk 0,2 mm. A távtartó dróthenger átmérıje 1,3 mm, magassága 
kb. 1,5 mm. 
Tőtartó: mint a 32. számú páron (33.30-32. k.). 
A T alakú alaplemez középsı szárának a szélessége a tövétıl a cakkos vége felé csökken, 6,5 mm-rıl 5,2 mm-re 
(33.33. k.). Az alaplemezt nem közvetlenül a 3 drót széle mellett vágták le, hanem kis peremet hagytak a drótok 
mellett (33.34. k.). 
A Pégasos testének 2 felét összeforrasztották a sörény alsó részén. A ló szügyét és a lábak lemezének az alját az 
alaplemezhez, a nyakát a gömbökhöz (33.35. k.) és a szárnyak végét 1-1 ponton az íven lévı gyöngyhöz 
forrasztották. A megmaradt teljes szárny alapján valószínőleg a szárnyak tetejét egymásra hajlították, hogy 
eltakarják a távtartót.  
Az alaplemez 0,1 mm vastag. A hengerek átmérıje 4 mm, magassága kb. 3 mm. A gömbök átmérıje 6,6 mm, 
magasságuk 5 mm (a henger felett). A 3 rúd-csavart drótot 5 mm szélességben forrasztották a lemezre, 
vastagságuk 0,4 mm. A levéldísz méret 4x3 mm. A Pégasos feje 6,2 mm hosszú. A lábak és valószínőleg a 
szárnyak közötti távtartó hengerek mérete is 2,2x2 mm. A láb-szárnyak teljes hossza 16,4 és 14,9 mm.  
Tő: A bronzból készült tő szinte teljesen hiányzik. Mindössze kb. 8 mm hosszú töredék maradt meg a hegyébıl 
a tőtartóban. A tőházban a dróthenger mögött és a felsı lemez felületén korrózió utal rá. 
Állapot: A felület matt, polírozás nyomát nem látni. Több helyütt ókori sérülések és javítások.  
A díszítés forrasztása közben megolvadt a gyöngyök felülete. A középsın ki is lyukadt a lemez. A tőtartó felılin 
az ívek körül forraszömleny is látható. A csı-ív több helyen is kilyukadt a forrasztás során, fıleg a tőtartó felıli 
végén.  
A tőtartó gömbjein 1-1 aprócska lyuk keletkezett a forrasztás során. A fibula külseje felé esı gömb elcsúszott, és 
a hátulja feljebb van, mint az eleje. 
A tőház hátlapján olvadás nyoma., és a hátoldalán olvadás nyoma is látható.  
A Pégasos nagyrészén, alatta a tőtartón, a gömbök és a hengerek belsı felületén, a tőtartó és a tőház felıli 
gyöngy felületén, a tőház lapjain az ív csatlakozásánál is ugyanaz a vöröses-bordós elszínezıdés-lerakódás 
látható. A tőtartó a Pégasos alatt megolvadt és kilyukadt. Mindez arra mutat, hogy az elszínezıdés a tőház és a 
tőtartó, valamint a ló forrasztása során keletkezett a magas hı hatására, és érintette az íven közvetlenül mellettük 
lévı elemeket is (ld. 33.30-32., 33.35. k.). 
Valószínőleg a használat során a tőház hátlapja meghajlott és kereszben elrepedt kb. 3,5 mm-re az alsó szélétıl 
(ld. 33.27. k.). Emiatt a dróthenger kifelé fordult és alatta is kiszakadt a lemez. Mind a 4 oroszlánmancsnál 
deformálódott a lemez. A Pégasos egyik szárnyának teteje letört. Jól látható, hogy lemez széle szögletesre tört. A 
középsı gyöngyrıl hiányzik 1 drótív. 
A készítés során többször javították a fibulát. A tőtartón az ív csatlakozásánál elolvadt a lemez és a levéllel 
foltozták be a lyukat. Az egyik henger alatt elolvadt a lemez széle. Ezt 2 téglalap alakú lemezdarabbal foltozták 
be (33.36. k.). Az egyik 2x1, a másik 3x1 mm. A 3. folt az elıbbiek és a levél között helyezkedik el 
összegyőrıdve. A 4. folt egy 4x2 mm-es háromszöglető lemez, amit az ív végéhez forrasztottak, hogy eltakarják 
az üregét (33.37. k.). Az 5. folt vékony lemezcsík a tőház elıoldalán, az ív csatlakozásánál (33.38. k.). Ezek a 
foltok a forrasztási hibákat és réseket fednek. 
A Pégasos bal szárnya végén 3x2 mm-es körcikk alakú lemez látható (ld. 33.31. k.). Ez nem foltozás, hanem 
pótlás. A szárny túl rövid lett és nem érte el az íven lévı gyöngyöt, ezért megtoldották a lemezzel, hogy hozzá 
tudják forrasztani a gyöngyhöz.  
Szerszámnyomok: Poncoló-, illetve cizellırszerszám-nyom nincs. Vágóél nyoma a lemezek szélén. 
Párhuzamok: ld. a 32. számú párnál. 
Keltezés: ld. a 32. számú párnál. 
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34. Ívfibulapár bikónikus gyöngyökkel 
Sedes, Γ sír 
 
Leltári szám: ΜΘ5416 – 5417. 
Méret: ΜΘ5416: 41,1x25,9x12,2 mm; ΜΘ5417: 42x26,7x12,7 mm. 
Tömeg: ΜΘ5416: 6,14 g; ΜΘ5417: 5,98 g.  
Anyag: arany.  
Irodalom: ld. a 32. számú párnál. 
Leírás: ívfibulapár az íven bikónikus gyöngyökkel, a tőtartón Pégasossal, a tőházon oroszlánbırrel. 
JOBBOS (ΜΘ5416; 34.1-2. k.) 
Ív:  mint a 32. számú páron. 
A középsı bikónikus gyöngytıl 7 mm-re került a tőtartó felıli, és 8 mm-re a tőház felıli gyöngy.  
A korongok tetejére forrasztott orsódrótok közül 4-et alakítottak laposra. Az élükön megmaradt a jellegzetes 
orsódrót-mintázat.  
A gyöngyök csonkakúpjainak a felületén néhány helyen látható a lemezszalag illesztése. A drót ívek egyenetlen 
minıségőek: van orsódrót és sima drót ív is, de van olyan is, amelyiknek az egyik fele rúd-csavart, a másik pedig 
orsódrót (34.4-5. k.). A csonkakúpok között lévı orsódrótkarikák közül a középsı és a tőtartó felıli lapított 
(34.3. k.). A tőház felıli gyöngyön az egyik csonkakúp nagyobb átmérıjő szélénél 3 helyen is látható 
szőkítıvágás.  
Az ív csövének átmérıje 3 mm. A korongok átmérıje változó, 4,9-5,8 mm. A szögletes drót karikák átmérıje kb. 
3,1 mm.Az orsódrótok és a szögletes drótok vastagsága is 0,4 mm. A gyöngyökön lévı orsódrótkarikák átmérıje 
9,3 mm (a 2 szélsıé) és 9,6 mm (a középsıé). A középsı és a tőtartó felıli orsódrótkarika vastagsága 0,2 mm, a 
harmadiké 0,3 mm. A csonkakúpokhoz használt lemezszalag szélessége kb. 3 mm. A csonakúpok kisebbik 
átmérıje kb. 5 mm, a nagyobbik kb. 8 mm. A sima és a rúd-csavart drótok vastagsága kb. 0,2 mm 
Tőház: mint a 32. számú páron (34.6-7. k.).  
Az oroszlán szájánál és a mancsoknál jól láthatóak a vágás nyomai és a szögletes lemezszélek. A tőház belsı 
oldalán 3 mm-rel vágták rövidebbre a lemezszalag alsó végét. Az oroszlán szájánál lévı dróthenger teteje itt 
sincs hozzáforrasztva a tőház felsı lemezéhez (34.8. k.).  
A tőház mérete 10,7x11,1x2 mm  mm. A lemezek mérete 10,7x11,1 mm. A lemezek vastagsága 0,1 mm. A 
lemezszalagok szélessége 1,5 mm, vastagságuk 0,2 mm. A dróthenger átmérıje 1,2 mm, magassága 1,5 mm. 
Tőtartó: mint a 32. számú páron (34.9-12. k.).  
A gömböket tartó hengerek lemezét nem forrasztották össze. 
Az alaplemezre forrasztott 3 drót rúd-csavart, lapos felületek között görgetett drót. Nem látni rajtuk az orsódrótra 
jellemzı, szerszámmal a felületbe nyomott hornyokat. 
A tőtartó ív felé esı végén, középen lévı nyúlványhoz forrasztották az ív végét: a csı végét összenyomták, hogy 
lapos legyen a felülete, majd a lapos részét forrasztották a tőtartó lemezéhez (34.12-14. k.). 
A Pégasos lábai és szárnyai közötti távtartó hengerek lemezének illesztését a figura felé fordították, és így 
forrasztották a helyükre. A szárnyak tetejét egymásra hajlították, hogy elrejtsék a távtartót. 
Az alaplemez kb. 0,1-0,2 mm vastag A hengerek átmérıje 4 mm, magassága kb. 3 mm. Feltehetıen ezután 
forrasztották a lemezre 6 mm szélességben, egymástól egyenlı távolságra a három, 0,3 mm vastag rúd-csavart 
drótot. A lábak és valószínőleg a szárnyak között is kb. 2-2,5x2 mm-es lemezszalagból hajlított hengerek a 
távtartók. A láb-szárnyak teljes hossza 17,5 és 17,2 mm. A Pégasos feje 6,1 mm hosszú. A háromágú levél 
mérete kb. 3x3 mm. 
Tő: a tő nem maradt meg. Egyetlen rá utaló nyomot lehet látni a tőtartó behajlított végének belsejében: zöld 
korrózió-szemcsét, ami mutatja, hogy bronzból készülhetett.  
Állapot: A felület matt, polírozás nyomát nem látni. Több helyütt ókori sérülések és javítások.  
Forrasztás közben kilyukadt az egyik gömb Pégasos felıli oldala. Olvadás nyomai a ló jobb szárnya végén, a 
tőtartó behajlított végén a drótoknál, a a hátoldalán a levéldísz körül és az egyik henger alatti lemezrészen. Az ív 
felülete is több helyütt megolvadt a forrasztások során. A középsı gyöngy melletti egyik korongon az orsódrót 
félrecsúszott.  
A gyöngyök felületén több helyütt vöröses elszínezıdés és lerakódás látható, ami valószínőleg a forrasz 
réztartalmának és a magas hınek az eredménye (34.1-2., 34.4-5., 34.9. k.). 
Talán használat során felpúposodott és deformálódott a tőház elılapja a dróthengernél drótnál (34.8. k.). 3 
oroszlánmancsnál felhajlott a lemez. Az elılap fibula belseje felé esı oroszlánmancsánál egy helyen beszakadt 
és kilyukadt a lemez (34.6-7. k.). 
A készítés során többször javították a fibulát. Foltozásnak látszik a tőház felıli gyöngy egyik ívének nyitott 
szárainál lévı lemezdarabka. A tőház tetején kb. 1,5 mm-es sima drótdarabot és kb. 1x1,5 mm-es lemezdarabot 
forrasztottak közvetlenül a csı és a tőház illeszkedéséhez, hogy elfedjék-betömjék a réseket. 
A tőtartó felıli gyöngy közepénél a sima drótra egy helyen kis drótdarabot forrasztottak, talán azért, hogy 
eltakarjanak egy lyukat. A tőtartó lemeze és az ív csöve közé szögletes lemezdarabot illesztettek, talán, hogy 
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kitöltsék a rést. A tőtartón a levéldísz körül nem sikerült a forrasztás és kilyukadt a lemez. 5 db szögletes 
lemezdarabkát forrasztottak foltozásként a felületre. Az egyik szinte elfedi a levelet. 3 folt került a tőtartó jobb 
oldalán lévı henger alatti részre, mert ott kilyukadt a lemez a forrasztáskor. Az 5. folt a tőtartó lemezének 
szélére, a levél és a másik három folt között van (34.12., 34.15-16. k.). A foltok mérete: 2x1,5 mm, 2x1 mm, 2 
darab 3x1 mm, 2,5x1,5 mm.  
A Pégasos jobb szárnya végén is van 2 folt. Itt megolvadt a lemez és a foltokkal fedték el a hiányt (34.17. k.). A 
téglalap alakú folt 2x1,2 mm-es, a háromszöglető folt 1,5 mm hosszú. 
Szerszámnyomok: Poncoló-, illetve cizellırszerszám-nyom nincs. Vágóél nyoma a lemezek szélén. 
 
BALOS (ΜΘ5417; 34.18-19. k.) 
Ív:  mint a 32. számú páron. 
A csı tőházba csatlakozó végét kb. 4 mm hosszú szakaszon nyomták laposra (34.20-22. k.). A középsı 
gyöngytıl kb. 8-8 mm-re helyezték el a tőtartó és a tőház felıli gyöngyöket (34.23. k.).   
A 12 korong közül kettın ellapították az orsódrótot. 2-3 korongon teljesen máshová esik a szögletes és a rajta 
lévı orsódrót vége.  
A gyöngyök készítéséhez használt lemezszalag végeinek illesztése a középsı gyöngy tőtartó felé esı felén 
látható. Ugyanennek a gyöngynek a másik felén pedig szőkítıvágásra utaló vonal is van. A tőháznál lévı 
gyöngynek a középsı gyöngy felıli oldalán hullámos a lemez széle a csonkakúp széles végén (34.24. k.). 
Valószínőleg a szőkítıvágással akadályozták meg ezt a hullámosodást. A profilált drótok ezen a darabon is 
egyenetlen minıségőek. A gyöngyök 2 fele közé helyezett orsódrót karikák közül a középsı és a tőház felıli 
teljesen, a 3. részben lapított. A kisebb átmérıjő, a csıvel érintkezı végeinél nem látni forrasztás nyomát, és a 
középsı gyöngy forog.  
Az ív csövének átmérıje 3,1 mm. A korongok átmérıje változó, 5-5,6 mm. A szögletes drót karikák átmérıje kb. 
3,1 mm. Az orsódrótok közül a legtöbb 0,5 mm, de van 0,3 és 0,6 mm vastag is. A szögletes drót vastagsága kb. 
0,4 mm. A gyöngyök közepén lévó orsódrótkarika átmérıje 9x9,3 mm, 8,9x9,3 mm ( a középsı), 8,7x9,2 mm. A 
csonkakúpokhoz használt lemezszalag szélessége kb. 3 mm. A csonakúpok kisebbik átmérıje kb. 5 mm, a 
nagyobbik kb. 8 mm. A sima és a rúd-csavart drótok vastagsága kb. 0,2 mm. A gyöngyök tetején az orsódrót 
vastagsága 0,3 mm. 
Tőház: mint a 32. számú páron (34.25-26. k.). 
A hátlapon remekül látszik az oroszlán jellegzetes bajusza (ld. 34-26. k.)  
A tőház mérete 10,5x10,7x2,1 mm. A szétnyílt résznéla vastagsága 3,3 mm. A lemezek vastagsága 0,1 mm. A 
lemezszalagok szélessége 1,5 mm, vastagságuk kb. 0,2 mm. A dróthenger átmérıje 1,2 mm, magassága kb. 1,5 
mm. 
Tőtartó: mint a 32. számú páron (34.27-29. k.).  
A gömbök elcsúsztak a helyezésnél, így a hátsó részük az elülsınél feljebb van. A tőtartóra forrasztott 3 drót 
rúd-csavart. A tőtartó és az ív csatlakozását eltakaró akanthuslevél lemezét háromszög alakúra vágták (34.30. k.). 
Mérete kb. 3x4 mm. 
A Pégasos szárnyainak tetejét egymáshoz hajlították, hogy elrejtse a távtartó hengert (vagy sérülés?). 
Az alaplemez vastagsága 0,1 mm. A hengerek átmérıje 3,8-4,1 mm, magasságuk kb. 2,8 mm. A 3 rúd-csavart 
drót 6 mm széles sávot foglal el. Vastagságuk 0,3 mm. A Pégasos lábai és valószínőleg a szárnyai között is a 
távtartó hengerek mérete kb. 2x2 mm. Az ép láb-szárny hossza 16,9 mm. A fej hossza 6 mm. 
Tő: nem maradt meg a tő, és tőre utaló nyomot sem látni. 
Állapot: A felület matt, polírozás nyomát nem látni. Több helyütt ókori sérülések és javítások.  
Forrasztás közben megolvadt a tőtartó alaplemezének felülete a Pégasos jobb lába alatt és a hátoldalon a 
levéldísz környékén, és egy helyen kilyukadt a jobb oldalán lévı gömb. Olvadás nyomai vannak a csı-ív 
felületén is több helyütt. A gömbök 2 fele a Pégasos felıli oldalon nem forrt össze, ezért nyílás van közöttük. 
Vörös-fekete foltok láthatók a tőház elılapján az oroszlán szeme környékén (34.25. k.). Vöröses-bordós-feketés 
elszínezıdés és lerakódás van szinte a Pégasos teljes felületén, a hengereknek és a gömböknek a ló felıli oldalán, 
és a ló alatt is a tőtartón, valamint a tőtartó felıli gyöngy felületén (ld. 34.27-29., 34.34. k.). Valószínőleg a 
Pégasos, és a tőtartó és az ív forrasztása során keletkezett az elszínezıdés és lerakódás a hı és talán a 
forraszanyag magas réztartalma miatt.      
Talán használat során szétnyíltak a tőház lemezei a fibula belseje felé esı oldalon és az itt lévı oroszlánláb teljes 
egészében letört (ld. 34.25. k.). Ugyanezen az oldalon a hátlap szélébıl is kitört egy 2x1,5 mm-es darab középtájt 
(ld. 34.26. k.). A lemez széle szögletesen tört, mintha alkotóelemeire esett volna szét az anyag. Az elılapon több 
helyütt további repedések, szakadások, és mindegyiknek a széle szögletes. A tőház belsı oldaláról hiányzik a 
lemezszalag is. 
Az oroszlánbır megmaradt mancsainál a lemez deformálódott. A gömbökön kisebb horpadások.  
A tőtartónál lévı gyöngy középsı gyöngy felıli oldala felerészben benyomódott (ld. 34.19. k.). 
A készítés során többször javították a fibulát. A tőtartón a levéldísznél nem sikerült a forrasztás és kilyukadt a 
lemez. 2 nagy lemezfoltot forrasztottak oda, hogy eltüntetéssék a lyukakat. Az egyik kb. 2,5x3 mm , a másik kb. 
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2x2 mm (34.32. k.). Elıször a foltokat forrasztották a lemezre, majd utoljára a levéldíszt. A levél és a csı-ív vége 
közé 4x1,2 mm-es lemezcsíkot forrasztottak, hogy elfedje az itt tátongó rést (34.33. k.). A Pégasos mindkét 
szárnya szélén láthatók apró lemezdarabkák, talán szintén foltozás nyomai (34.34. k.). 
Modern restaurálás is látható néhány helyen. A tőháznál lévı gyöngy középsı gyöngy felıli oldalán néhány ívet 
visszaragasztottak; a csonkakúp szélénél a középsı korong mellett is ragasztás nyoma.  
Szerszámnyomok: Poncoló-, illetve cizellırszerszám-nyom nincs. Vágóél nyoma a lemezek szélén. 
Párhuzamok: ld. a 32. számú párnál.  
Keltezés: ld. a 32. számú párnál. 
 
 
35. Dupla szárú tő 
Derveni, ∆ sír 
 
Leltári szám: ∆3. 
Méret: 60x15,5x1,9 mm. 
Tömeg: 4,24 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Treasures 1979, 69. 241. sz. 33.t.; Search 1980, 171. 137. sz. 137. k.; Themelis – Touratsoglou 1997, 
111. 21. t.; P. Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 260. 3. sz. képpel. 
Leírás: dupla szárú tő tőtartóval, hármas csepp alakú fejjel, a fejen drótozással. (35.1-2. k.)  
Tő: Egyetlen sima drótból készült. Néhány helyen jól látható a készítéséhez használt lemezszalag, vagy rúd 
széleinek illesztése (35.13. k.). A drótot a tő tetejénél 3 egymáshoz illeszkedı csepp-formára hajlították meg és a 
2 szélsı csepp aljánál tovább vezetve alakították ki a szárait (35.3-4. k.). A végük elvékonyodik, és hegyesre 
reszelték. A cseppeket az illeszkedési pontjuknál összedrótozták. Ehhez is sima drótot használtak, a felületükön 
jól látható a lemezszalag, vagy rúd széleinek illesztését jelzı spirális vonal. A rögzítıdrót végét elıször a csepp-
szárak közé fogták, majd szorosan körbetekerték, végül a másik végét a feltekert rész alá rejtették (35.5., 35.7. 
k.). A szélsı cseppek szárán 4,5, illetve 5,5-szer, a középsı csepp szárain 11-szer tekerték körbe a drótot. A 
középsı esetben a drótozás követi a szélsı cseppek ívét kb. a harmadukig (35.3-4. k.). A drótozásokat mindkét 
oldalukon a cseppek drótjához igazították: egy szerszámot húztak végig a közepükön, így a rögzítıdrótok 
benyomódtak, a drót széléhez simultak. Jól látható a szerszám nyoma (35.6., 35.8-9. k.).384 
Az egyik tőszár 1,2 mm-rel hosszabb, mint a másik. Ez arra utal, hogy a drót végeit még a formára hajlítás elıtt 
alakíthatták hegyesre (35.11. k.). A szárakat is megformázták: a cseppek drótozásától kb. a közepükig kissé 
befelé, onnantól pedig kifelé hajlították, tehát nem egyenesek, hanem az egyik enyhén íves, a másik szögben 
megtörik (35.12. k.). Az egyik szélsı csepp tetején valószínőleg a hajlításhoz használt szerszám hagyott nyomot 
(35.10. k.).  
A tő hossza az egyik száránál 48,5, a másiknál 49, 7 mm. A tőfej szélessége 15,5 mm, magassága 10,1 mm. A 
drót legnagyobb vastagsága 1,2 mm. A rögzítıdrótok vastagsága kb. 0,2 mm. 
Tőtartó: A feje és a szárai külön, eltérı módon készültek. A fej formájában (3 egymáshoz illesztett csepp), 
alapanyagában (sima drót) és készítési technikájában is megegyezik a tőfejjel (35.14-17. k.). Az egyik szélsı 
csepp drótozása fölött kb. 3 mm hosszan szétnyílt a drót. Belül tömör, ami azt mutatja, hogy rúdból készült 
(35.18. k.). A cseppek belsejében több helyütt látható a hajlításhoz használt szerszám (fogó?) nyoma (35.19-20. 
k.). A szélsı cseppek szárán 5-ször, a középsı csepp szárain 10-szer tekerték körbe a rögzítıdrótot. 
Mindkét szára belül üreges, egyenes csı. Jól látható a készítéséhez használt lemez széleinek illesztése (35.21-22. 
k.). A látható lemezszél egyenetlen, ami arra utal, hogy nem vágták egyenesre a kalapálás után. Az illesztés 
egyenes vonalú. Ez azt mutatja, hogy a lemezt valószínőleg magra hajlították rá. A tőtartó végén kivehetı, hogy 
a lemezszélek kb. 1,2 mm hosszan fedik át egymást.  
A fejet és a szárakat a 2 szélsı csepp drótozása alatt forrasztották egymáshoz. Forrasztás nyomát nem látni, mert 
a felületeket teljesen összedolgozták. Az összeillesztésre csupán a szárak csövének és a fej drótjának az átmérıje 
közötti különbség utal (35.23-24. k.).   
A tőtartó hossza  25 mm. A tőtartó-fej szélessége 13,7 mm, magassága 8,9 mm. A fej drótjának vastagsága 0,9-1 
mm. A szárak csövének vastagsága a végükön 1,7 mm. A rögzítıdrótok vastagsága kb. 0,2 mm. 
Állapot: Ép. Mindössze a rögzítıdrót vége áll ki a tőtartó egyik oldalsó drótozásánál. Több helyütt barnásfekete 
föld rakódott a felületre. Ragasztóval rögzítették a tő középsı cseppjének drótozását.  
Szerszámnyomok: V profilú cizellırszerszámnyom(?) (a rögzítıdrótokon, néhol a cseppeken); ovális alakú, 
enyhén ívelt profilú szerszám-, vagy eszköznyom (a cseppek belsejében). 

                                                 
384 Hasonló módon drótozták össze a ∆ sír koszorújának abroncsát is, ld. 2.8-12. k. 
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Párhuzamok: A derveni B sírban talált 3 arany (ld. 37-39. sz.) dupla szárú tő-töredék, a fejük azonban eltérı 
formájú ’cseppekbıl’ áll (ld. errıl alább az elemzésben, 196-198.).385  
Keltezés: a sírba helyzés ideje 325-295 (Hrysos ton Makedonon 2007). 
 
 
36. Dupla szárú tő 
Stavroupolis, Dagli utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ5128.  
Méret: 87,8x13,2xkb.2,2 mm. 
Tömeg: 6,9 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Romiopoulou 1989, 206. 5. sz. 50α-β. t.; Greek Jewellery 1997, 102. 89. sz. képpel; K. Romipouolou, 
in Hrysos ton Makedonon 2007, 179. 7. sz. képpel. 
Leírás: dupla szárú tő tőtartóval, hármas csepp alakú fejjel, a fejen drótozással (36.1. k.).  
Tő: Egyetlen sima drótból hajlították (36.2. k.). Egyetlen helyen látható a készítéséhez használt lemezszalag 
egyenetlen széle, az egyik szárán a végénél (36.3. k.). A drótot a tő tetejénél 3 egymáshoz illeszkedı csepp-
formára hajlították meg, majd a szélsı cseppek aljánál tovább vezetve alakították ki a tő szárait. A végüket 
elvékonyították és hegyesre reszelték (36.4-5. k.). A cseppek szabályos formájúak, és nem látni rajtuk hajlításhoz 
használt szerszám nyomait. Feltehetıen leszúrt pálcák segítségével hajlították formára a drótot. A középsı 
csepphez kb. 2,5, a szélsıkhöz kb. 4 mm vastag pálcát használtak.  
A cseppeket az illeszkedési pontjuknál összedrótozták (36.6-7. k.). Ehhez is sima drótot használtak. A középsı 
csepp esetében a rögzítıdrót végét elıször a csepp-szárak közé fogták, átvezették a köztük lévı mélyedésben, 
majd az egyik szár alsó részére vezetve szorosan körbetekerték rajtuk. Végül a másik végét átvezették az egyik 
száron és átbújtatták a feltekert rész alatt, a legvégét pedig ív alakban meghajlították (36.8-9. k.). A szélsı 
cseppek szárán 3, illetve 3,5-szer, a középsı csepp szárain 4-szer tekerték körbe a drótot. A drótozásokat 
mindkét oldalukon a cseppek drótjához igazították: egy szerszámot nyomtak a közepükre, hogy a rögzítıdrótok a 
drót széléhez simuljanak. Jól látható a szerszám nyoma (36.8., 36.10. k.).386 A rögzítıdrótok végét a drótozás 
után vágták el. Pl. a középsı csepp drótján, a drótvég mellett látható a vágóél nyoma (36.11. k.).  
Az egyik tőszár valamivel hosszabb, mint a másik. Ez feltehetıen arra utal, hogy a drót végeit még a formára 
hajlítás elıtt hegyesre alakították. A tőszárak eredetileg egyenesek, egymással párhuzamosak lehettek, talán csak 
a végük hajlott enyhén kifelé (ld. 36.2. k.). A tő mindkét vége kb. 15 mm hosszan illeszkedik a tőtartóba. 
A tő hossza 65 mm. A tőfej szélessége 13 mm, magassága kb. 9,8 mm. A drót vastagsága változó, 1,2-1,4 mm, a 
hegyes végén 0,5 mm. A rögzítıdrótok vastagsága kb. 0,4 mm. 
Tőtartó:A feje és a szárai külön, eltérı módon készültek. A fej formájában (3 egymáshoz illesztett csepp), 
alapanyagában (sima drót) és készítési technikájában is megegyezik a tőfejjel (36.12-13. k.). A cseppek alatti 
részen a drót mindkét vége kb. 6,5 mm hosszan folytatódik, szárat képez. A szélsı cseppek szárán 3,5-szer, a 
középsı csepp szárain 4-szer tekerték körbe a rögzítıdrótot. A középsın a drót mindkét végét bebújtatták a 
drótozás alá, a szélsıkön csak az egyik végét (36.14. k.). A középsı drótozás egyik oldalát nem nyomták be a 
cseppek szára közé.  
Mindkét szára külön készült, üreges, egyenes csı. Jól látható a készítésükhöz használt lemez széleinek illesztése. 
A látható lemezszélek egyenetlenek, ami arra utal, hogy nem vágták egyenesre a kalapálás után (36.17. k.). Az 
illesztésük egyenes vonalú. Ez azt mutatja, hogy a lemezt valószínőleg magra hajlították rá. Az illesztésüket a 
szárak belseje felé fordították és megpróbálták reszeléssel eltüntetni (36.18. k.). A csöveket a fej szárainak 
végéhez forrasztották. Ennek helyét mindkét száron körben horony és apró, forrasszal kitöltött gödrök jelzik 
(36.15-16. k.). Mind a két csı végét körben megreszelték, hogy eltüntessék a felület egyenetlenségeit. Jól 
láthatóak ennek a nyomai (36.19. k.). 
A tőtartó egész felületén láthatóak a polírozás hosszanti, párhuzamos sávjai. Ezek átmennek a a fej és a szárak 
forrasztási helye fölött is, ami azt jelenti, hogy a forrasztás után összecsiszolták a két rész felületét. 
A tőtartó hossza 36,5 mm. A csı-szárak hossza 22 mm. A tőtartó-fej szélessége 13 mm, magassága 9,7 mm. A 
fej drótjának vastagsága 1,2-1,3 mm. A szárak csövének vastagsága változó, 1,4-1,8 mm. A rögzítıdrótok 
vastagsága kb. 0,4 mm. 
Állapot: Ép. Mindössze a tőtartó egyik végén repedt meg a lemez. A drótozások körül színtelen ragasztóval 
kevert rószaszínő anyag rakódott le, ami valószínőleg az egyik kiállítás során került a felületre. 

                                                 
385 Ugyanebben a sírban találtak egy vas példányt is erısen korrodálódott állapotban, ld. 3. leletegyüttes-
katalógus 47. k. 
386Hasonló módon drótozták össze a derveni ∆ sír dupla szárú tőjét és koszorújának abroncsát, valamint a 
stavroupolisi mirtuszkoszorú abroncsát is: a drótozást a drótozott rész formájához igazították (ld. 2., 3., 35. sz.).  
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Szerszámnyomok: vonal alakú, V profilú vágóélnyom (a tő középsı cseppjénél, a tőtartó szélsı cseppjeit rögzítı 
drótokon); ovális, illetve mandula alakú, sekély U, illetve V profilú cizellırszerszámnyom (a tő és a tőtartó 
fejének drótozásain).  
Párhuzamok: Hasonló formájúra hajlított fejjel, de drótozás nélkül készült a verginai, Kr.e. 500 körülre 
keltezett, ún. ’Aigai hölgy’ sírjában talált arany tő.387 Szintén hasonló fejjel és tőtartóval, de drót helyett 
lemezszalaggal összeerısített teljes, ezüstbıl készült példányt találtak a sindosi 76. sírban, amit Kr.e. 410 körülre 
kelteztek.388 Dróttal rögzített, a stavroupolisihoz hasonló formájúra hajlított fejő arany tő a Katerininél feltárt, a 
Kr.e. 4. század második negyedére keltezett sír kamrájából került elı.389 
Keltezés: Késı Kr.e. 5. sz. (Greek Jewellery 1997); 5. sz. vége – 4. század (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: A rögzítıdrótok feltekerésének módja megegyezik a stavroupolisi mirtuszkoszorú (ld. 3. sz.) 
abroncsát rögzítı drótok tekerési módjával. Továbbá mindkettın a drótozást is hozzáigazították a drótozott rész 
formájához (vö. 36.6-10., 36.13-14. és 3.13-17. k.).  
 
 
37. Dupla szárú tő tőtartója 
Derveni B sír 
 
Leltári szám: B133. 
Méret: 34,3x22,5x2,4 mm. 
Tömeg: 3,38 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Themelis – Touratsoglou 1997, 90. 102. t.; P. Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 
2007, 224. 5.γ. sz. képpel. 
Leírás: dupla szárú tő tőtartója, hármas csepp alakú fejjel, a fejen drótozással (37.1-2. k.).  
Tőtartó: Egyetlen csıbıl hajlították. Az egész felületén látható a készítéséhez használt lemezszalag széleinek 
illesztése. A lemezszélek görbék, egyenetlenek, de az illesztésük egyenes vonalú (37.3-4. k.). Ez azt mutatja, 
hogy a lemezt valószínőleg magra hajlították rá. A egyik száron szétnyílt az illesztés, a lemezszéleket itt tehát 
nem forrasztották össze. A szárak végén a lemezt – még a csıvé hajlítás elıtt – ívesre vágták (37.5-6. k.). Az 
aranymőves tehát elıre meghatározta, hogy milyen hosszú és széles lemezszalag szükséges a tőtartó 
elkészítéséhez.  
A fej teljes felületén hosszanti, párhuzamos, egyenes hornyok láthatóak (37.9. k.). A szabályosságuk arra utal, 
hogy a csövet dróthúzószerő szerszámmal készíthették. A csı átmérıje a fej aljától a szárak végéig fokozatosan 
nı, vagyis a csı egyre jobban kinyílik. Ez arra utal, hogy a hozzá tartozó tő fokozatosan elvékonyodó végével 
tágíthatták a megfelelı méretőre a szárakat. Ezért nem forrasztották itt össze a csövet. A szárak egyenesek, kissé 
befelé tartanak. Az egyik szélsı csepp tövében a csövön, a drótozása elıtt valószínőleg a hajlításhoz használt 
szerszám, vagy eszköz nyoma látható (37.12. k.). 
A csövet a tőtartó tetejénél 3 egymáshoz illeszkedı csepp-formára hajlították, és a 2 szélsı csepp aljánál tovább 
vezetve alakították ki a tőtartó szárait (37.7-8. k.). A cseppeket összedrótozták az illeszkedési pontoknál, hogy 
rögzítsék a tőtartó fejét. Ehhez kétféle drótot használtak. A középsı csepphez sima, a szélsıkhöz orsódrótot 
(37.10-11. k.). Úgy tőnik a rögzítıdrótok végét elıször az egyik csepp-szárra hajlították, majd nem túl szorosan 
körbetekerték. Ki is bomlott a végük. A középsı cseppen a drót másik végét a feltekert rész alá rejtették, a 
szélsıkön a száron hagyták (ld. 37.10-11. k.). Az egyik szélsı cseppen 14-szer, a másikon 11-szer, a középsın 
pedig 8-szor tekerték körbe a drótot. A drótozásokat, egy kivételével, mindkét oldalukon a cseppek drótjához 
igazították: szerszámot húztak végig a közepükön, így a rögzítıdrótok benyomódtak, a csı széléhez simultak. Jól 
látható a szerszám nyoma (37.13-14. k.).390 
A tőtartó hossza  34,3 mm. A tőtartó-fej szélessége 22,5 mm, magassága 11,5 mm. A csı átmérıje a fejen 1,3 
mm, a szárakon változó, 1,4-2,2 mm. A szárak végén 2,2 mm. A sima drót vastagsága 0,2 mm, az orsódróté 0,1 
mm. 
Állapot: Ép. Mindössze a rögzítıdrótok vége bomlott ki és deformálódott. 
Szerszámnyomok: hosszúkás, U-V profilú szerszám- vagy eszköznyom (az egyik szélsı csepp tövében); 
szabályos, egyenes hornyozás alakú, dróthúzószerő szerszámnyom (a fej felületén); vonal alakú, V profilú 
cizellırszerszámnyom(?) ( a drótozásokon). 
Párhuzamok: Azonos formájú és készítési technikájú a derveni B sír másik két dupla szárú tőtöredéke (ld. 38-
39. sz.). Nagyon hasonló a derveni ∆ sírban talált tő (35. sz.) tőtartójának formája, de a drótozása eltéríííííı (ld. 
errıl  az elemzésben, 196-198.).  

                                                 
387 Ld. Pandermalis 2004, 143. BM 2020. k. 
388 Sindos 1985, 212-213. 336. sz. 336. k. 
389 Ld. Hrysos ton Makedonon 2007, 108. 4. sz. képpel. 
390 Ugyanilyen módon drótozták össze a derveni ∆ sír mirtuszkoszorú-abroncsának két felét is (2.8-12. k.). 
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Keltezés: a sírba helyezés ideje 300-295 (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: Feltehetıen ugyanaz az aranymőves készítette, mint a 38. és 39. töredéket.  
 
 
38. Dupla szárú tő töredéke 
Derveni, B sír 
 
Leltári szám: B131.  
Méret: 68,3x22x1,7 mm. 
Tömeg: 5,07 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Themelis – Touratsoglou 1997, 90. 102. t.; P. Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 
2007, 224. 5.α. sz. képpel. 
Leírás: dupla szárú tő töredéke, hármas csepp alakú fejjel, a fejen drótozással (38.1. k.).  
Tő: Egyetlen sima drótból hajlították. A hosszabik szárán jól látható a készítéséhez használt lemezszalag 
széleinek illesztése. A látható lemezszél egyenetlen, szakadozott, ami arra utal, hogy nem vágott, hanem 
kalapált. Az illesztése egyenes vonalú (38.2. k.). A drót egész felületén hosszanti, párhuzamos, egyenes hornyok 
láthatók. A szabályosságuk arra utal, hogy dróthúzószerő szerszámmal készíthették (38.3. k.).  
A drótot a tő tetejénél 3 egymáshoz illeszkedı csepp-formára hajlították meg és a szélsı cseppek aljánál tovább 
vezetve alakították ki a tő szárait (38.4-5. k.). A hosszabbik, épen maradt száron látható, hogy a közepén kb. 20 
mm hosszú szakaszon a drót megvastagszik (ld. 38.1. k.). A szerszámnyomok hiánya miatt feltheteıen leszúrt 
pálcák segítségével hajlíthatták meg a fej formáját. 
A cseppeket az illeszkedési pontjuknál összedrótozták (38.4-5. k.). Ehhez sima drótot használtak, a felületükön 
jól látható a készítésükhöz használt lemezszalag széleinek illesztését jelzı spirális vonal. A rögzítıdrót végét 
elıször a csepp-szárak közé fogták, átvezették a köztük lévı mélyedésben, majd az egyik szár alsó részére 
vezetve szorosan körbetekerték rajtuk. Végül a másik végét a feltekert rész alá rejtették. A rövid szárnál lévı 
szélsı cseppen 9-szer, a másik szélsın 8-szor, a középsı csepp szárain pedig 10-szer tekerték körbe a drótot. A 
drótozásokat nem igazították a cseppek szárához (38.6-8. k.). 
Csak feltételezni lehet, hogy milyen hosszú lehetett a tőszár. A hosszabbik jelenlegi állapotában 58 mm, 
feltehetıen a hegye elolvadt.  
A tő hossza az egyik száránál 68,3 a másiknál 48 mm. A tőfej szélessége 22 mm, magassága 10 mm. A drót 
vastagsága változó, 1,2-1,7 mm. A rögzítıdrótok vastagsága 0,1 mm. 

Tőtartó: A tő hosszabbik szárának végén maradt meg egy darabja. A sérülés ellenére látható, hogy a csı 
készítéséhez használt lemezszalag végét ívesre vágták (38.10. k.), majd feltehetıen egy magra hajlítva 
alakították csıvé. A lemez széleinek illesztése egyenes vonalú, és nincs összeforrasztva (38. 9. k.), rés van 
közöttük.391  
A csıtöredék hossza 10,2 mm. 
Állapot: Töredékes. Szinte a teljes tőtartó hiányzik, a maradványa a tő szárához olvadt. Mindkét szár alsó része 
elolvadt. A rövidebbik szár a felsı részén kb. 15 mm hosszan annyira megolvadt, hogy egy ponton szinte el is 
fogyott. 
Szerszámnyomok: szabályos, egyenes hornyozás alakú, dróthúzószerő szerszámnyom (a fejen, a szár ép 
felületein). 
Párhuzamok: Azonos formájú és készítési technikájú a derveni B sír másik dupla szárú tőtöredéke (ld. 39. sz.) 
és tőtartója (ld. 37. sz.). Hasonlít a derveni ∆ sír tőjének formája, de a drótozása eltérı (ld. 35. sz. és az 
elemzésben, 196-198.).  
Keltezés:  a sírba helyezés ideje 300-295 (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: Feltehetıen ugyanaz az aranymőves készítette, mint a 37.sz. darabot és a 39. sz. töredéket. 
 
 
39. Dupla szárú tő töredéke 
Derveni, B sír 
 
Leltári szám: B132.  
Méret: 22,5x22,4x1,6 mm. 
Tömeg: 2,24 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Themelis – Touratsoglou 1997, 90. 102. t.; P. Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 
2007, 224. 5.β. sz. képpel. 

                                                 
391 Ugyanígy készült az ugyanebben a sírban talált tőtartó (ld. 37. sz.) szára is, ld. 37.3-6. k. 
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Leírás: dupla szárú tő töredéke, hármas csepp alakú fejjel, a fejen drótozással (39.1. k.). 
Tő: Egyetlen sima drótból hajlították. A drótot a tő tetejénél 3 egymáshoz illeszkedı csepp-formára hajlították 
meg (39.1. k.). Ezeket az illeszkedési pontjuknál – feltehetıen sima dróttal – összedrótozták (39.2. k.). A 
sérülések ellenére látható a készítésükhöz használt lemezszalag széleinek spirálisan körbefutó illesztési vonala. 
A rögzítıdrótokat szorosan tekerték fel. A 2 szélsı drótozás követi a cseppek ívét is egy rövid szakaszon (39.3. 
k.).392 Mindhárom drótozás tetejénél látható, hogy a drótok végét a feltekert rész alá rejtették (39.4. k.). Nem 
látni nyomát annak, hogy a drótozások közepét a cseppek drótjához nyomták volna (39.5. k.). A hosszabik 
szárnál lévı cseppre 9,5-szer, a másikra 9-szer, a középsı csepp száraira 8,5-szer tekerték fel a drótot. 
A töredék hossza az egyik száránál 22,5, a másiknál 13,5 mm. A tőfej szélessége 22,4 mm, magassága 10 mm. A 
drót vastagsága 1,1 mm. A rögzítıdrótok vastagsága kb. 0,1 mm. 

Állapot: Töredék. A teljes felülete megolvadt. A hosszabik szár-darab vége gumóvá olvadt össze. Ugyanezen a 
száron a csepp alatt kb. 5 mm-rel megrepedt a drót. Kb. ugyanitt ér véget a másik szár megmaradt darabja is. A 
rögzítıdrótok felülete is megolvadt, több helyütt szétnyíltak. Az egyik szélsı rögzítıdrót vége gömbbé olvadt. A 
tő feje deformálódott, a cseppek oválisokká váltak (ld. 39.1. k.).   
Szerszámnyomok: nem látható szerszámnyom a felületen. 
Párhuzamok: Azonos formájú és készítési technikájú a derveni B sírban talált dupla szárú tőtöredék (ld. 38. sz.) 
és tőtartó (ld. 37. sz.). Hasonlít a derveni ∆ sír tőjének feje, és a rögzítıdrótok feltekerésének módja azonos (ld. 
35. sz. és alább az elemzésben, 196-198.). 
Keltezés: a sírba helyezés ideje 300-295 (Hrysos ton Makedonon 2007).  
Megjegyzés: Feltehetıen ugyanaz az aranymőves készítette, mint a 37. darabot és a 38. töredéket. 
 

 

A FIBULÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

 

A. A derveni és a sedesi ívfibulák 

  

Az azonos típus, a tőház és a tőtartó azonos formája és díszítése ellenére a derveni Z (29-

31. sz.) és a sedesi Γ sír (32-34. sz.) 3-3 fibulapárja teljesen másképp készült.  

 Kézbe fogva a darabokat azonnal feltőnik egy alapvetı különbség: a derveni fibulák 

jóval nehezebbek, mint a sedesiek. A tömegük kicsivel több, mint négyszerese a sedesiekének 

(ld. az adatokat a tárgyak leírásánál). A derveni darabok tömör és viszonylag vastag 

alapanyagokból készültek, míg a sedesiekhez üreges és viszonylag vékony alapanyagokat 

használtak.  

A sedesi és derveni fibulák ívének nem csak a díszítése, hanem a készítési technikája is 

teljesen különbözik. A derveni példányok íve kör keresztmetszető öntött rúd, amit szintén 

öntött lapátkerekekkel és közöttük elhelyezett korongokkal díszítettek (ld. 29.3. k.). A sedesi 

darabokon kör keresztmetszető, lemezbıl készített csı alkotja az ív alapját, amire üreges, két 

félbıl készített bikónikus gyöngyöket és közéjük drótokból készített korongokat főztek fel (ld. 

32.3. k.). Mindkettın azonos módon rögzítették az ívet a tőházhoz: a végét ( a dervenieken 

egy tömör hasábot, a sedesieken a csı összenyomott végét) a dobozszerő tőházba csúsztatták 

(vö. 29.14., 29.31., 29.70. és 32.5-6., 32.5a. k.). Más-más módon illesztették azonban a 

                                                 
392 Hasonlóképp tekerték a cseppekre a 35. számú tő középsı rögzítıdrótját is, ld. 35.4-5. k. 
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tőtartóhoz: a dervenieken egyszerően az ív tömör végébıl kalapálták ki a tőtartó alaplemezét, 

a sedesieken viszont az alaplemez nyúlványát forrasztották a csı végébe (vö. 29.34., 31.12., 

31.31. és 32.27-28., 32.34. k.).   

A tőház csupán látszólag készült azonos módon a két szetten. Mindkettın kb. négyzet 

alakú, az alsó oldalán nyitott doboz forma, az elı- és hátlapját is domborított oroszlánbırrel 

díszítették, és az oldalait is lemezszalagok alkotják. Eltekintve az oroszlánfejek eltérı 

formájától, szembetőnı, hogy a derveni darabokon bordázattal díszített lemezszalagok 

alkotják a tőház oldalait, a sedesieken viszont díszítetlenek (vö. 29.27., 31.7-8. és 32.22-24. 

k.). A másik, ennél lényegesebb különbségre azonban alig észrevehetı részletek utalnak: a 

dervenieken az elı- és hátlap hátoldala sima (30.18., 30.34. k.) és az élükön lemezszélek 

illeszkedését jelzı leheletvékony horony vehetı ki (29.28. k.); a sedesieken viszont a lemezek 

hátoldala is domborított (ld. 34.26. k.) és csupán a lemez egybefüggı felülető éle látható 

(32.22-23. k.). Ez azt mutatja, hogy a derveni fibulákon a tőház domborított lemezeit 

alaplemezre forrasztották, vagyis a lapok dupla lemezbıl készültek. A sedesieken viszont csak 

a domborított lemez alkotja az elı- és hátlapot. A domborítás technikája is eltérı a két 

sorozaton. Az utóbbiakon sekély negatív formába préselték a lemezt. A dervenieken azonban 

a magas domborulatokkal kialakított formába domborítást követıen néhány helyen 

utánmintázták a felületet. Erre utal, hogy a sedesieken a mintának kizárólag elmosódó 

körvonalai vannak, a dervenieken viszont az elıoldalról kialakított éles körvonalakat is lehet 

látni (vö. 29.15-26. és 32.18-21. k.). 

A készítéstechnikai különbségek ellenére a tőt azonos módon rögzítették a tőházba: az 

alsó lap szélére középre egy dróthengert forrasztottak és a fibula elkészülte után erre 

illesztették a tő lapos végét. A drót tetejét ezért nem forrasztották a felsı laphoz (vö. 29.63. és 

33.28. k.). A tőház fibula belseje felé esı oldalát pedig rövidebbre készítették, mint a lapokat, 

hogy a tő bekapcsolt állapotban is elférjen (vö. 29.27-28. és 32.22-23. k.). A korrodálódott 

maradványok alapján úgy tőnik a tő formája is hasonló lehetett a derveni és a sedesi 

darabokon: a tőházba rögzített vége kb. ovális alakú lemez, a szára pedig hengeres drót. 

Feltehetıen forrasztással rögzítették egymáshoz a kettıt (vö. 29.53., 31.24-25. és 33.7., 

33.12., 33.17. k.).   

A fibulák tőtartója csupán elsı ránézésre hasonló. A forma azonosága (T forma félkör 

alakú oldalsó szárakkal, fölöttük háromszöglető nyúlvánnyal) ellenére lényegesen különbözik 

az alaplemez kialakítása: a dervenieken az ív végébıl kalapálták ki, a sedesieken külön 

lemezbıl vágták ki (vö. 29.34. és 32.26. k.). A díszítés mindkettın azonos: az alaplemez 

középsı szárát 3, egymástól azonos távolságra helyezett profilált dróttal díszítették, a szélsı 
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félkör alakú részre 1-1 hengerre illesztett gömb, közéjük pedig egy Pégasos-figura elülsı fele 

került. Mindkét esetben a gömbök valójában gömbnél laposabbak, és két, lemezbıl negatív 

formába beütött félbıl forrasztották össze ıket. A dervenieken 3 profilált drót karikából 

illesztették össze az alattuk lévı hengert, a sedesieken azonban egyszerően bordázott 

lemezbıl hajlították meg (vö. 29.42. és 32.30-31. k.). A Pégasos mindkét esetben ugyanabból 

a 4 részbıl épül fel: a ló jobb és bal oldala, valamint a jobb és bal oldali, mellsı lábat és 

szárnyat magában foglaló láb-szárnyak. Minden részt negatív formából domborítottak. 

Megmintázták a fej, a sörény, a szárnyak és a lábak részleteit, de a derveni darabokon 

részletesebben, mint a sedesieken (vö. 29.44-46. és 32.36-39. k.). A formát körbevágták: a 

derveni fibulákon a ló behajlított lábát közvetlenül a minta mellett (ld. 29.44-46. k.); a 

sedesieken viszont csupán a felsı körvonala mentén, a behajlított láb alatt meghagyták a 

lemezt. Erre azért volt szükség, hogy távtartót (lemezbıl hajlított henger) tudjanak közéjük 

illeszteni. Ez megakadályozta, hogy a vékony lemez lábak deformálódjanak (ld. 32.36-37., 

32.42. k.). A derveni darabokon csupán 1-1 granulátumot forrasztottak a ló patáihoz, ami 

egyrészt könnyebbé tette a vékony lábak alaplemezhez forrasztását, másrészt díszítésként 

szolgált (ld. 29.48. k.). Ebben az esetben nem volt szükség a lábak merevítésére, ugyanis a 

láb-szárnyakat –a tőház lapjaihoz hasonlóan – alaplemezre forrasztották. Ez jól látható az 

egyik fibula törött lólábain. Ezért sima a lábak belsı oldala (ld. 29.47., 31.14. k.). A derveni 

és a sedesi fibulákon is távtartó került a Pégasos szárnyai közé. Az elıbbieken ez szögletes 

drót, az utóbbiakon lemezbıl hajlított henger (vö. 29.49. és 32.43. k.). Lényeges a különbség 

a ló két felének rögzítési módjában. A derveni példányokon körben összeforrasztották a két 

domborított felet: a ló szügyén, a sörény tetején és hátoldalán is (ld. 29.43., 29.68., 31.11. k.). 

A sedesi darabokon csupán 1-2 ponton alkalmaztak forrasztást, inkább a két fél forma kiálló 

részeit hajlították egymásra, illetve a ló oldalait forrasztották a gömbökhöz és az alját az 

alaplemezhez (ld. 32.38., 32.40-41., 32.64-65. k.). 

Mindkét fibula-együttesen a tőtartó alaplemezének végét cikcakkosra vágták a díszítı 

drótok között, és U alakúra hajlították, hogy meg tudja tartani a tő végét (vö. 29.34., 29.37., 

29.41. és 32.26-28., 32.33. k.).  

A sedesi darabokon jellegzetes részlet a lemezbıl negatív formába préselt, apró, 

háromágú akanthuslevél a tőtartó hátoldalán az ív csövének csatlakozásánál (ld. 32.35, 32.63. 

k.). Valószínőleg az illesztési hely elrejtésére szolgál.            

 Összességében tehát a derveni ívfibulák nem csupán nehezebbek, hanem szilárdabbak is, 

mint a sedesiek. Azokkal ellentétben a szerkezeti elemeiket és a díszítıelemeik részeit is 

biztosan rögzítették egymáshoz. 
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 B. A derveni és stavroupolisi dupla szárú tők 

  

A derveni ∆ és a stavroupolisi Dagli utcai sír dupla szárú tője (35. és 36. sz.) lényegében 

azonos módon készült. A tőt egyetlen sima drótból hajlították meg, úgy, hogy a fejénél három 

csepp-formát alakítottak ki belıle. A hajlítást a középsı, lefelé fordított cseppel kezdték, a 

szélsı, felfelé állókkal folytatták. A drótot a két szélsı csepp aljánál tovább vezetve 

alakították ki a tő szárait. A végüket elvékonyították és hegyesre reszelték. A tő fejét három 

helyen, a csepppek érintkezı részénél vékony filigrándróttal egymáshoz erısítették, hogy 

stabillá tegyék a fejet. A tőtartó fejét és szárait külön készítették el. A fejet a tőhöz hasonlóan 

sima drótból három csepp formára hajlították meg és összedrótozták. A szárakat lemezbıl 

hajlított csı alkotja, aminek a széleit forrasztással rögzítették és a végét egyenesre vágták. A 

tőtartó fejét és szárait a cseppek alatti részen forrasztották össze (vö. 35.1-2. és 36.1-2. k.).  

A derveni fibulán azonban a tő szárait kb. a közepüknél ívesre formázták, hogy a végük 

széttartson, a tőtartó csı szárait pedig úgy forrasztották a fejhez, hogy ne párhuzamosan 

álljanak, hanem összetartsanak (ld. 35.2. k.). Ez tette lehetıvé, hogy a tő rugalmas legyen és 

pontosan illeszkedjen a tőtartóba, és az rászoruljon a tőre. A stavroupolisi darabon, a tő 

szárának deformálódása ellenére egyértelmő, hogy sem a tő, sem a tőtartó szárait nem 

formázták meg: mindkettın a szárak egyenletes vastagságúak, egyenesek és egymással 

párhuzamosak (ld. 36.2., 36.12. k.). Ezzel a szabályossággal összhangban van a tő és a tőtartó 

fejének kialakítása is. A cseppeket mindkettın egyformára hajlították: a középsı valamivel 

kisebb (szélessége kb. 4,8 mm), mint a két szélsı (szélességük 6,5 mm), de mindhárom 

szabályos, folyamatos ívő csepp-forma. A drótozásuk is egyöntető: a drótok vastagsága 

azonos, és mindegyiket egyformán szorosan, szabályosan vezetve tekerték körbe a cseppek 

szárain, és rejtették el a végüket (vö. 36.6-7. és 36.13. k.). A rögzítıdrótok végét – a vágóél-

nyom alapján – a feltekerés után vágták csak el (ld. 36.11. k.). Továbbá a tőhöz és a 

tőtartóhoz, valamint a fejük rögzítéséhez használt drótok vastagsága egymással arányos (ld. 

36.6. k.).  

A derveni darabon viszont nem csak a tő és a tőtartó feje különbözik, hanem mindkettın 

az egyes cseppek formája és mérete is. A stavroupolisival összevetve, a dervenin a cseppek 

összességében laposabbak és a két oldalukon kitüremkednek. Ezek azonban nem 

szimmetrikusak, kivéve a tőtartó középsı és egyik szélsı cseppjét (vö. 35.4 és 35.14. k.). 

Emellett a rögzítıdrótokat sem ugyanúgy tekerték fel a három rögzítési ponton: a középsın 

kétszer olyan széles szakaszon drótozták össze a cseppeket, mint a két szélsın. Ezen a helyen 

a drótozás követi a cseppek formáját, vagyis felfelé kiszélesedik, és a tetején összezáródik (ld. 
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35.3-5., 35.14., 35.16. k.). A rögzítıdrótok végét ezen a darabon is megpróbálták elrejteni. A 

derveni és a stavroupolis fibulákon is a drótozást a cseppek drótjaihoz igazították: egy 

szerszámmal benyomták a közepüket (vö. 35.6., 35.15. és 36.7-8., 36.10., 36.13. k.). 

Szerszámnyomok vannak a derveni darab tőjének és tőtartójának fején a cseppek drótjain is: 

az elhelyezkedésük alapján a  hajlításhoz használt szerszám okozta (ld. 35.10., 35.19-20. k.). 

A stavroupolisin viszont nincsenek ilyen nyomok. Ez arra utal, hogy az elıbbi drótját 

kéziszerszám (fogó?) segítségével hajlították formára, az utóbbiét pedig valószínőleg három 

leszúrt rúdon. Ez indokolná a stavroupolisi cseppjeinek szabályosságát és a derveni darab 

cseppjeinek szabálytalanságát is. Eltérı a két darabon a tőtartó fejének és szárainak 

egymáshoz rögzítése is. Míg a dervenin közvetlenül a szélsı cseppek drótozása alatt 

forrasztották az 1,5 mm vastag csöveket a fej mindössze 1 mm-es drótjához, addig a 

stavroupolisin a fej kb. 6 mm hosszú, 1,5 mm vastag szárainak végéhez forrasztották a csövek 

azonos vastagságú felsı végeit (vö. 35.23-24. és 36.15-16. k.). 

A derveni B sír épen maradt tőtartója (37. sz.) teljesen különbözik az említett két 

darabétól. Ezt ugyanis egyetlen csıbıl hajlították meg, amit a tőtartó szárain nem 

forrasztottak össze, és a végét ívesre vágták (ld. 37.3-6. k.). A 35. darab tőtartójához 

hasonlóan ennek a szárai is összetartanak (vö. 37.1. és 35.2. k.). A B sír tőtartójának fejét is 3 

illeszkedı csepp-formára hajlították. A középsı valamivel kisebb, mint a két szélsı (2,5 mm a 

szélességük közti különbség). A formájuk a 35. tőn lévıknél is laposabb, két oldalukon 

erıteljesebben kitüremkedı. Ennek ellenére mindhármat szépen, folyamatos ívőre hajlították 

(vö. 37.7. és 35.3. k.). A cseppek drótozása hanyagabb, mint a másik két fibulán: a 

rögzítıdrótokat lazán tekerték fel; a végüket van ahol elrejtették, van ahol nem; a középsı 

drótozáshoz sima, a szélsıkhöz viszont profilált drótot használtak (ld. 37.7-8., 37.10-11. és 

vö. 35.3-4., 36.6-7. k.). A másik kettıhöz hasonlóan ezen a darabon is a cseppek formájához 

igazították a drótozást (ld. 37.10-11., 37.13. k.)  

A B sír másik két tőtöredékén (38-39. sz.) a tőtartóéval kb. azonos formájúak és kb. 

azonos méretőek a cseppek. A tőtartón 11,5 mm a szélsık és 9,1 mm a középsı, a 38. 

töredéken 11,3 mm a szélsık és 9,8 mm a középsı, a 39. darabon pedig 11,5 mm a szélsık és 

10,5 mm a középsı csepp szélessége. A  töredékeken valamivel laposabbak ugyan, mint a 

tőtartón, de ez valószínőleg sérülés következménye (vö. 38.4., 39.2. és 37.7. k.). A 

rögzítıdrótjaikat is a tőtartóéhoz hasonlóan hanyagul tekerték fel; a drótok végét elrejtették. A 

39. darabon – a ∆ sír tőjén (35. sz.) látott módon – a két szélsı drótozás követi a cseppek 

formáját, vagyis felfelé kiszélesedik (vö. 39.2. és 35.3. k.). Úgy tőnik ezen a két töredéken 

nem igazították a cseppek drótjához a drótozást, legalábbis nem szerszámmal (ld. 38.6-8., 
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39.3-5 k.). A 38. töredék a tőtartó kialakításában is megegyezhetett a sír épen maradt 

tőtartójával (37. sz.): a szárának végét ívesre vágták és nem forrasztották össze. Ez jól látható 

a tő végén maradt töredéken (ld. 38.9-10. k.). 

 

 

AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TECHNIKAI ELEMZÉS EREDMÉNYEI 

 

1. TÍPUSRA ÉS KÉSZÍTİRE JELLEMZ İ JEGYEK 

 

Mindkét fibulatípust több helyütt tárgyalták már és a jellemzıiket is leírták. Érdemes 

ebbıl kiindulva áttekinteni a típusok jellemzıit, majd a vizsgált darabok alapján az általuk 

képviselt változatok szerkezeti elemeit és változtatható részleteit meghatározni. 

 

A. Az ívfibulák dobozszerő tőházas változatának jellemzıi  

  

A tő rögzítési módja alapján „zsanérfibulaként” (Scharnierfibeln) ismert ívfibula típust 

többen is tárgyalták. Chr. Blinkenberg a kisázsiai típusok között ismertette azokat a 

változatait, amelyeken a tő két, gyakran palmettával díszített, illetve palmetta alakú lap közé 

helyezett dróton forog (XII 16-17. típusok), az íven pedig 3, vagy 5 öntött dísz helyezkedik el 

(XII 16. típus).393 Ilyen ezüst és arany fibulák késıbb a sindosi temetı archaikus sírjaiból  

kerültek elı nagyszámban,394 ami I. Vokotopoulou szerint arra utal, hogy a késıarchaikus 

kortól helyi, makedóniai mőhelyekben készültek. A Kr.e. 4. század második felére keltezett, 

Pégasos-protoméval és oroszlánbırrel, vagy Omphalé-fejjel díszített változataiból több 

példány is került elı Thesszaloniki környékén.395 

Legutóbb R. Vasić foglalta össze a típusra vonatkozó ismereteket.396 Rámutatott, hogy a 

több kutató által is phryg befolyás alatt Makedóniában kialakultnak vélt típust önállóan kell 

kezelni, mert emlékeztet ugyan phryg fibulákra, de azokon a zsanéros tő-rögzítés teljesen 

hiányzik. Kutatásai alapján a zsanérfibula típus leginkább az ókori Makedónia területén, az 

Axios folyó völgyében terjedt el az 5 – 4. században. A „kengyel” díszítıtagjainak formája 

alapján sokféle változata létezik. A díszítıtagok lehetnek gömb, bikónikus, vagy „csillag” 

                                                 
393 Ld. Blinkenberg 1926, 227-230. 
394 Ld. pl. Sindos 1985, 47. 63. sz. 63. k.; 88. 132-133. sz. 132-133. k.; 204. 328. sz. 328. k.; 294. 484-485. sz. 
484-485. k. 
395 Vokotopoulou 1990, 66. 
396 Vasić 1999, 102-117. 
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alakúak, a számuk pedig 2 és 10 (vagy annál több) között változhat. A legkedveltebb az 5 

vagy 6 „csillag alakú díszítıtaggal” ellátott változat volt, amelynek egyik alváltozatára 

jellemzı a derveni fibulákon is látható „malomkerék” (Mühlrädchen) formájú díszítıelem. A 

fibula kengyelének, fejének és lábának változásai kronológiai támpontokat is adnak. A 

kengyel „malomkerék” díszítıelemei a Kr.e. 4. század közepére – 2. felére keltezhetıek, a 

fibula lábán pedig az 5 – 4. században jelennek meg a miniatőr állatfigurák díszítésként. Vasić 

csupán palmetta alakú fejjel ellátott változatokat tárgyal, dobozformájúakat nem. Szerinte 

tehát a forma kisázsiai hatásra alakult ki, de a fı jellegzetessége, a zsanéros tő-rögzítés 

Makedóniában jött létre, ezért igazi makedón fibulaformának kell tekinteni. Thesszaloniki 

környékén és a Chalkidiké nyugati részén készítették ezeket, és innen terjedt el a Balkán-

félsziget többi részére. Bronzból, ezüstbıl, aranyból és vasból is készültek.  

Aik. Despini a görögországi leletanyag ismeretében árnyalja a képet. Makedóniában a 

típus legkorábbi példányait – sindosi temetı leletanyaga alapján – a Kr.e. 6. század közepérıl 

ismerjük. Szerinte a tő két palmetta alakú lap közé rögzítése helyi, makedón sajátosság. A 

makedóniai példányokra jellemzı az is, hogy a T alakú fibulaláb oldalsó szárait gömbök 

díszítik közöttük kígyófejjel. A Kr.e. 4. század elsı felében kezd megváltozni ez a típus. 

Elıször az ívet díszítı elemek alakulnak át „hatkaréjos győrőkké”, majd a 4. század harmadik 

negyedétıl a kígyófej helyett mítikus figurák (Pégasos, szfinx, griff), a palmetta helyett pedig 

oroszlánbır, vagy Héraklés-fej jelenik meg.397 

Az eddigi kutatási eredmények, a derveni és a sedesi (29-34. sz), valamint más, 

elsısorban a Therméi-öböl környéki ásatásokból származó hasonló darabok398 alapján a 

dobozszerő tőházas ív-, vagy zsanérfibula változat tehát 3 szerkezeti elembıl áll: az ívbıl, a 

négyszögletes doboz formájú tőházból és a T alakú tőtartóból. Aranyból készült. 

A tőház lapjait domborított figurális ábrázolás díszíti, az alsó oldala nyitott és a tőt 

rögzítı szegecset/drótot rejti. A tőtartót két gömb között állatfigurával díszítik, a végét 

visszahajlítják, hogy a tő hegyét megtartsa. Az ív általában tömör, vagy üreges, és bikónikus, 

vagy lapátkerék formájú elemek díszítik. 

 

 

 

 

                                                 
397Despini 1996, 42.  
398 Pl. az ókori Aineia temetıjébıl, ld Vokotopoulou 1990, 65-66. 44. sz. 38δ-ζ. k.; az ókori Pydna temetıjébıl, 
ld. Hrysos ton Makedonon 2007,120. 1.β. sz. képpel és Pydna 1995, 111.; Veroiából, ld. Romiopoulou 2000, 
41.β. 
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B. A dupla szárú tő típus háromkaréjos változatának jellemzıi 

 

A szakirodalomban ’illírként’ is ismert, a Balkánon és Észak-Görögország területén 

széles körben a Kr.e. 6. századtól a 4. század végéig használt dupla szárú tő típust korábban 

többek között P. Jacobstahl,399 legutóbb R. Vasić400 dolgozta fel részletesen. Vasić a fej és a 

szár formája alapján sorolta típusokba és osztotta változatokra ezt a fajta tőt. A IV. típusba 

kerültek a háromkaréjos fejő tők (Vasićnál ’M’formájú fejjel), ezen belül a IVc változatba a 

tőtartós pédányok, így a derveni és stavroupolisi darabok is. Ez a változat a Kr.e. 5. század 

vége körül alakult ki és fıként a 4. századra keltezhetı.401 Vasić problematikusnak tartja a IV. 

típus változatokra osztását, mert a meghajlított karéjok nagysága és formája alapján nem 

igazán lehet keltezésbeli és területi különbséget tenni.402 

A háromkaréjos fejő, tőtartós változatnak tehát két fı szerkezeti eleme van: a kettıs szárú 

tő és a hozzá tartozó tőtartó. Mindkettı fejét három egymáshoz illeszkedı csepp formájúra 

hajlították.  

A tőt egyetlen drótból készszítették, és a szárainak a végét hegyesre alakították. A tőtartó 

szárai minden esetben üreges csövek. A fej három karéját általában egymáshoz drótozták.403  

 

 

Változtatható részletek: a készítı, illetve a készítési hely jellemzıi 

 

A. Az ívfibulákon 

  

Az ívfibulák dobozszerő tőházas változatán az alábbi részletek szabadon változtathatók:  

-az ív készítési technikája: öntött-e, vagy lemezbıl készült, üreges;  

-az ív csatlakozása a tőtartóhoz: a tőtartó végét az ív csövébe illesztik, vagy a tőtartót az ív 

végébıl alakítják ki; 

-az ív díszítése: öntött, tömör lapátkerekek és korongok, vagy üreges bikónikus gyöngyök és 

drótkorongok, esetleg köztes díszítés nélküli bikónikus gyöngyök; a bikónikus gyöngyök 

díszítetlenek, vagy filigrándróttal díszítettek;   

                                                 
399 Jacobstahl 1956, 135-141.  
400 Vasić 1982 (a korábbi korábbi szakirodalom áttekintésével). 
401 Uott., 250-252. 
402 Errıl ld. uott., 242-244. 
403 Tőtartó és drótozás nélküli példány ismert pl. Verginából, az ún. ’Aigai hölgy’ sírjából, ld. Pandermalis 2004, 
143. BM 2020. Ez R. Vasić tipológiájában a IVa változatba tartozik. 
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-az ív díszítésének rögzítése: az ívvel egybeöntve, vagy az ívre húzva, néhány ponton 

forrasztva;  

-a tőház oldalai: sima, vagy bordázott lemezszalagok alkotják-e; 

-a tőház lapjainak díszítése: domborított oroszlánbır, vagy Héraklés-fej; 

-a tőház lapjainak készítési technikája: alaplemezre forrasztják a domborított lemezt, vagy 

nem;  

-a tőház-lapok domborításának technikája: pusztán negatívba préselik-e, vagy utánmintázzák 

a domborított lemezt; 

-a tőtartó alaplemezének kialakítása: a tömör ív végébıl kalapálják ki, vagy külön lemezbıl 

vágják ki; 

-az alaplemez díszítése: a végét cikcakkosra vágják-e, vagy nem; díszítik-e filigrándróttal és 

hogyan; ha ígen, akkor 3, egymástól egyenlı távolságban nelhelyezett dróttal, vagy esetleg 

csak a lemez két szélén 1-1 dróttal; a díszítéséhez profilált drótot használnak-e, vagy simát, a 

drót végét ellapítják-e, vagy nem;  

-a tőtartó díszítése: két gömb között Pégasos-protomé, vagy más (szfinx, griff). 

-a gömböket tartó henger kialakítása: drótkarikákból összeforrasztva, vagy bordázott 

lemezbıl hajlítva; 

-a Pégasos kialakítása és az alkotórészeinek rögzítése: a negatív formába préselt 

alkotórészeket alaplemezre forrasztják-e, vagy nem; a lótest két felét teljesen összeforrasztják-

e, vagy nem; kerül-e távtartó a lábak és a szárnyak közé; a fej, a láb és a szárny 

megmintázásának részletessége. 

 Az ívfibulák esetében véleményem szerint a tárgy rendeltetése határozza meg, hogy az 

ívet tömörre, vagy üregesre készítik-e, a rajta lévı díszítéseket stabilan rögzítik-e, a tőház 

domborított díszítéső lapjait alaplemezre forrasztják-e, vagy nem, a tőtartó alaplemezét az ív 

végébıl alakítják-e ki, vagy külön lemezbıl, a Pégasos részeit alaplemezre forrasztják-e és 

teljesen összeforrasztják-e, vagy nem. Amennyiben a fibulát valódi használatra szánták, 

minden bizonnyal azokat a készítéstechnikai megoldásokat alkalmazták, amelyek szilárdabbá 

és a használat során a sérülésekkel szemben ellenálóbbá tették, vagyis tömör öntvénybıl 

készítették,  ugyanabból az anyagból alakították ki több elemét is és a domborított részeket 

megszilárdították. Minderre nem volt szükség, ha csupán sírba tételre készült. Kevesebb 

alapanyag is elegendı volt ugyanannak a formának és díszítésnek az elkészítéséhez, vagyis 

lemezbıl is kialakíthatták, a dupla lemezek helyett elegendı volt egy, és forrasztásra sem volt 

szükség olyan mértékben, mint a valódi használatra készített darabon. Ez tehát olyan 

szempont, ami a készítıtıl és a készítés helyétıl függetlenül meghatározó lehetett.  
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Ezek közül azonban a domborított lemezek alaplemezre forrasztása és a két domborított 

fél teljes összeforrasztása olyan technikai részletek, amelyeknek az alkalmazását a készítı 

képességei is befolyásolhatták. Egy kevésbé jól forrasztó aranymőves valószínőleg nem 

választotta ezeket a megoldásokat, ha nem volt feltétlenül szükséges. Úgy tőnik tehát, hogy 

ezek akár készítıre jellemzı jegyek is lehetnek. Pontos értelmezésük azonban csakis az adott 

tárgyon elıforduló többi technikai részlet figyelembevételével lehetséges.  

 A többi részletrıl további hasonló fibulák vizsgálata után állapítható meg, hogy 

készítıre, vagy a készítés helyére jellemzıek-e.   

 

B. A dupla szárú tőkön 

 

A dupla szárú tők háromkaréjos változatán a következı részletek alakíthatók szabadon: 

-a tő szárainak formája: egyenesek és egymással párhuzamosak, vagy kissé ívesek és 

széttartanak; 

-a tőtartó szárainak formája: egyenesek és egymással párhuzamosak, vagy egyenesek és 

összetartanak; 

-a tőtartó feje és szárai egyben, vagy külön készülnek-e: az elıbbi esetben egyetlen csıbıl 

hajlítják, az utóbbi esetben a fej drótból készül, a szárak csıbıl; 

-a tőtartó külön készült szárait hol rögzítik a fej drótjához: közvetlenül a fej szélsı cseppjei 

alatt, vagy a fejen hagyott szárak végéhez forrasztják; 

-a tőtartó szárait hogyan készítik: lemezbıl hajlított, az egyik vége felé kissé növekvı 

átmérıjő csövekbıl, amelyeknek a vége egyenes, és a lemez széleit az illesztésüknél 

összeforrasztják, vagy a csöveket alkotó lemez végét ívesre vágják és nem forrasztják össze; 

-a tő és a tőtartó fején a cseppek formája és mérete: mindhárom azonos, vagy eltérı formájú; a 

középsı csepp mérete kisebb, vagy nagyobb, mint a szélsıké; a forma szabályos, folyamatos 

ívő csepp, vagy lapított, két oldalán kitüremkedı, folyamatos ívő ’ovális’ csepp, vagy esetleg 

lapított, de nem türemkedik ki mindkét oldala és nem folyamatos ívő;  

-a cseppek egymáshoz rögzítése: összeerısítik-e, vagy nem; ha igen, dróttal, vagy esetleg 

lemezszalaggal;  

-a cseppek egymáshoz illeszkedı részének összedrótozása: sima, vagy profilált drótot 

használnak-e ehhez; a drótokat szorosan tekerik-e fel, vagy lazán; a drótozás követi-e a csepp 

formáját, vagyis kiszélesedik-e a csepp ívének megfelelıen; hozzáigazítják-e a drótozást a 

csepp drótjainak formájához, vagyis benyomják-e a közepét, vagy nem; a rögzítıdrótok végét 

a drótozás alá rejtik, vagy nem; a rögzítıdrót végét a drótozás elıtt, vagy utána vágják-e el.  
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A derveni és a stavroupolisi dupla tők alapján úgy tőnik, koncepcionális kérdés, hogy a 

tő szárait megformázzák-e (ívesre és széttartóra, vagy párhuzamosra), és ezzel valószínőleg 

szorosan összefügg, hogy a tőtartó szárait hogyan állítják be (összeszőkülıen, vagy 

párhuzamosan). A készítéstechnikai koncepció része az is, hogy a tőtartó szárait külön, vagy a 

fejjel egy darabban készítik-e el, és a külön elkészített szárakat hol praktikus a fejhez 

rögzíteni. Ezek tehát olyan technikai részletek, fogások, amelyek nem csupán az adott tő 

készítıjére lehetnek jellemzıek, hanem a készítés helyén is általánosan elfogadott és 

alkalmazott megoldások lehetnek.  

A derveni tők összehasonlítása arra utal, hogy a fej általános formáját (szabályos, vagy 

az oldalain kitüremkedı csepp-forma) is meghatározhatja a készítés helye, de a kivitelezés 

módja (kéziszerszám, vagy leszúrt pálcák segítségével hajlítja meg) valószínőleg az 

aranymővesre jellemzı. Ez nem zárja ki azt a lehetıséget, hogy a cseppek megformázásához 

kitalált egyszerő módszer (pálcák használata) a készítési helyen is általános gyakorlattá 

válhatott. 

A cseppeket rögzítı drótozás esetében a drótok feltekerésének módja (szorosan vezetve, 

vagy lazán, hanyagul) véleményem szerint kézre jellemzı jegy lehet, mert automatikus 

mozdulatok eredménye. Az azonban, hogy a feltekert drót követi-e a csepp formáját, annak 

megfelelıen kiszélesedik-e, a készítés helyére jellemzı sajátosság lehet. Ennek megvalósítása 

(a középsı, vagy a szélsı cseppeken alkalmazza-e; milyen mértékben követi a dróttal a csepp 

ívét) pedig már szintén az aranymővesre sajátossága.  

Készítıre jellemzı az az apró részlet is, hogy a rögzítıdrótot még a drótozás elıtt 

méretre vágja-e, vagy a feltekerés után vágja el a végét. Ez az aranymőves képességeitıl, 

precizitásától függ: könnyen elıfordulhat ugyanis, hogy a rögzítıdróttal együtt a tő fejét 

alkotó drótot is elvágja, ha nem pontosan, biztos késszel teszi. 

Elképzelhetı, hogy a tőtartó szárát alkotó csı összeforrasztását, vagy nyitva hagyását az 

adott darab rendeltetése határozza meg. A fibula minden bizonnyal használhatatlan nyitott 

szárú tőtartóval, mert a csı rövid idı alatt szétnyílna, és nem tartaná meg a tőt, nem rögzítené 

a ruhát. Véleményem szerint ezt a készítéstechnikai részletet nem feltétlenül a készítı, vagy a 

készítés helyének jellegzetességeként kell értelmezni. 
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2. A FIBULÁK KÉSZÍT İI 

 

A. A sedesi ívfibulák készítıje 

 

A derveni és a sedesi ívfibulákat összevetve világos, hogy mindkét együttes elkészítése 

közös technikai tudáson alapszik. Az aranymővesek jól ismerték a Pégasossal díszített, 

dobozszerő tőházas ívfibula készítésének módját a fı szerkezeti elemek összeillesztésétıl 

kezdve (pl. az ív tőházba rögzítése) az apró részletek (pl. mennyi és milyen részbıl kell 

összerakni a Pégasost, hogyan kell a tő rögzítését megoldani a tőházban) elkészítéséig. A 

darabok rendeltetése valószínőleg nagymértékben meghatározta, hogy végül milyen technikai 

megoldást választottak a fibula egyes elemeinek a készítéséhez (pl. öntött vagy lemezbıl 

készített ív, egyetlen vagy dupla lemezbıl készített tőház; ld. alább). A derveni fibulákon (29-

31. sz.) az öntvény és a negatív formába préselt elemek alkalmazása miatt alig maradt olyan 

részlet, amibıl készítıjük szaktudására, képességeire, jellegzetes jegyeire lehetne 

következtetni. A Pégasos apró láb-szárnyainak alaplemezre forrasztása és a minta körvonalát 

követı pontos körbevágása, a tőház oroszlánfején az apró részletek utánmintázása, a vastag 

öntött ív-vég és a vékony lemezekbıl készült tőház sérülés nélküli összeforrasztása mindössze 

annyit jelez, hogy készítıjük jól értett a mesterségéhez.  

A sedesi darabok (32-34. sz.) készítéstechnikai részletei ennél többet árulnak el 

készítıjükrıl. Az aranymőves a fibulák ívére főzött korongokhoz és bikónikus gyöngyökhöz 

is egyenetlen minıségő orsódrótokat készített. Többször elıfordult, hogy félig profilált, félig 

sima drótokból hajlította meg az íveket, illetve a karikákat. A pontatlanságát jól mutatja az is, 

hogy az íveket nem egyformára készítette, néhány helyen egymás tetejére forrasztotta, vagy 

nem is forrasztotta a gyöngyre, valamint a korongok szögletes és orsódrótjának a végeit sem 

illesztette egymáshoz (ld. 32.11., 32.15-16., 32.53-54., 34.4-5. k.). 

Nem csak az ívek elhelyezésével volt problémája, hanem a rögzítésükkel is. Több helyütt 

túl sok forraszt használt, ami elárasztotta a vékony drót-íveket. Elıfordult viszont az is, hogy 

nem sikerült elolvasztania a forraszanyagot, így az a drótok között maradt egy kupacban (ld. 

33.4-5. k.). Más helyeken leginkább az okozott neki problémát, hogy túl sok hı érte az 

egymáshoz forrasztandó elemeket, ezért azok elszinezıdtek és/vagy elolvadtak. Ez 

legtöbbször a tőtartón és a mellette lévı gyöngyökön fordul elı, ami arra utal, hogy 

valószínőleg a Pégasos, a gömbök alatti hengerek, valamint a tőtartó és az ív forrasztása során 

történt. Az elolvadt felületek elrejtésére lemezdarabokat használt, néha többet is (ld. 33.36-

38., 34.15-16., 34.32-33. k.). Néhány esetben azonban a folt forrasztása sem sikerült 
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kifogástalanul: elárasztotta a forrasz, és mellette újabb lyuk keletkezett (ld. 32.49. k.). 

Valószínőnek tartom, emiatt nem vállalkozott arra, hogy körben összeforrassza a Pégasos két 

felét, és ezért egyenetlen a drótból hajlított korongok ívhez forrasztása is (csupán néhány 

ponton, vagy egy-egy szakaszon forrtak a csıhöz). Több darabon is elıfordul, hogy a Pégasos 

szárnya nem éri el az íven lévı elsı gyöngyöt, ezért kipótolta egy lemez- vagy drótdarabbal, 

hogy össze tudja forrasztani a kettıt, de ez sem sikerült minden esetben (ld. pl. 32.47., 32.68. 

k.)  

Jól látható, hogy a Pégasos készítésén változtatott. A 32. fibulapár MΘ5413 leltári számú 

darabján a ló jobb lábát – a derveni fibulákon látotthoz hasonlóan – teljesen körbevágta a 

minta mentén. A bal lábon is elıször ennek megfelelıen kezdte a vágást, de végül nem vágta 

ki a lemezt a láb alól, majd a jobb lábon kipótolta a hiányzó részt egy lemezdarabbal (ld. 

32.59., 32.69.70. k.).  Feltehetıen ezt a fibulát készítette el elıször, és utána a többit, 

meghagyva a Pégasosok lába alatt a lemezt. Ezt az indokolta, hogy csak így tudta a lábak 

közé szánt távtartó hengert rögzíteni (ld. 32.36-37., 32.42. k.).       

Az aranymőves több bikónikus gyöngyön is alkalmazott egy jellegzetes technikai fogást: 

szőkítıvágással csökkentette a csonkakúpok kerületét a nagyobbik átmérıjő szélüknél (ld. 

32.52., 33.6., 33.24-25. k.). Ezzel akadályozta meg, hogy a lemezszalag hullámossá váljon a 

formára hajlításnál (ld. 34.24. k.). Ugyanez megfigyelhetı a 12. számú gazellafejes 

karikafülbevaló-töredéken is az állat fejének szélénél. Ez egyelıre csupán azt jelenti, hogy 

mindkét darab készítıje ismerte ezt a technikai megoldást.404  

A sedesi fibulákat készítı aranymőves tehát sok apró részlettel díszített, látványos 

ékszerek készítésére vállakozott. A részletek kialakítása azonban nagy nehézséget okozott 

neki elsısorban a forrasztásuk során fellépı problémák (a felületek elszínezıdése és 

elolvadása, a forrasz el nem olvadása) miatt. Emellett pontatlanul is rakta össze az egyes 

elemeket (korongok drótjai, az ívek a gyöngyökön, a Pégasos szárnya nem éri el az ív 

gyöngyét), amit néhány helyen megpróbált kiigazítani. Úgy tőnik, mintha ezeknek a 

daraboknak a kifogástalan elkészítése meghaladta volna a képessségeit. 

 

B. A dupla szárú tők készítıi 

 

A tőtartó szárainak beállítása (összeszőkülnek), a cseppek általános formája (az oldalain 

kitüremkedı csepp-forma) és a drótozás cseppek ívét követı kiszélesedése alapján úgy tőnik, 

hogy a derveni tők egy helyen készülhettek, de a B sír fibuláit (37-39. sz.) más aranymőves 
                                                 
404 A szőkítıvágáshoz ld. alább, 288-289. 
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készítette, mint a ∆ sírban talált darabot (35. sz.). Erre egyrészt az utal, hogy a 35. fibula 

cseppjeit kézzel hajlították meg, és így a pontos formájuk eltér a B sír tőinek csepp-

formájától. Úgy tőnik, mintha a fibula készítıje a B sír fibuláin látott, mechanikusan 

’gyártott’ csepp formákat kézi módszerrel próbálta volna utánozni (vö. 35.3, 35.14. és 37.7. 

k.). Másrészt eltérı kézre utal az is, hogy a rögzítıdrótokat jóval pontosabban és 

egyenletesebben tekerték fel a 35. sz. tőn, mint a B sír darabjain. A középsı drótozás nem 

csak szépen követi a cseppek ívét, hanem a felsı széleit gondosan egymásra is hajlították, 

hogy eltakarják a köztük lévı rést (ld. 35.5-7. 35.15-17. k.). A rögzítıdrótok végét elrejtették, 

és a drótozások közepét is gondosan, egyenes vonalban préselték a cseppek drótjához. A B sír 

tőinek készítıje – az épen maradt tőtartó alapján – gondot fordított arra, hogy szépen 

kivitelezett formát készítsen. Ezért is választhatta a cseppek meghajlításához a mechanikusan 

alkalmazható pálcás módszert (ld. 37.1-2. k.). A drótozást azonban meglehetısen 

nagyvonalúan kezelte: lazán, szinte hanyagul tekerte fel a különbözı drótokat, és a végüket 

sem rejtette el gondosan a drótozás alá (ld. 37.10-11., 37.14. k.).   

A stavroupolisi dupla szárú tő (36. sz.) mind készítéstechnikai koncepciójában, mind a 

részletek kialakításában eltér a derveni daraboktól: más aranymőves, és feltehetıen más 

helyen készítette, mint a többit. A koncepcionális különbségek (párhuzamosra formázott tő és 

tőtartó szárak, a tőtartó külön készített csı-szárait a fejen hagyott, viszonylag hosszú drót-

szárakhoz forrasztották) utalnak arra, hogy más helyen készült, mint a derveni példányok. A 

mindhárom ponton egyformán és szorosan feltekert drótozás, a drótok gondosan elrejtett vége 

és a cseppek drótjára préselése, a feltekerés után elvágott rögzítıdrót és a tő drótjához arányos 

vastagsága pedig arra mutanak, hogy a tő készítıje akkurátus és az arányokra ügyelı 

aranymőves volt (ld. 36.6-11. k.).   

 

 

3. HASZNÁLAT, FUNKCIÓ 

 

 A derveni Z sír mindegyik fibuláján (29-31. sz.) azonos típusú sérülések és kopásnyomok 

láthatók: a tőtartón, az ívet díszítı lapátkerekeken és a tőház lapjain is kisebb-nagyobb 

karcolások, benyomódások és deformálódások; az ív öntött díszeinek és a lemezbıl készült 

elemeknek az élei legömbölyödtek, elkoptak. A kopott, karcolt felületeket ugyanaz a vékony 

patinaréteg vonja be, mint az ép részekét, ami egyértelmően jelzi, hogy az ókorban 

keletkeztek. A fibulák tőjét egy kivétellel bronzból készítették. A 29. sz. pár jobb oldalra 

kapcsolódó darabján vas tő maradványai vannak. Valószínőleg ehhez a darabhoz is eredetileg 
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bronz tő tartozott, ami a használatban tönkrement és vassal pótálták. Emellett a készítési 

technika is arra utal, hogy az életben is használhatták ezeket a darabokat: az ív tömör öntvény, 

ebbıl kalapálták ki a tőtartó alaplemezét, a tőház és a tőtartó egyes részeit dupla lemezbıl 

készítették, az illesztési helyeken forrasztással rögzítettek minden egyes elemet. Jól ellenállt 

tehát a használat viszontagságainak. 

 A sedesi Γ sír fibuláin (32-34. sz.) a tőház ugyan kisebb-nagyobb mértékben 

deformálódott, de a lemezek, drótok széle éles, nem látni rajtuk kopásnyomokat. Az egész 

fibula lemezbıl készült, üreges, a tőház lapjait is egyetlen lemez alkotja. A tőtartót csupán a 

végén lévı kis nyúlvánnyal rögzítették az ívhez, ami nem elég stabil megoldás, ha folyamatos 

használatnak van kitéve ez a rész. Az ívet és a tőtartót díszítı elemeket, de még a tőház lapjait 

is alig néhány ponton forrasztották össze. Mindez tehát arra utal, hogy nem erıs 

igénybevételre készítették ezeket a darabokat, vagyis nem valódi, hanem túlvilági használatra 

szánták ıket.  

 A dupla szárú tők a használat során leginkább a tő hegyein és a tőtartó csöveinek belsı 

oldalán kopnának meg. Sem a B, sem a ∆ sír darabjain nem lehet látni kopás nyomait ezeken 

a részeken, de a fej filigrándrótjain sem. Ugyanez mondható el a stavroupolisi tőrıl is. A B 

sírban talált ép tőtartó (37. sz.) szárait pedig még össze sem forrasztották. Véleményem 

szerint mindez arra utal, hogy egyiket sem használták az életben. A B sír két töredékén (38-

39. sz.) látható olvadásnyomok viszont egyértelmően jelzik, hogy a hamvasztás során a halott 

ruházatát díszíthették. Egyelıre nem dönthetı el, hogy a teljesen épen maradt tőtartó valóban 

a nagyrészt elolvadt tőtöredékhez (39. sz.) tartozott-e. Erre pusztán logikai alapon lehet 

következtetni, ha feltételezzük, hogy a sírban eredetileg két dupla szárú tőt helyeztek el.  

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

-A készítési technika, valamint a kopás- és sérülésnyomok alapján a derveni Z sír ívfibuláit 

(29-31. sz.) valószínőleg az életben is használták.  

-A sedesi ívfibulákat (32-34. sz.) a használatra utaló nyomok hiánya és a készítési technikájuk 

alapján valószínőleg sírba tételre készítették.   

-Szintén a használatra utaló nyomok hiánya miatt és bizonyos készítéstechnikai részletek 

(nyitott csövő tőtartó) alapján feltehetıen a derveni (35., 37-39. sz.) és a stavroupolisi (36. sz.) 

dupla szárú tőket is sírba tételre készítették.  
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-A derveni dupla szárú tők feltehetıen egy helyen készültek, de más aranymőves készítette a 

B sír darabjait, mint a ∆ sír példányát.  

-A készítéstechnikai részletek alapján jól elkülöníthetı a sedesi fibulákat készítı aranymőves. 

Bizonyos technikai részletek (a drótok egyenetlen minısége, a pontatlan illesztések, a 

figurális elemek két felének rögzítési módja, foltozás a hibák elrejtésére) a Γ sír diadémáján 

és fülbevalóján is azonosíthatók, ami a készítıjük azonosságára utalhat (ld. errıl, 298-301. 

o.).  

A dupla szárú tők esetében a készítık és a készítési hely (mőhely, vagy régió) pontosabb 

meghatározásához további hasonló darabok405 vizsgálata szükséges. 

                                                 
405 Pl. a Pydna melletti Sevastinál talált arany tők, ld. Hrysos ton Makedonon 2007, 117. 5. sz. képpel (ltsz.: Πυ9) 
és uott. 2. sz. képpel (ltsz.: Πυ8);  
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GYŐRŐK 

 

 

AZ EDDIGI MEGFIGYELÉSEK, VÉLEMÉNYEK, EREDMÉNYEK 

  

A derveni B sír nagymérető, figurális díszítéső bronz kratérjában talált tömör 

aranygyőrőt (40. sz.) eddig csupán P. Themelis és I. Touratsoglou tárgyalta a síregyüttes 

publikációjában. İk is mindössze a győrő fı jellemzıit említik meg: tömör arany, a karika 

keresztmetszete trapéz alakú, a feje kissé ovális, sík felülető és díszítetlen, és a kettıt egyben 

készítették. A győrőt 300-295 között temették el. Szerintük a Z sírban talált feliratos győrő 

hasonlít ehhez a darabhoz.406  

 A Z sír győrőjérıl (41. sz.) hasonlóképp tömör leírást adnak: ennek is a karikája és a feje 

egyben, tömör aranyból készült. A karika keresztmetszete négyszögletes, a feje ovális és 

lapos, a hosszanti tengelye mentén vésett ΚΛΕΙΤΑΙ ∆ΩΡΟΝ felirattal. Megjegyzik, hogy a 

dóron szót relikviának tartott győrőkre is ráírták.407 Ezt a darabot ugyanahhoz a típushoz 

tartozónak vélik, mint amibe egy éremkinccsel Kr.e. 280 elıttre keltezett gelai győrő is 

tartozik.408 Szerintük a derveni győrő 300-280 között került a sírba.409  

 Aik. Despini szerint a felirat datívusban írt neve arra utal, hogy a győrőt Kleitanak 

ajándékozták, aki a sírban eltemetett halott lehetett. Ezzel együtt még két győrőt (ld. 43-44. 

sz.) temettek el vele, ami arra utal, hogy esetleg nem a halott saját ékszerei voltak, hanem a 

rokonok, barátok ajándékai a számára. Despini a Kr.e. 4. sz. harmadik negyedére keltezi a 

győrőt.410  

 J. Boardman nem tárgyalja részletesen a Z sír feliratos győrőjét, csupán a katalógusban 

sorolja fel a Kr.e. 4. századi kerek fejő győrők között. Itt az általa felállított tipológia IX. 

típusába sorolja és Kr.e. 300 körülre keltezi.411    

 Szintén tömör aranyból készült a sedesi Γ sír győrője (42. sz.). N. Kotzias csupán a fej 

ovális formáját említi, és röviden a rajta lévı, intaglioban faragott díszítést: széken ülı és 

gyereket szoptató nı.412  

                                                 
406 Themelis – Touratsoglou 1997, 62. 90. 
407 Uott., 128. 
408 Uott., 184. A gelai győrőt ld. MonAnt 17 (1906), 539-540. 371. k. 
409 Hrysos ton Makedonon 2007, 256. 
410 Despini 1996, 272, 221. sz. 
411 Boardman 1970, 422. 708bis. sz. 
412 Kotzias 1937, 882. 



 210 

 J. Boardman csupán példaként hozza ezt a darabot a Kr.e. 4. századi kerek fejő, tömör 

győrők tárgyalásánál. Ennek a győrő típusnak a lapját általában ülı, vagy álló nıalak és Erós-

figura díszíti, de elıfordul, mint a sedesi győrőn is, hogy a nıt gyermekkel ábrázolják.413 A 

sedesi darabot is a IX. típusba sorolja, és keltezésként a késı 4. századot említ.414 

Aik. Despini az elıbbieknél részletesebben tárgyalja a győrő ábrázolását. A chitónt és 

himationt viselı nıalak klismoson ül és ruhátlan gyereket szoptat. A nıalakban – az 

attribúciós jegyek hiánya miatt – egyik, a szoptatás-ábrázolásoknál szóba jöhetı istennı sem 

ismerhetı fel, ezért egyszerően isteni dajkaként, kourotrophosként lehet meghatározni. 

Véleménye szerint a jelenetet élethően, gyengédséggel telve ábrázolták. Megemlíti, hogy a 

sír, amelyben találták, a kerámia mellékletek alapján Kr.e. 320 körülre keltezhetı. A győrőt 

azonban valamivel korábbra, a 4. század harmadik negyedére teszi.415 

 A derveni Z sír másik két győrőjét mindezidáig csak P. Themelis és I. Touratsoglou írta 

le. Az egyik (43. sz.) karikája két ellentétesen feltekert drótból készült, amelyeknek az 

illesztését kívülrıl egy csavart drót fedi. A karika mindkét vége oroszlánlábban végzıdik. 

Ezek tartják a győrő lemezbıl készült, doboz formájú, ovális fejét, amelybe a követ 

(kalcedon) foglalták. A fej felsı szélét nyelvminta veszi körbe, amit csavart dróttal díszítettek. 

Megemlítik, hogy talán ugyanabban a mőhelyben készült, mint az állítólag Thesszaloniki 

környékén talált, ma New Yorkban ırzött, ún. Ganymedes-együttes zöld köves győrője. A 

másik győrő (44. sz.) karikája az elıbbihez hasonló, de a végein átfúrt négyszögletes lapokat 

említenek. A győrőkövet ezen a darabon drótra főzték, amit a karika két végére tekertek. A 

skarabeusz alakú kı az alján lapos, sima és díszítetlen.416 Mindkét darab sírba kerülését 300-

280 közé teszik.417   

 

 

A GYŐRŐK LEÍRÁSA 
 
40. Győrő díszítetlen ovális lappal 
Derveni, B sír 
 
Leltári szám: B 134. 
Méret: belsı mérete 18x14,7 mm; külsı mérete 22,2x19,2x18,5 mm; a fej mérete 21,4x18,5 mm; a karika vast. 2 
mm; a fej vast. középen 2,2 mm. 
Tömeg: 18,22 g. 
Anyag: arany.  

                                                 
413 Boardman 1970, 226. 
414 Uott., 284. 
415 Despini 1996, 267. 207. sz. 
416 Themelis – Touratsoglou 1997, 129. A new yorki győrőt ld. Greek Gold 1994, 79. 34. sz. 34. k. 
417 Ld. Hrysos ton Makedonon 2007, 256. 7. és 8. sz. 
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Irodalom: Treasures 1979, 68. 234. sz.; Themelis – Touratsoglou 1997, 90. 102. t.; P. Themelis – I. 
Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 225. 5.ε. sz. képpel. 
Leírás: Tömör győrő ovális karikával és fejjel,egyenes felülető felsı lappal, díszítés nélkül (40.1-5., 40.23. k.). 
Karika: Ovális alakú, a fejjel egybeöntve. Csatlakozásuknál a karika megvastagszik és a győrő vállán ív alakban 
kiszélesedik (40.1-4. k.). A karika külsı oldala domború, belseje egyenes felülető, két oldala ferde. 
Keresztmetszete tehát trapéz alakú, amelynek a felsı rövid oldala egyenes, alsó hosszú oldala íves (ld. 40.2., 
40.4., 40.7., 40.23. k.).  
A karika szélei élesek, oldalai sima felületőek, jól láthatóak a reszelés és polírozás nyomai. A szélein néhol sorja 
van, ami két dologra utalhat: vagy az öntés során a formáról készített rész-öntıminták illesztési helyére, vagy az 
öntés után a végleges forma reszeléssel való kialakítására (40.16. k.). Egyelıre ez nem dönthetı el.  
A karika belsején, a győrő válla alatt, két hosszanti, bemélyedı, egyenetlen felülető vonal van (40.12-13. k.). 
Ezek a nyers öntvény eredeti felületére utalnak, ami alacsonyabban volt, mint a karika szélei. Az öntvény 
megreszelésével próbálták szintbe hozni a kettıt, a mélyedés azonban túl nagy volt, és ezért ez nem sikerült 
maradéktalanul.  
Fej: Ovális alakú; a karikával egybeöntve.418 A karika az ovális rövid oldalaihoz csatlakozik (40.5-6. k.). A fej 
felsı és alsó lapja is egyenes. Hosszanti oldalai a felsı laptól 0,4 mm-re szögben megtörnek és 3,5-4 mm széles 
sávban rézsútosan és ív alakban folytatódnak az alsó lap felé (40.1., 40.4., 40.6. k.). Így a fej keresztirányú 
keresztmetszete fordított trapéz alakú, amelynek a rövid oldalai egy pontban megtörnek (ld. 40.23. k.).  
A fej hosszanti oldalain lévı ív alakú ferde sáv fokozatosan elkeskenyedik és a karika ferde oldalaiban 
folytatódik (40.10. k.): a két felületet összereszelték, hogy a győrő jól illeszkedjen az ujj formájához. Jól láthatók 
a reszelı okozta mélyedések a karika szélén (40.18. k.). A fej az ovális rövid oldalain, a felsı lap alatt, ív 
alakban elkeskenyedik, hogy illeszkedjen a karikához (ld. 40.1., 40.4. k.). Ugyanitt közvetlenül a felsı lap széle 
alatt – a győrő vállán – íves bemélyedés hidalja át a karika és a felsı lap csatlakozását (ld. 40.2-3., 40.23. k.).   
A fej alsó lapja is ovális, amelynek a rövid oldalai ív alakban a karika belsı egyenes felületébe mennek át: ezt a 
két felületet is összereszelték (ld. 40.10. k.). 
A fej szélei is élesek, oldalai sima felületőek, a reszelés és a polírozás nyomaival (40.19. k.). A felsı lap szélein 
is jól látható a sorja, ami vagy a rész-öntıminták illeszkedési helyét mutatja, vagy a végsı formára reszelés 
eredménye (40.17. k.). A lap tetejének szélén, átellenben egymással, egy-egy szerszámnyom (reszelı? vésı?) 
látható (ld. 40.5. k.). Az egyik 1,5, a másik 2 mm hosszú (40.8-9. k.). Feltehetıen véletlenül kerültek oda.  
Az öntés nyoma a fej felületén is látható néhány helyen: az egyik hosszanti oldal rézsútos sávjában több 
szabálytalan formájú kidomborodó folt (az öntıminta felületében lévı mélyedések lenyomata, 40.10-11. k.); a 
győrő vállán a a rézsútos sáv pereménél apró gödrök (az öntıminta felületén lévı kitüremkedések lenyomata (?), 
40.14-15. k.). A felsı lap teljes felületét apró, kidudorodó szemcsék borítják (40.9., 40.22. k.). Ezek lehetnek az 
öntıminta felületének lenyomatai, de lehetnek az aranyban lévı zárványok is. 
A győrő vállán, a felsı laptól 2,5 mm-re ezüstszínő PGE-zárványok vannak az aranyban (40.20-21. k.). A 
számuk kb. 5.  
Állapot: Ép, a fej felsı lapján lévı szerszámnyomokon kívül nincs rajta sérülés. Használatnak nincs nyoma. 
Szerszámnyomok: két U-V profilú, egyenes vonal alakú szerszámnyom (a felsı lap szélén); reszelınyomok és 
polírozás nyomai (a felületen mindenhol). 
Párhuzamok: Azonos formájú és mérető tömör aranygyőrő a derveni Z sírból (ld. 41. sz.). Hasonló formájú, 
ovális fejő, díszítetlen, tömör aranygyőrő a Pangaion északi lejtıjén fekvı Nikisiani melletti tumulus ∆ 
sírjából.419 A dervenihez hasonló formájú a sedesi Γ sír győrője (ld. 42. sz.) is kisebb eltérésekkel.420 Díszítetlen 
és vésett dísző hasonló formájú tömör ezüst győrők tarentumi temetkezésekbıl ismertek még.421  
Keltezés: Kr.e. 4. század második fele (Treasures 1979); a sírba helyezés ideje 300-295 (Hrysos ton Makedonon 
2007). 
Megjegyzés: A 41. számú győrővel való formai és méretbeli azonosság alapján feltételezhetı, hogy mindkettı 
ugyanabból az öntımintából, ugyanazon a helyen készült (errıl ld. részletesen alább, 217-218.).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
418A tömör győrők készítésérıl (több részbıl álló öntımintából) ld. Boardman 2001, 215. és 435. 
419 A nikisiani győrő átmérıje 2 cm, fejének mérete 1,7x1,5 cm. Ld. Lazaridis et al. 1992, 38. 21. t. M 1849. 
420A győrők összehasonlítását ld. 218-219.  
421 Ld. Ori di Taranto 1984, 287-288. 205. sz. (Kr.e. 4. sz. harmadik negyede); 288. 206. sz (320-300). 
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41. Győrő feliratos ovális lappal 
Derveni, Z sír 
 
Leltári szám: Z 9. 
Méret: belsı mérete 17,6x16,7 mm; külsı mérete 21,7x20x17,7 mm; a fej mérete 19,5x17,7 mm; a karika vast. 
1,7 mm, a fej vast. középen 1,5 mm. 
Tömeg: 13,17 g.  
Anyag: arany.  
Irodalom: Χ. I. Μακαρόνας, ΑrchDelt 18 (1963), Χρον., 194. 229ε-στ. t. (az E sírból származik);422 Boardman 
1970, 422. 708bis. sz.; Treasures 1979, 71. 258. sz. 33. t. (a bezel 2x1,5 cm); Despini 1996, 45. 272. 221. sz., 
207. 221. k.; Vokotopoulou 1996, 223. 222. Z11. k.; Themelis – Touratsoglou 1997, 128. 27. t. 144. t.; P. 
Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 256. 6. sz. képpel. 
Leírás: Tömör győrő ovális(?) karikával és ovális fejjel, egyenes felülető felsı lappal,a lapon felirattal (41.1-5., 
41.25. k.). 
Karika: A deformálódások miatt most szabálytalan kör, eredetileg ovális(?) alakú. A győrőfejjel egybeöntve. 
Csatlakozásuknál a karika megvastagodott, ami most a a kopás miatt alig látható, és a győrő vállán ív alakban 
kiszélesedik (41.1-4. k.). A karika külsı oldala domború, belseje egyenes felülető, két oldala ferde. 
Keresztmetszete tehát trapéz alakú, amelynek a felsı rövid oldala egyenes, alsó hosszú oldala íves (ld. 41.3., 
41.4., 41.7., 41.25. k.).  
A karika szélei nem élesek, hanem tompák, lerekítettek, oldalai simák. A felületen lévı rendszertelenül 
elhelyezkedı karcolásnyomok nem a  reszelés, hanem a használat nyomai. A szélein már csak egy-két helyen 
fedezhetı fel az öntés során keletkezett sorja maradványa (41.18. k.). 
Fej: Ovális alakú; a karikával egybeöntve. A karika az ovális rövid oldalaihoz csatlakozik (41.5-6. k.). A fej 
felsı és alsó lapja is egyenes. Hosszanti oldalai a felsı laptól mintegy 0,5 mm-re szögben megtörnek és 3-3,5 
mm széles sávban rézsútosan és ív alakban folytatódnak az alsó lap felé (41.1., 41.4., 41.6. k.). Így a fej 
keresztirányú keresztmetszete fordított trapéz alakú, amelynek a rövid oldalai egy pontban megtörnek (ld. 41.25. 
k.). A fej hosszanti oldalain lévı ív alakú ferde sáv – az egyik oldalon kiszélesedve, a másikon nem – a karika 
ferde oldalaiban folytatódik (ld. 41.14-15. k.): a két felületet összereszelték, hogy jól illeszkedjen az ujj 
formájához. 
A fej az ovális rövid oldalain, a felsı lap alatt, ív alakban elkeskenyedik, hogy illeszkedjen a karikához (ld. 41.1., 
41.4. k.). Ugyanitt közvetlenül a felsı lap széle alatt – a győrő vállán – íves bemélyedés hidalja át a karika és a 
felsı lap csatlakozását. Ez a győrő deformálódása miatt csupán az egyik oldalon látható(ld. 41.2-3., 41.25. k.).  
A felsı lap hosszanti tengelyében vésett felirat: ΚΛΕΙΤΑΙ∆ΩΡΟΝ. A két szó egybeírva, a betők különbözı 
méretőek és nem egyvonalban helyezkednek el (41.9. k.). A betők véseteinek fala ép, folytonos vonalú, peremük 
is ép és éles. A vésetek keresztezik a felületen lévı, a győrő használatából eredı karcolásnyomokat (41.10-13. 
k.). Mindez arra utal, hogy a feliratot nem a győrő készítésekor, hanem jóval utána vésték ki. A vésetek 
peremének épsége alapján a felirat feltehetıen a sírba kerülés elıtt nem sokkal kerülhetett a győrőre.   
A fej alsó lapja is ovális, amelynek a rövid oldalai ív alakban a karika belsı egyenes felületébe mennek át. Ezt a 
két felületet is összereszelték (ld. 41.14-16. k.). A fej szélei is tompák, legömbölyödtek, oldalai sima felületőek. 
Reszelés nyomai nem, csak használatból eredı karcolásnyomok vannak rajta. 
A felsı lap szélein is néhány helyen még kivehetı a készítés során keletkezett sorja (ld. fentebb; 41.16. k.). A fej 
felületén öntésre utaló kisebb-nagyobb szabálytalan gödrök (41.17. k.) láthatók.  A felsı lapon apró, kidudorodó 
szemcsék is vannak (ld. 41.16. k.), amelyek lehetnek az öntıminta felületének lenyomatai, de lehetnek az 
aranyban lévı zárványok is .  
A győrő teljes felületén ezüstszínő PGE-zárványok láthatók az aranyban (41.22-24. k.). A számuk több, mint 
100. 
Állapot: Ép. Felületén a polírozásból eredı karcolásnyomok (vékony, párhuzamos vonalak/vonalsávok, 41.24. 
k.) mellett használatra utaló nyomok is láthatók. Az utóbbiak a következık: kisebb nagyobb rendszertelenül 
elhelyezkedı karcolások és benyomódások (pl. a felsı lapon, 41.22. k.); lekopott, legömbölyödött élek (pl. a 
karikán, 41.18-19. k.); a karika az egyik oldalon erıteljesen deformálódott: megnyomódott, és a győrő vállánál 
belül elkopott az anyag, mintha ezen a helyen folyamatos surlódás érte volna (felfüggesztés?; ld. 41.2-3. k.); a 
felsı lap – alig észrevehetıen – keresztirányban meghajlott az I és a ∆ között (41.8. k.).  
Szerszámnyomok: U profilú vésı nyoma (a felirat betői); polírózóeszköz nyomai (mindehol a felületen). 
Párhuzamok: Azonos formájú és mérető tömör aranygyőrő a derveni B sírból (ld. 40. sz.). A további 
párhuzamokat ld. a 40. számú győrőnél.  
Keltezés: Kr.e. 300 körül (Boardman 1970); Kr.e. 4. század harmadik negyede (Despini 1996); a sírba helyezés 
ideje 300-280 (Hrysos ton Makedonon 2007). 

                                                 
422 A derveni sírok jelölésének változásáról ld. Themelis – Touratsoglou 1997, 18. 
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Megjegyzés: A 40. számú győrővel való formai és méretbeli azonosság alapján feltételezhetı, hogy mindkét 
győrő ugyanabból az öntımintából, ugyanazon a helyen készült (errıl ld. részletesen alább, 217-218.). 
Felirata – a vésetek újszerő volta miatt – feltehetıen a temetés elıtt nem sokkal került a győrőre (errıl ld. 
részletesen, 226.). 
 
 
42. Győrő vésett dísző ovális lappal 
Sedes, Γ sír 
 
Leltári szám: ΜΘ5420.  
Méret: belsı mérete 18,2x15,3 mm; külsı mérete 21,2x19,9x16,5 mm; a fej mérete 20,7x16,5 mm; a karika vast. 
1,6 mm, a fej vast. középen 2,5 mm. 
Tömeg: 15,08 g 
Anyag: arany.  
Irodalom: Kotzias 1937, 882. 15. k.; Boardman 1970, 226. 227. 235. k., 284. Fig.235. sz.; Treasures 1979, 80. 
323. sz. 45. t.; Despini 1996, 267. 207. sz. és 203. 207. t.; B. Tsigarida, in Hrysos ton Makedonon 2007, 150. 8. 
sz. képpel. 
Leírás: Tömör győrő ovális alakú karikával és ovális fejjel, egyenes felülető felsı lappal, a lapon figurális 
ábrázolással (42.1-5., 42.39. k.). 
Karika: A deformálódások miatt most szabálytalan, eredetileg ovális alakú, ami két ponton megtört (vö. 42.2-3. 
és 42.8. k.). A győrőfejjel egybeöntve (?; ld. alább). Forrasztást jelzı varrat, illetve olvadás nyoma nem, csupán a 
karika megtörése és elvékonyodása, aprócska kiugrás és a felület egyenetlenebbé válása utal arra, hogy a karika 
és a győrőfej esetleg külön készült, és a kettıt összeforrasztották. Az egyik oldalon a felsı laptól kb. 10 mm-re, a 
másik oldalon 9 mm-re láthatók ezek a ’jelek’ (42.9-11. és 42.12-14. k.).  
Csatlakozásuknál a karika megvastagszik, ami most a a kopás miatt csupán az egyik oldalon látható, és a győrő 
vállán ív alakban kiszélesedik (42.1-4. k.). A karika külsı oldala domború, belseje egyenes felülető, két oldala 
ferde. Keresztmetszete tehát trapéz alakú, amelynek a felsı rövid oldala egyenes, alsó hosszú oldala íves (ld. 
42.7., 42.39. k.).  
A karika szélei tompák, legömbölyödtek, oldalai simák. A karika külsején alul, a széle mentén, kb. 2 mm 
távolságban 1-1, egymással párhuzamos vésett horony fut. Az egyik 16, a másik 11,5 mm hosszú: a felület 
kopása miatt mindössze ennyi maradt meg belılük (42.15. k.). A vésetek pereme deformálódott, összenyomódott 
a használat során (42.16. k.). A karika külseje tele van karcolásokkal és több helyen vonalszerő benyomódás is 
látható (42.17., és ld. 42.9-11. és 42.12-14. k.). Ezek rendszertelenül helyezkednek el: nem a megmunkálás 
nyomai, hanem a használat során keletkezett sérülések. A szélein már csak egy-két helyen fedezhetı fel az öntés 
során keletkezett sorja maradványa (42.18. k.). 
Nem lehet pontosan meghatározni a karika és a győrőfej találkozási pontját, ezért a karika hosszúsága csak 
nagyjából adható meg: 28-30 mm. Szélessége változó, 1,8-2,7 mm. A győrő vállához csatlakozó végein a 
legvékonyabb: 2,1, ill. 1,8 mm. A karika külsı oldalának eredeti szélessége alul középen maradt meg: 2,7 mm. A 
belseje kb. 1,5 mm széles. 
Fej: Ovális alakú; a karikával egybeöntve (?; ld. fentebb). Ha a fej külön készült, akkor a lapjai, a győrő váll-
része és a karikának az ebbıl kinıvı kezdeti szakasza alkothatta a győrő fej-részét. Ezt pedig egyetlen 
öntvényként készíthették el, amihez hozzáforrasztották a karikát. 
A karika az ovális rövid oldalaihoz csatlakozik (ld. 42.2., 42.18. k.). A fej felsı lapja egyenes, az alsó enyhén 
homorú (ld. 42.39. k.). Hosszanti oldalai a felsı laptól mintegy 1 mm-re megtörnek és 2,5 mm széles sávban, 
homorú ív alakban folytatódnak az alsó lap felé (42.6. k.). Így a fej keresztirányú keresztmetszete fordított trapéz 
alakúnak mondható, amelynek a rövid oldalai egy pontban megtörnek és homorúak (ld. 42.39. k.). A fej 
hosszanti oldalain lévı ív alakú homorú sáv a karika ferde oldalaiban folytatódik (42.19. k.). A horony középen a 
legszélesebb (2,5 mm), a végei felé fokozatosan elvékonyodik, és ív alakban végzıdik a győrő vállával 
egyvonalban (42.20. k.). 
A fej az ovális rövid oldalain, a felsı lap alatt, ív alakban elkeskenyedik, hogy illeszkedjen a karikához (ld. 42.1., 
42.4. k.). Ugyanitt a felsı lap alatt – a győrő vállán – középen egyenes, domború profilú szakasz (a domborúsága 
megegyezik a karikáéval), két oldalán pedig íves bemélyedés hidalja át a karika és a felsı lap csatlakozását (ld. 
42.1., 42.4., 42.39. k.).  
A felsı lap hosszanti tengelyében vésett figurális ábrázolás: gyermeket szoptató, ülı nıalak (kourotrophos).  Az 
ábrázolás 14,5x10 mm-es felületet foglal el (42.5. k.). A nıalak kifelé hajló lábú, alacsony háttámlás széken ül. 
A szék két oldalsó lába, az ülılap széle és a támlát díszítı gomb látszik (42.21-22. k.). A nı ujjas chitónt, 
nyakában nyakláncot (a szemeket félgömbszerő mélyedések jelzik), fején sakkost(?) visel. Fejét lehajtja, a 
gyereket nézi (42.23. k.). Az arcát és a szemét is profilból ábrázolták; az orra hiányzik. Bal lábfejét szembıl 
ábrázolták, jobb lábfejébıl viszont mindössze két rövid vonal látható (szemköztnézet? nem fért rá a lapra?; 
42.24. k.). Jobb karjával a gyermeket tartja, bal kezével a fedetlenné tett jobb melléhez emeli a fejét (42.25. k.). 
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A gyerek nagymérető, nem csecsemınek tőnik, a lábai térdtıl le is lógnak a nı bal oldala mellett (42.21-22. k.). 
A jobb lábfejét kifelé fordítva ábrázolták; a balt csupán három beszúrt pont jelzi, talán oldalról nézve (42.26. k.). 
A gyerek ruhátlan. Haja rövid, egyenes (42.27. k.). Jobb kezét felfelé nyújtja: a széttárt ujjak alapján a nı bal 
mellébe kapaszkodik (42.28. k.). A vésnök háromnegyednézetben ábrázolta a jelenetet. 
A fej alsó lapja is ovális, amelynek a rövid oldalai ív alakban a karika belsı, egyenes felületébe mennek át. Ezt a 
két felületet összereszelték (42.31-32. k.). Az alsó lap 12,3xkb.16,5 mm. 
A fej szélei is tompák, legömbölyödtek, oldalai sima felületőek. Ennek ellenére a felsı lap szélein néhány helyen 
még kivehetı a készítés során keletkezett sorja (ld. fentebb; 42.38. k.). A fej felületén láthatók az öntésre utaló 
nyomok: kisebb-nagyobb gödrök a felsı lapon (42.37. k.); kidomborodó szemcsék a fej homorú sávjában (talán 
a minta felületének lenyomata, ld. 42.34. k.).  
Állapot: A karika erısen deformálódott, 3 helyen is megtörik. Az ásatási közleményben közölt fényképen 
(idıben ez van legközelebb a sír megtalálásához, ld. Makedonika 1940, 479. 13.k.), a győrő karikája egyáltalán 
nem a deformálódott, hanem az eredeti ovális formában látható. Lényegében még ez az állapot látható 
Kotziasnak a leletegyüttest feldolgozó publikációjában is (Kotzias 1937, 882. 15.k.). A karika deformálódása 
tehát modern sérülés (vö. 42.2-3. és 42.8. k.).  
A felületen az ókori használatra utaló nyomok vannak: benyomódások és karcolások a karikán és felsı lapon (ld. 
42.9-11.,42.13-14., 42.16., 42.17., 42.37., 42.29-30. k.); a használattól és kopástól tompává vált, legömbölyödött 
élek (ld. 42.20., 42.31., 42.37. k.). A vésetek pereme is több helyütt deformálódott (42.29-30. k.) a rajtuk 
keresztülfutó, használatból eredı karcolások miatt. 
A győrőfej hátoldalán (az ábrázolás fej-részén), az alsó lap peremén mindkét oldalon, az ív alakú horony végétıl 
kb. 4-5 mm-re 2-3 mm hosszan ovális alakú eszköznyomok (poncoló?) vannak sőrőn egymás mellett (42.32-34. 
k.). Ugyanilyen nyomok láthatók még az íves horony külsı, a felsı lap felé esı szélén is kb. 5 mm hosszan 
(42.35-36. k.). Az alsó lapon lévı bemélyedések szimmetrikusan helyezkednek el (ld. 42.31. k.). Az 
eszköznyomok felülete ugyanolyan matt, mint a győrő többi részén a felület, azaz ókori eredetőek. (Vö. az ív 
alakú horonyban látható, fényes felülető, modern szerszámnyommal, ami a győrőt rögzítı installációs elem 
eltávolításakor keletkezett, ld. 42.32. k.) Az ókori eszköznyomok értelmezése egyelıre kérdéses. Az 
elhelyezkedésük alapján valószínőleg szándékos beavatkozás nyomai.  
Szerszámnyomok: V profilú vésı nyomai (a figurális ábrázolás); U-V profilú, ovális alakú eszköznyomok 
(poncoló?; a fej alsó lapjának szélén).  
Párhuzamok: Formájában és típusában – kisebb eltérésekkel – hasonló a derveni B és Z sír tömör aranygyőrője 
(ld. 40-41. sz.). A sedesihez hasonlóan a 41. győrő is használt. 
Keltezés: Késı 4. sz. (Boardman 1970); Kr.e. 4. sz. második fele (Treasures 1979); Kr.e. 4. század harmadik 
negyede (Despini 1996); Kr.e. 4. sz. utolsó negyede (Hrysos ton Makedonon 2007). 
 
 
43. Győrő ovális foglalatban kıvel 
Derveni, Z sír 
 
Leltári szám: Z10. 
Méret: belsı mérete 16x16,5-17 mm; külsı mérete 27,4x20,9x14,2 mm; a fej mérete 17,2x14,2x8,6 mm; a 
karika vast. 1,1-2,4 mm; a fej mag. 8,6 mm.  
Tömeg: 9,27 g. 
Anyag: arany, karneol.423  
Irodalom: Treasures 1979, 72. 259. sz.; Vokotopoulou 1996, 223. Z10. k.; Themelis – Touratsoglou 1997, 129. 
28. t. 144. t.; P. Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 256. 7. sz. képpel. 
Leírás: győrő U alakú karikával, ovális alakú foglalattal, díszítetlen cabochon kıvel (43.1-5., 43.33. k.). 
Karika: Enyhén szögletes, U alakúra hajlított nyitott karika, a végein zárótaggal, a győrőfejhez forrasztással 
rögzítve. A karika két, alapdrótra sima drótokból szorosan feltekert, a tekercselés irányával ellentétesen egymás 
mellé forrasztott ’szálból’ és a tetejükre, közéjük forrasztott orsódrótból áll (43.8-9. k.). A karika halszálka 
mintázatot mutat. A sima drótokon néhány helyen látható a készítésükhöz használt lemezszalag vagy rúd 
széleinek az illeszkedése. A drótok és a szálak is mindkét végük felé elvékonyodnak (ld. 43.2-3. k.). A szálakat 
és az orsódrótot nem forrasztották egymáshoz a teljes hosszukon, hanem csupán a zárótagok csatlakozása elıtti 
részen (43.10-11. k.) és még néhány ponton. A szálakat és a drótot egyenes állapotukban rögzítették egymáshoz, 
és a zárótagokat is ekkor forrasztották a végükre. Ez után hajlították formára a karikát.  
A zárótagok tömörek; külön készültek. A győrőfej felé esı végük oroszlánmancs formájúra van mintázva, míg a 
karika felé esı végük ellaposodik és simává válik. Valószínőleg vastag drót vagy lemezdarab negatív formába 

                                                 
423 Anyagvizsgálat hiányában a Z sír mindkét köves győrőjénél P. Themelis és I. Touratsoglou meghatározását 
veszem át. Ld. Themelis – Touratsoglou 1997, 129. (nem említenek anyagvizsgálatot). 
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préselésével-beütésével készülhettek. A mancsok oldalai ferdék, a hátoldaluk felé szőkülnek (43.14-16. és 43.17-
19. k.).  
A győrő jobb oldalán a zárótag hátoldalán hosszanti, benyomott hornyok láthatóak: a felületen végigtolt 
szerszám nyomai (43.12. k.). A hornyok átnyúlnak a karikára, ami arra utal, hogy a felületet egyengették el 
ilymódon a zárótag és a karika csatlakozásánál. Erre azért volt szükség, mert a két rész összeforrasztása nem jól 
sikerült, és így próbálták meg eltüntetni a megolvadt felületet. Az olvadás nyomai – apró gödrök a felületen – 
így is jól láthatók. Ez a zárótag csupán egyetlen ponton volt a győrőfejhez forrasztva: a foglalat felsı részéhez. A 
mancs és a karika rossz illesztése következtében az elıoldalon rés van a két rész között. Jól látható tehát, hogy a 
zárótag karika felıli vége lapos, és nincs egyenesre vágva (ld. 43.15-16. k.). 
A bal oldali zárótag hátoldala sima felülető, jól illeszkedik a karika végéhez (43.10. k.). Csupán a forrasztáskor 
keletkezett gödrök láthatók a felületén (43.13. k.). A győrőfejhez két ponton, a foglalat aljánál és tetejénél 
rögzítették. 
A karika drótjai: az orsódrót 0,7 mm, a sima drótok középen 0,6 mm vastagságúak. 
Fej: Ovális alakú, zárt foglalatba foglalt narancsos-vörös színő cabochon kı alkotja (43.5-6. k.). A foglalatot 
forrasztással rögzítették a karikához. A foglalat oldalát mintegy 6,5 mm széles lemezszalagból készítették, amit 
ovális alakúra hajlítottak. A lemezszalag végeit az ovális rövid oldalain illesztették össze; kb. 0,5 mm hézag 
maradt köztük. Ez jól látható a győrő jobb oldalán a zárótag teteje mellett (43.20. k.). Az oldalára 
filigrándrótokból és granulációból álló díszítés került (43.21. k.). Ezek az aljától a tetejéig sorrendben a 
következık: orsódrót; sima filigrándrót; szalag-csavart drótokból hajlított spirál-sor (minden spirál külön készült, 
és a szárukkal ellentétes irányban forrasztották ıket sorban a lemezre); a spirálok közötti üres területekre és a 
spirálok közepébe is 1-1 granulátumot forrasztottak. A spirálsor fölé két sima drót között egy orsódrót került 
(43.22. k.). A foglalat tetejét szalag-csavart drótokból hajlított nyújtott ívsor zárja le (43.23. k.). Az ívek formáját 
pontosan követve körbevágták a lemez szélét (43.24. k.). Az így kapott fogazat segítségével rögzítették a követ: 
a ’fogakat’ a kıre hajlították, hogy megakadályozzák a kicsúszását a foglalatból.  
A díszítést a foglalat formára hajlítása elıtt készítették el. Az egyenes lemezszalagra forrasztották az egyenes 
drótokat, a spirálokat, a nyújtott íveket és a granulációt is. A forrasztás után pedig vágóéllel formára vágták az 
ívek körül a lemez szélét. Ezt mutatja, hogy az egyik ív csúcsánál a drótba is belevágták (000 kép/. A vágás 
szögletes, de pontos, csak egy-két helyen maradt nagyobbra a lemez széle, mint az ív (43.25. k.). Majd ezután az 
egészet oválisra hajlították és lemezre forrasztották, amit közvetlenül a foglalat széle mellett körbevágtak. A 
tehát alulról zárt. 
A követ az alján laposra, a tetején domborúra csiszolták (ld. 43.2-3., 43.5. k.). A fény felé tartva eléggé 
áttetszıvé válik ahhoz, hogy kivehetı legyen az ovális hosszanti tengelyében középen végigfutó sötét sáv: a 
kıben lévı furat (43.26. k.). A furat létét megerısíti, hogy mikroszkópban a foglalat lemezének illesztésénél 
maradt résben látható a kı függıleges oldala, ami kb. 1-2 mm után véget ér, és utána üreg következik (43.27. k.). 
Erıs fényben az is kivehetı, hogy a furat nem egyetlen összefüggı vonalat alkot, hanem egy ponton megtörik. 
Ez arra utal, hogy két irányból fúrták ki.  
A foglalat díszítéséhez használt drótok: a sima drótok és az alsó orsódrót kb. 0,4 mm, a nyújtott ívek szalag-
csavart drótja 0,1 mm, a spirálok szalag-csavart drótja kb. 0,1 mm, a felsı orsódrót 0,7 mm vastag.  A 
granulátumok átmérıje változó, 0,1-0,3 mm. Az ívek mérete: kb. 1,2-2,5x1,7 mm. A foglalat alját lezáró lemez 
kb. 0,1 mm vastag. 
A foglalaton és a karikán használt orsódrótok tehát azonos vastagságúak. 
Állapot: A győrőn használat nyomait lehet látni. Ezek a következık: a foglalat tetején a fogazat drótjainak 
felülete és a karikán lévı orsódrót felülete kopott (ld. 43.23-25., 43.8-9. k.); a karika orsódrótja a győrő jobb 
oldalán a zárótag csatlakozása elıtt kb. 2,5 mm-es szakaszon megnyomódott és szétlapult, és a felülete is 
lekopott; mellette a karikát alkotó egyik ’szál’ is megnyomódott, és kb. 3 mm hosszan a sérülést okozó tárgy 
szélének lenyomata is megmaradt (43.28. k.); a karikát alkotó ’szálak’ több helyütt (fıként a karika közepénél) 
laposra nyomódtak, illetve elkoptak; mindkét karikát alkotó szál deformálódott; a kı felületén kisebb karcolások.  
A foglalat alját lezáró lemez több helyütt behorpadt (43.30-31. k.). A közepén lévı horpadásban kivehetı egy 
egyenes vonal, ami a sérülést okozó tárgy lenyomata (43.31. k.). Ez csak akkor lehetséges, ha a kı alján üreg 
van. Elképzelhetı, hogy megsérült, és ezért került zárt foglalatba.  
A spirálok között néhány helyen látható, hogy a foglalat lemezének felülete megolvadt, minden bizonnyal a 
díszítés forrasztásakor; a bal oldali zárótag mellett ki is lyukadt a lemez (43.29. k.). 
A győrőn több helyütt föld rakódott a drótok közé. Néhány helyen fekete égett szemcséket is lehet látni (43.32. 
k.).  
Szerszámnyomok: vonal alakú, U profilú cizellırszerszám-nyomok (a jobb oldali zárótag hátoldalán). 
Párhuzamok: Formájában és kialakításában azonosnak mondható az aghios athanasiosi cisztasírban talált 
üvegköves aranygyőrővel,424 de az nagyobb, vaskosabb, mint a derveni (összehasonlításukat ld. alább, 223., 

                                                 
424 Ld. Tsimbidou-Avloniti 2000, 570. 6. k.  
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225.). A karika kialakításában, valamint a befoglalt kı fajtájában és anyagminıségében megegyezik a derveni Z 
sír forgatható fejő győrőjével (ld. 44. sz.).  
Keltezés: Kr.e. 4. század második fele (Treasures 1979); a sírba helyezés ideje 300-280 (Hrysos ton Makedonon 
2007). 
Megjegyzés: A karika készítésének egyezı módja, és az azonos fajtájú és minıségő kı alapján feltehetıen a Z sír 
forgatható fejő győrőjével egy helyen készült (errıl részletesen ld. alább, 219-220.).  
 
 
44. Forgatható fejő győrő skarabeusszal 
Derveni, Z sír 
 
Leltári szám: Z11. 
Méret: belsı mérete 15,2x14,8 mm; külsı mérete 23,8x18,8 mm; a fej (skarabeusz) mérete 13,9x9,7 mm; a 
karika vast. 1,6-1,9 mm, a fej (skarabeusz) mag. 7,7 mm. 
Tömeg: 4,65 g. 
Anyag: arany, karneol.  
Irodalom: Treasures 1979, 72. 260. sz.; Gold of Macedon 2000, 74. 76. k.; Themelis – Touratsoglou 1997, 129. 
28. t. 144. t.; P. Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 256. 8. sz. képpel.  
Leírás: győrő U alakú karikával, forgatható, kıbıl készült,skarabeusz alakú fejjel (44.1-5., 44.37. k.). 
Karika: U alakúra hajlított nyitott karika, a végein zárótaggal, a győrőfejhez drótozással rögzítve. A karika két, 
alapdrótra sima drótokból szorosan feltekert, a tekercselés irányával ellentétesen egymás mellé forrasztott 
’szálból’ és a tetejükre, közéjük forrasztott szalag-csavart/orsó(?)drótból áll (44.9-10. k.). A karika így halszálka 
mintázatot mutat. A sima drótokon néhány helyen látható a készítésükhöz használt lemezszalag vagy rúd 
széleinek illeszkedése. Egy-két helyen az alapdrót is kilátszik a feltekert drótok alól (44.8. k.). A drótok és a 
szálak vastagsága a karika teljes hosszán változatlan (ld. 44.2-3. k.). A szálakat és az orsódrótot nem 
forrasztották egymáshoz a teljes hosszukon, hanem csupán helyenként, kisebb szakaszokon (44.11-12. k.). Jól 
látható a forrasz a szálak és az orsódrót között (ld. 44.8. k.). A szálakat és a drótot egyenes állapotukban 
rögzítették egymáshoz, és a zárótagokat is ekkor forrasztották a végükre. Csak ezután hajlították formára a 
karikát. 
A zárótagok tömörek; külön készültek. A győrőfej felé esı végük félgömbnek látszik, de valójában stilizált 
oroszlánmancs formájú. A karika felé esı végük ellaposodik és simává válik, ezt azonban a feltekert drót elrejti. 
Valószínőleg vastag drót vagy lemezdarab negatív formába préselésével-beütésével készülhettek. A mancsok 
oldalai ferdék, a hátoldaluk felé összeszőkülnek (44.13-15., 44.16-18., 44.21-22. k.). 
Csupán a skarabeusz feje felıli zárótag és karika csatlakozási helyén látható, hogyan rögzítették egymáshoz a két 
elemet: a karika és a zárótag végét is egyenesre vágták, és a két egyenes felületet forrasztották össze (44.19-20. 
k.).  
Végül a zárótag közepébe kb. 1,5 mm átmérıjő lyukat fúrtak. Ezen vezették keresztül a győrőfejet tartó drótot, 
ami mindkét vége felé elvékonyodik. Vastagsága 0,7 mm, a végein kb. 0,4 mm. A drót végét mindkét oldalon 
háromszor rátekerték a zárótag és a karika csatlakozására, hogy rögzítsék a karikához (44.23-24. k.). 
A karika drótjai: az orsódrót 0,6 mm, a sima drótok mintegy 0,6 mm vastagságúak. 
Fej: Ovális alakú, foglalat nélküli, narancsos-vörös színő, skarabeusz alakú kı alkotja. A skarabeuszt drótozással 
rögzítették a karikához (ld. 44.2-3., 44.5. k.). 
A kı alja lapos, díszítetlen  (44.6. k.); felsı része domború. Az aljától számítva kb. 1,5 mm magasságban 
vízszintes talajvonalat véstek az ovális hosszanti oldalain, az egyiken kb. 7, a másikon kb. 5 mm hosszúságban 
(44.27-28. k.). Ez adja a skarabeusz plinthosának felsı szélét. A skarabeusz lábait, csápjait, a thorax szélét és 
osztását (a határa sraffozott) különbözı szélességő és mélységő vésett vonalakkal jelölték (44.25-26., 44.29-33. 
k.). A legszélesebb és egyben legmélyebb vésetek: a skarabeusz feje és hátsó része alatti sáv, ami elválasztja a 
bogarat a plinthos szintjétıl; a  legvékonyabb és legsekélyebb vésetek pedig a skarabeusz hátán a thorax osztását 
jelölı vonalak. 
A követ az ovális hosszanti tengelyében fúrták át. A kı belsejében a furat egy ponton kissé megtörik, ami arra 
utal, hogy két irányból fúrták ki (44.34. k.). Ezen keresztül vezették át a skarabeuszt a karikához rögzítı drótot.  
A vésetek keresztmetszete U alakú, ami arra utal, hogy lekerekített élő szerszámot használtak a véséshez.  
Állapot: Töredékes: a karika bal oldali zárótagján feltekert drót vége letörött. A karika deformálódott. Az alsó 
részén a drótok között ezüstszínő anyaggal kevert ragasztó maradványa. 
A győrő karikájának drótjai csak nagyon kis mértékben koptak meg (ld. 44.8-10. k.). A skarabeusz vékonyabb, 
kevésbé mély véseteinél és az alján viszont erıteljes csiszolódás-kopás nyoma látható (ld. 44.26., 44.35. k.). 
Szerszámnyomok: vékony és vastag vonal alakú, U profilú esztergafej-nyomok (a skarabeusz részletei); 
fúrónyom (a karika zárótagja). 
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Párhuzamok: A derveni győrővel szinte azonos formájú, de nagyobb mérető, a Kr.e. 4. század végére keltezett 
skarabeuszos győrő az ókori Pydna nyugati temetıjébıl (ltsz.: Πυ798).425  
Keltezés: Kr.e. 4. század második fele (Treasures 1979); a sírba helyezés ideje 300-280 (Hrysos ton Makedonon 
2007). 
Megjegyzés: Az azonos készítéstechnikai részletek és az azonos fajtájú kı alapján feltehetıen az ovális foglalatú 
győrővel (43. sz.) egy helyen készült (errıl részletesen ld. alább, 219-220.).  
 

 

A GYŐRŐK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

 

A. A derveni és a sedesi tömör aranygyőrők 

 

A derveni B és Z sír győrői (40., 41. sz.) 

 

A két győrő formája azonos. Mindkettı karikája (a 41. győrőnél az eredeti formáját 

tekintve) és feje is ovális, és a kettıt egybeöntötték. A karikájuk keresztmetszete trapéz alakú, 

amelynek az alja nem egyenes, hanem íves. A karika külsı oldala tehát domború, a belsı 

egyenes felülető. A fejük felsı és alsó lapja is ovális alakú és egyenes. A hosszanti oldaluk a 

felsı lap alatt a 40. győrőn 0,4, a 41. darabon 0,5 mm-rel megtörik és az elızın 3,5-4 mm, az 

utóbbin 3-3,5 mm széles, ív alakú ferde sávban folytatódik az alsó lap, illetve a karika ferde 

oldalai felé. Az alsó lap rövid oldalai a karika belsı, egyenes oldalában folytatódnak. A fej 

keresztmetszete tehát mindkét győrőn fordított trapéz alakú, amely a rövid oldalain egy 

pontban megtörik (vö. 40.23. és 41.25. k.).  Mindkettın a karika és a fej csatlakozásánál a 

karika megvastagszik, a győrő válla ív alakban kiszélesedik és a fej felsı lapja alatt ív alakban 

bemélyed.   

Feltőnı különbség a kettı között, hogy míg a Z sír győrőjének szélei legömbölyödtek, a 

B sírban talált példányé élesek. Eltérnek abban is, hogy az elıbbi karikája és feje is tele van 

karcolás- és kopásnyomokkal, valamint deformálódott, az utóbbin nem látni ilyen nyomokat. 

Ebbıl adódhat néhány, a forma azonossága ellenére szembeötlı különbség: a 41. darabon a 

fej felsı lapja alatt a győrő vállán lévı íves bemélyedés csupán az egyik oldalon látható (ld. 

41.2-3., 41.25. k.); a karika közvetlenül a győrő válla alatt – a kopás miatt – erıteljesen 

elkeskenyedik és elvékonyodik (ld. 41.1-4 k.); a fej oválisának rövid oldalai kevésbé 

’csúcsosak’, mint a 40. sz. darabon. 

                                                 
425 Makrygialos, 279. mezı, 1. sír. Ld. B. Tsigarida, in Hrysos ton Makedonon 2007, 121. 1.γ. sz. A derveni 
skarabeuszos győrőt hasonlóként, és valószínőleg ugyanabból a mőhelybıl származóként említi. Ld. még Pydna 
1995, 118. B. k. 
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A két győrő méreteit is összevetve kiderül, hogy a külsı méreteik szinte azonosak. 

Jelentıs különbség a belsı méreteikben, a fej méretében és a tömegükben van (vö. 40.23. és 

41.25. k.). Ez azt jelenti, hogy a 41. győrő tömege kb. 5 grammal kevesebb, a belsı 

magassága 2 mm-rel nagyobb és a fej felsı lapjának szélessége és hosszúsága kb. 1, illetve 

kb. 2 mm-rel kisebb, mint a 40. számúé. A különbség valószínőleg a Z sír győrőjének 

kopásából adódik: az ujjon hordva a karika és a fej belsı oldalai, a fej felsı lapjának szélei 

elkoptak. A karika is deformálódott és elvékonyodott.  

Mindkét győrő felületén megfigyelhetık PGE-zárványok, de a 41. darabon jóval 

nagyobb mennyiségben, mint a B sír győrőjén (vö. 40.20-21. és 41.22-24. k.). Ez egyrészt 

arra utal, hogy azonos típusú alapanyagból, vagyis folyóból nyert aranyból készült mindkettı. 

Másrészt pedig arra, hogy a feliratos győrő erıteljes kopása miatt ezek az aranynál jóval 

keményebb anyagszemcsék sokkal nagyobb mennyiségben kerültek a felszínre, mint a 

teljesen ép 40. győrőn. Az arany a használat során egyszerően kikopott a platina csoport 

zárványai mellıl.  

A derveni B és Z sír győrőjét is öntıminta segítségével öntötték.426 Annak ellénre, hogy a 

Z sír győrője használt, a B sírban talált darab pedig új, a felsorolt formai és méretbeli 

azonosságok alapján elképzelhetınek tartom, hogy mindkettıt ugyanabból az öntıformából 

készítették.  

 

A sedesi győrő (42. sz.) 

 

 A sedesi győrő formája csupán elsı ránézésre tőnik azonosnak a két derveniével. A 

karikájának keresztmetszete ugyanúgy trapéz alakú, mint a másik kettıé, vagyis a külsı 

oldala domború, a belsı egyenes (vö. 42.39. és 40.23., 41.25. k.). A formája azonban más: az 

eredeti állapotát mutató fényképen ovális, amely a két oldalán egy-egy ponton megtörik (vö. 

42.8. és 40.2-3., 41.2-3. k.). Feltőnı különbség még az is, hogy a sedesi karikájára két, 

egymással párhuzamos hornyot véstek. Ezek a karika kopása miatt ma már csak rövid 

szakaszon láthatók, de eredetileg feltehetıen a győrő válláig futhattak. 

A sedesi győrő fejének felsı és alsó lapja is ovális, az alsó lap felülete azonban nem 

egyenes, hanem kissé homorú. A hosszanti oldalai ennek is megtörnek, azonban nem ferde, 

hanem homorú, vájatszerő, ív alakú sávban folytatódnak az alsó lap és a karika ferde oldalai 

felé (vö. 42.2-3., 42.6., 42.19-20. k. és 40.2-3., 40.6., 40.10., 41.2-3., 41.6., 41.14. k.). A fej 

                                                 
426 A tömör aranygyőrők készítésérıl ld. Boardman 2001, 215. 



 219 

keresztmetszete tehát ezen a győrőn is fordított trapéz, ami a rövid oldalain egy-egy pontban 

megtörik, de a töréspont alatt homorú vonalú (ld. 42.39. k.).  

A karika ezen a darabon is megvastagszik a fejhez csatlakozásánál, és a győrő válla is ív 

alakban kiszélesedik. A váll profilja azonban eltér: míg a két derveni darabon a felsı lap alatt 

ívesen bemélyed, a sedesin a középsı részén egyenes vonalú, domború profilú marad, azaz a 

karika, a győrő válla és a felsı lap széle egyenes vonalat képez. Emellett a sedesin a váll 

oldalsó részei a felsı lap széléhez képest bemélyednek, a derveni győrőkön viszont egyenes 

felületőek (vö. 42.1., 42.4., 42.39. és 40.1., 40.4., 40.23., 41.1., 41.4., 41.25. k.). A sedesi 

győrőn tehát nincs meg a győrőfej rövid oldalán, közvetlenül a felsı lap alatt, az 

oldalnézetben jól látható íves bemélyedés (vö. 42.39. és 40.23., 41.25. k.).  

 Lehetséges, hogy a sedesi példány a készítés technikájában is eltér a másik két darabtól. 

Míg azokon a karikát a győrő fejével együtt öntötték, ezen elképzelhetı, hogy külön. Erre 

felületi egyenetlenségek utalnak a győrő két oldalán, a válla alatt 9-10 mm-rel (ld. 42.9-14. k.)  

 A sedesi győrő abban is eltér a derveniektıl, hogy a felsı lapjára figurális ábrázolást 

véstek, míg a Z sír győrőjére csupán feliratot, a B sírban talált darab pedig díszítetlen maradt 

(vö. 42.5. és 40.5., 41.5. k.).  

 

B. A derveni köves győrők (43., 44. sz.) 

  

A Z sírban talált két köves győrő a fej eltérı kialakítása (kı dobozszerő, zárt foglalatban, 

illetve forgatható, skarabeusz formájú kı) miatt elsı ránézésre teljesen másnak tőnik, a 

részleteiket összevetve azonban több hasonlóság is van köztük (vö. 43.1-4. és 44.1-4. k.).  

Mindkét győrő karikáját U alakúra hajlították és a két végére a győrőfejhez rögzítendı 

zárótagot forrasztottak. A karikák azonos módon is készültek: két, alapdrótra feltekert, több 

sima drótból álló ’szálat’ helyeztek egymás mellé a tekercselés irányával ellentétesen, közéjük 

a tetejükre pedig orsódrótot, majd néhány ponton összeforrasztották. A két ’szál’ 

halszálkamintát mutat, az orsódrót pedig kiemelkedik az általuk alkotott felületbıl. A 43. 

darabon a drótok a végük felé elvékonyodnak, a 44. darabon a teljes hosszukon egyforma 

vastagságúak (vö. 43.2-3., 43.8-11. és 44.2-3., 44.8-12. k.).  

A zárótagok mindkét példányon külön és azonos módon készültek: vastag drótot, vagy 

lemezt negatív formába préseltek, vagy ütöttek. Csak a győrő feje felé esı részüket mintázták 

meg, a karika felé esı részük ellaposodik és sima felülető. A 43. sz. győrőn jól felismerhetıen 

oroszlánmancs alakúra formázták a fej felé esı részt. A 44. darabon a zárótagnak ez a része 

ugyan jóval stilizáltabb, de felismerhetı a mancs (vö. 43.14-19. és 44.13-18., 44.23-24. k.). A 
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zárótagokat még a karika egyenes állapotában forrasztották a két végére, majd az egészet 

formára hajlították. 

Mindkét darabon a győrőfej formája határozta meg a karika fejhez rögzítésének módját. 

A zárt foglalatú példányon (43. sz.) egyszerően a foglalathoz forrasztották a zárrótagok 

oroszlánmancs-részét. A skarabeusz alakúra faragott követ azonban foglalat nélkül kellett 

elhelyezni a másik győrőn (44. sz.). Ezért a kıbe lyukat fúrtak és drótra főzték, aminek a két 

végét, a zárótagokba ütött lyukon átvezetve, rátekerték a karikára (ld. 44.13-18., 44.34. k.). 

Mindkét győrőn azonos fajta és színő követ, narancsvörös karneolt használtak (vö. 43.5., 

43.20., 43.26. és 44.25-36. k.). Súrlófényben kivehetı, hogy a foglalatba rögzített ovális 

cabochon kı hosszanti tengelye mentén, a belsejében egyenes vonal alakú ’árnyék’ húzódik 

(ld. 43.26. k.). Mikroszkóp alatt pedig az ovális rövid oldalán, a foglalat lemezének kissé 

szétnyílt illesztése mögött, a kı oldalán furat ürege látható (ld. 43.27. k.). Valószínőleg a 43. 

sz. győrő kövét is eredetileg forgatható fejő győrőre szánták. A foglalat hátoldalán látható 

horpadás mutatja, hogy feltehetıen sérülés miatt került mégis zárt foglalatba (ld. 43.30-31. 

k.).  

 

 

AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TECHNIKAI ELEMZÉS EREDMÉNYEI 

 

1. TÍPUSRA ÉS KÉSZÍTİRE JELLEMZ İ JEGYEK 

 

 A görög győrőtípusokat több helyütt feldolgozták már és az egyes típusok szerkezeti 

jellemzıit is leírták.427 A derveni és a sedesi győrők is viszonylag jól besorolhatók a korábban 

felállított tipológiákba. Érdemes azonban kiemelni azokat a tárgyakon megfigyelt részleteket, 

amelyek hozzájárulhatnak a típusok pontosabb jellemzéséhez. 

 

A. Az ovális fejő tömör győrő típus jellemzıi 

  

A derveni B és Z sír tömör aranygyőrője a forma fıbb jellemzıi alapján (a karika körív 

alakú, a vállnál a felsı lap alatt ívesen bemélyed és a fej felé kiszélesedik) véleményem 

szerint a J. Boardman-féle tipológia XI. típusába sorolható. Boardman megjegyzi, hogy 

egyrészt csupán a fı formákat ismerteti, és így a lehetséges helyi variációkat nem tudja 

                                                 
427 Ld. BMC Rings, xli-xliii. (a klasszikus-hellénisztikus koriak); Boardman 1970, 212-234. (klasszikus koriak); 
Boardman 2001; A. Alessio, in Ori di Taranto 1984, 251-275. 
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figyelembe venni, másrészt pedig nem mindig világos a különbség a típusok között, így az 

egyes darabokat nem mindig lehet egyértelmően besorolni.428 A XI. típusba azokat a Kr.e. 4. 

sz. második felére, illetve késıbbre keltezett, kör alakú fejjel ellátott tömör aranygyőrőket 

sorolta, amelyeknek a karikája a fej felé kiszélesedik.429  

A két derveni győrő az A. Alessio által, a tarentumi ásatásokon feltárt győrőkbıl 

felállított tipológia IX. típusába sorolható. Alessio jellemzése szerint a IX. a VIII. típusból 

alakult ki a Kr.e. 4. század 3. negyedében, ami azt jelenti, hogy a győrő ellipszis alakú, a felsı 

lapja felé elvékonyodó feje kiszélesedik és kerekebbé válik, de még ovális marad. A IX. 

típusba sorolt győrők karikája a külsején domború, a belsején pedig – a VIII. típuséval 

ellentétben – nincs élesen kiugró bordázata, hanem lapos. Ezen belül az A változatba sorolta a 

díszítetlen darabokat.430 

A tárgyak tanulmányozása során kiderült, hogy a derveni B sírban talált győrőn 

nincsenek használatra utaló nyomok (ld. alább). Új volta miatt ez a darab a győrőtípus 

(Boardman XI., nem kör, hanem ovális alakú lappal) mintapéldányának tekinthetı. A típus, 

legalábbis annak egy változata tehát az elızıeknél pontosabban meghatározható.  

A B és Z sír győrőjének összehasonlításánál  (ld. fentebb) leírt forma alapján érdemes 

kiemelni a következı részleteket: a karika keresztmetszete trapéz alakú, aminek a karika 

külseje felé esı oldala íves (azaz a karika külsı oldala domború); a karika oldalai ferdék és 

egyenes felületőek; a fej a hosszanti oldalán egy ponton megtörik, onnan pedig ferdén 

folytatódik a fej alsó lapja felé; ez a ferde rész is egyenes felülető, ami a karika ferde, egyenes 

felülető oldalaiban folytatódik; a karika a győrő feje felé fokozatosan, ív alakban kiszélesedik; 

a győrő válla, közvetlenül a fej felsı lapja alatt ívesen bemélyed, de az oldalai egyenes 

felületőek. A karikát és a fejet együtt öntötték, mindkettı formája ovális. 

A Boardman-féle tipológia XI. és az Alessio-féle tipológia IX. típusába sorolható sedesi 

győrő a derveniektıl jól megkülönböztethetı változatot képvisel. A fı különbség, hogy a fej 

hosszanti oldala a töréspont után nem ferde, egyenes felülető, hanem homorú, vagyis vájatot 

képez, ami kb. a fej és a karika csatlakozásáig tart. Ettıl a ponttól a karika oldala az elızı 

változathoz hasonlóan ferde és egyenes felülető. Eltér a győrő válla is: nincs rajta íves 

bemélyedés a fej felsı lapja alatt, vagyis oldalnézetben a karika egyenes vonalban csatlakozik 

a fejhez; a váll oldalai azonban nem egyenes felületőek, hanem homorúak. Elképzelhetı, hogy 

a karikát és a győrő fejét külön készítették el, majd összeforrasztották. A karika formája – a 

                                                 
428 Boardman 2001, 212. 
429 Uott., XI. típus: 213. 217. k., 214., 403. 
430 A. Alessio, in Ori di Taranto 1984, 259. és 287-288. 205-206. sz. 205-206. k.  
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sedesi győrő eredeti állapota szerint – nem ovális, hanem az oldalain egy-egy ponton 

megtörik.  

Az ovális fejő tömör aranygyőrők családján belül tehát jól megkülönböztethetı a derveni 

és a sedesi győrő által képviselt változat. Kérdés azonban, hogy ezek valójában mennyire 

feleltethetık meg a Tarentumban kimutatható változatoknak, azaz csupán a forma 

kialakításának fı elemei, vagy a részletei is mutatnak-e egyezést azokkal. Makedónia 

területén több, hasonló típusú tömör aranygyőrőt is feltártak az elmúlt fél évszázadban.431 Ez 

azt a kérdést is felveti, hogy esetleg lehetnek-e ezek helyi, Makedóniára, vagy szőkebben 

Közép-Makedóniára jellemzı változatok. Ezekre a kérdésekre azonban a szakirodalomban 

rendelkezésre álló fényképek alapján, a tárgyak közvetlen vizsgálata nélkül nem lehet 

válaszolni.  

 

B. A skarabeusz formájú forgatható fejő győrő típus jellemzıi 

 

A derveni skarabeuszos győrő az archaikus kortól készített győrőtípus Kr.e. 4. század 

második felére jellemzı, késıi változatához tartozik.432 Tarentumban viszonylag sok példány 

került elı belıle.433 A. Alessio a karikájuk kialakítása alapján osztotta ıket típusokba,434 a 

derveni darab azonban egyikbe sem sorolható be. 

Egyelıre csupán egyetlen hasonló karikával ellátott skarabeuszos győrőt ismerek az 

ókori Makedónia területérıl. Ez a Pydna temetıjébıl származó darab B. Tsigarida szerint a 

dervenivel azonos mőhelyben készült.435  Ezt azonban egyelıre sem megerısíteni, sem 

cáfolni nem tudom a közölt leírás és fotó alapján. 

Úgy tőnik tehát, hogy a derveni darab által képviselt típus karikája jellegzetes 

kialakítású: két, alapdrótra több drótból feltekert ’szálból’ és a tetejükre forrasztott 

orsódrótból áll, a két végén külön készített, negatív formából domborított, és a karikához 

forrasztott stilizált oroszlánmancs alakú zárótaggal. A formája U alakú és a skarabeuszhoz a 

zárótagon ütött lyukon átfőzött és köré tekert dróttal rögzítették. Ez megegyzik a típusra 

jellemzı rögzítési móddal. 

                                                 
431 Ld. pl. a Pangaionban Nikisianinál (Lazaridis et al. 1992, 38. 21.t. M 1849), az ókori Pydna (Hrysos ton 
Makedonon 2007, 122. 3.γ. sz. képpel), Akanthos (uott., 195. 12-13. sz. képpel), vagy Lété temetıjében (uott., 
298. 15. sz. képpel). 
432A típushoz ld. Boardman 2001, 139-141. 158. 191. 209.  
433 Ld. Ori di Taranto 1984, 276-282. 174-188. sz. 
434 Uott., 251-255. 
435 Ld. Hrysos ton Makedonon 2007, 121. 1.γ. sz. képpel. 
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Összességében tehát a karika típusa jól jellemezhetı, és biztosan eltér a tarentumi 

skarabeuszos győrők karikájának típusaitól. Ebben az esetben is felmerül a kérdés: lehet-e ez 

a karika-változat Makedóniára, illetve Közép-Makedóniára jellemzı? Megválaszolása 

azonban – a fentebb említett okok miatt – egyelıre nem lehetséges.   

 

C. A zárt, dobozszerő foglalatú köves győrő típus jellemzıi 

 

Az ovális, doboz alakú fejjel készített győrők a Kr.e. 4. századra jellemzıek. J. 

Boardman csupán röviden tárgyalja ezt a teljes egészében aranyból készült változatot, 

amelynek a felsı lapját általában lemezbe mintázott, dombormőves ábrázolás, a doboz oldalát 

filigrándrótokból álló motívumsor díszíti, a karika pedig drótokból fonott.436 A derveni győrő 

által is képviselt köves változatnak csupán egyetlen, ciprusi példányát említi a gemmája 

miatt.437 Több hasonló, kıvel és filigránnal díszített doboz foglalatú győrő ismert múzeumi 

győjteményekbıl, amelyek Ciprusról származnak.438 Tudomásom szerint azonban ez a 

változat egyelıre feldolgozatlan. 

Jelenleg egyetlen, a Z sír győrőjével azonos típusba sorolható győrőt ismerek makedóniai 

ásatásból. Ezt Thesszaloniki környékén, az Aghios Athanasiosnál feltárt tumulusban találták 

(ld. 22. k.); a temetkezést a Kr.e. 4. század végére keltezték.439 A két darabon végzett elızetes 

összehasonlító elemzés alapján jól körvonalazhatóak az általuk képviselt győrőtípus fıbb 

jellemzıi. A karika két egymás mellé helyezett, tekercselt vagy sodrott ’szál’, amelynek 

mindkét végét negatív formából préselt, oroszlánmancs formájú zárótag zárja le. A győrő fejét 

az alján zárt, ovális alakú, lemezbıl készített foglalat alkotja. Ennek a felsı szélén lemezbıl 

kivágott fogazat helyezkedik el, hogy a követ a foglalatba rögzítse. A karikát forrasztással 

rögzítik a foglalathoz. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
436 Boardman 1970, 232-233. 
437 Uott., 185. Pl. 386. 
438 Pl. BMC Rings, 53. 294. sz. VIII. t.; Karageorghis 2000, 195. 323. k. 196. 323. sz., 242. 398. sz. 398. k. 
További darabokat említ még V. Karageorghis a Boardman által is tárgyalt nicosiai darab közlésénél, ld. BCH 85 
(1961), 258. 259. 2. k. 
439 Ltsz.: MΘ18183. Ld. Tsimbidou-Avloniti 2000, 551. 559. 2. sz., 570. 6. k.  
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Változtatható részletek: a készítı, illetve a készítési hely jellemzıi 

 

A. Az ovális fejő tömör aranygyőrőkön 

  

A két derveni és a sedesi darabot is negatív formából öntötték. Elképzelhetı, hogy a 

forma jellegzetes kialakítása (pl. a sedesi darab fejének oldalán lévı ív alakú vájat) jellemzı a 

készítés helyére (ld. fentebb). A győrőforma apró jellegzetességei (pl. a fej felsı lapja alatt 

milyen ívő a váll bemélyedése) azonban elsısorban az öntıminta készítıjére lehetnek 

jellemzıek, de a győrő készítıjére nem (hacsak a kettı nem ugyanaz). Csupán a rájuk vésett 

felirat, illetve figurális ábrázolás esetében lehetne kézre jellemzı vésési technikát, vagy 

vésınyomokat azonosítani, amennyiben össze lehetne vetni más, hasonló vésett díszítésekkel. 

Ebben az esetben is kérdés azonban, hogy a vésnök azonos-e a győrő készítıjével.  

 Az öntvény végsı formájának kialakítási módja, a reszelés technikája az egyedüli, 

biztosan a győrőt készítı aranymőves kezéhez köthetı jellegzetes vonás. Azonosításuk 

azonban szinte lehetetlen, mert csak újonnan készített darabokon láthatók. 

   

B. A skarabeusz formájú forgatható fejő győrőkön 

 

A derveni és a pydnai darab, valamint a tarentumi példányok alapján – eltekintve a 

kıskarabeusz különbözı vésési módjaitól – a karika az egyetlen szabadon változtatható eleme 

ennek a győrőtípusnak. Ezen belül a zárótag formája és a karika kialakítása is változhat.  

A karika készülhet a derveniéhez hasonlóan két alapdrótra feltekercselt drótokból álló 

’szálból’ és a rájuk forrasztott orsódrótból, de készülhet sima drótból, vagy lemezszalagból is. 

A zárótag a derveniéhez hasonlóan készülhet külön, negatív formába préselve, és formázhat 

stilizált oroszlánmancsot, de lehet negatív formából préselt oroszlánprotomé, vagy félgömb 

alakú.  

A derveni darab karikájához alkalmazott készítési szkhéma egyelıre a készítés helyére 

tőnik jellemzınek. Ezt alátámasztja a Z sír két köves győrőjének összehasonlító elemzése is 

(ld. fentebb). Az elemzés világossá tette, hogy a két különbözı típusú győrő karikájának 

készítési módja, a zárótag különbségét leszámítva (részletesen megmintázott, illetve stilizált 

oroszlánmancs), azonos. Ez, valamint a fejhez felhasznált azonos fajtájú és anyagminıségő 

kövek is arra utalnak, hogy a két győrő egy helyen készülhetett. Ez azt is jelenti tehát, hogy 

ugyanazt a típusú és készítési technikájú karikát két különbözı győrőtípushoz is 

felhasználták, a fej formájához igazítva a karika rögzítésének módját. 
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 A tárgyalt karika-változat esetében egyelıre csupán egyetlen részlet jöhet szóba készítıre 

jellemzı jegyként: a drótok feltekerésének módja a ’szálak’ alapcsövére. Ez ugyanis 

automatikus mozdulatsor eredményeként jön létre, ezért kézre jellemzı lehet. Vizsgálatához 

azonban jóval több tárgy összehasonlítására lenne szükség.   

 

C. A zárt, dobozszerő foglalatú győrőkön 

 

A derveni és az aghios athanasiosi darab elızetes összehasonlítása alapján a karika két 

’szálának’ készítési módja (alapdrótra tekerve, vagy pusztán drótok összesodorva), a zárótag 

készítésének módja (külön darabból a karikához forrasztva, vagy a karika végeibıl 

kialakítva), valamint a foglalat és a tetején lévı fogazat díszítése (filigrándrótok közé 

helyezett spirálok granulátumokkal a foglalat oldalán és filigrándrótból hajlított ívek a 

fogazaton, vagy vastag filigrándrótok sora a foglalat oldalán és díszítés nélkül hagyott 

fogazat) szabadon változtatható. Emellett az alapanyagként felhasznált drótok és lemezek 

vastagsága is jelentıs mértékben eltérhet. 

A győrő karikájának a készítési módja – a skarabeuszos típus alapján – tehát a készítés 

helyére lehet jellemzı. Ebben az esetben a karika drótjainak feltekerése, vagy összesodrása 

mellett (automatikus mozdulatsor eredménye) kézre jellemzı lehet a fogazat kivágásának 

módja is. Ez olyan részlet, ami részben lehet automatizmus, de a készítı gondossága, 

precizitása is befolyásolhatja. Ezt a feltevést is további hasonló darabok vizsgálata 

igazolhatná. 

 

 

2. A GYŐRŐK KÉSZÍT İI 

 

A vizsgált darabok kis száma, a készítési technika (öntés), a kézre jellemzınek vélhetı 

jegyek korlátozottsága és azonosításuk nehézkessége egyelıre nem teszi lehetıvé, hogy a 

készítéstechnikai részletekbıl következtetni lehesssen a készítıjükre.    

 

 

3. HASZNÁLAT, FUNKCIÓ 

 

 A sedesi kourotrophost ábrázoló (42. sz.) és a derveni feliratos győrő (41. sz.) felülete is 

tele van karcolásokkal, több helyütt kisebb-nagyobb mértékben benyomódtak, a széleik 
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elkoptak, legömbölyödtek (ld. 41.9., 41.14-15., 42.16., 42.19-20. k.) Emellett a derveni darab 

karikája és feje deformálódott, és el is kopott (ld. 41.2-3., 41.8. k.), valamint a sedesi 

karikájába vésett hornyok is szinte teljesen elkoptak (ld. 42.7., 42.17. k.). Mindezek alapján 

mindkét győrőt valószínőleg hosszú ideig használták mielıtt a sírba került.  

A rajtuk lévı vésett ábrázolás, illetve felirat és a karcolásnyomok egymáshoz való 

viszonyának vizsgálatából azonban eltérı kép rajzolódik ki a funkciójukra vonatkozóan. A 

sedesi győrő felsı lapján a karcolások keresztezték a véseteket, úgy, hogy azok peremén is 

sérülést okoztak (ld. 42.29-30. k.). Ez jól mutatja, hogy az ábrázolás a készítés során került a 

győrőre, és a használat során megsérült. Ez alapján feltételezhetı, hogy a sedesi Γ sírba 

temetett nı saját ékszere volt. 

A derveni Z sír győrőjén azonban a felirat véseteinek pereme és fala is ép. Még azok a 

karcolások sem okoztak rajtuk sérülést, amelyek látszólag keresztezik a betőket (ld. 41.9-13. 

k.). Ez pedig arra utal, hogy a feliratot késıbb, a használat után, de a sírba helyezés elıtt 

vésték rá. Ez megerısíti az Aik. Despini által már felvetett lehetıséget: a győrő a sírba 

temetett halottnak szánt ajándék volt.440 Ebben az esetben azonban nem erre a célra újonnan 

készített győrő, hanem egy valószínőleg hosszú ideig használt darab vált ajándékká a rávésett 

felirat révén. 

Egészen más a helyzet a derveni B sírban talált győrővel (40. sz.). A használatnak 

semmilyen nyomát (kopott, legömbölyödött élek, elvékonyodott, deformálódott karika) nem 

lehet látni rajta: teljes egészében megırizte eredeti, a készítés során nyert formáját (ld. 40.2-3. 

k.) Még az öntés során keletkezett gödrök és a formára reszelés nyomai is jól láthatók a 

felületén (ld. 40.10-19. k.). Ezt a győrőt tehát közvetlenül a temetés elıtt készítették. Kérdés 

marad azonban, hogy eredetileg is a temetésre készült-e. 

 A Z sír zárt foglalatú, köves győrőjének (43. sz.) karikája benyomódott, a foglalat 

hátoldala behorpadt, de a rajta lévı orsódrót és a győrőt díszítı többi filigrándrót csak kevéssé 

kopott (ld. 43.24., 43.28., 43. 30-31. k.). A benne lévı kı úgy tőnik másodlagos 

felhasználású: eredetileg forgatható fejő győrőhöz szánták (errıl ld. fentebb), talán éppen a 

vele együtt talált skarabeuszos győrőhöz (44. sz.) hasonlóhoz. Az utóbbin is csak alig 

észrevehetı mértékben kopott meg a karika felülete (ld. 44.8-10. k.). A győrőfejet alkotó 

karneol skarabeuszon azonban a vékony vésetek a bogár hátán erısen lekoptak, valamint a kı 

alján is nagymértékő kopás-csiszolódás nyomai láthatók (ld. 44.26., 44.35. k.). Ez alapján 

elképzelhetı, hogy a régóta használt skarabeuszt új győrőkarikára helyezték. Mindez azt 

                                                 
440 Ld. Despini 1996, 272. 
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mutatja, hogy a két köves győrő ebben a formájában csupán rövid ideig lehetett használatban 

a sírba kerülés elıtt. 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

-A derveni B sírban talált tömör aranygyőrő (40. sz.) új, soha nem használták. Közvetlenül a 

temetkezés elıtt készülhetett, talán sírba helyezésre.  

-A derveni Z sír feliratos tömör aranygyőrőjét (41. sz.) a kopás mértéke és a karcolások 

mennyisége alapján valószínőleg hosszú ideig használták a sírba kerülése elıtt. A felirata 

késıbbi, mint a sérülései, valószínőleg a temetkezés elıtt véshették rá. Valóban a halottnak 

szánt ajándék lehetett.  

-A forma azonossága alapján elképzelhetı, hogy a B és a Z sír győrőjét azonos öntımintából 

készítették. Mindkettı alapanyaga folyóból nyert arany. 

-A sedesi Γ sír győrőjét (42. sz.) is a felület kopottsága és a karcolások mennyisége alapján 

hosszú ideig használhatták a sírba helyezése elıtt. 

-A derveni Z sírban talált győrőbe (43. sz.) foglalt kı belsejében furat van. Eredetileg 

forgatható fejő győrőhöz készítették, feltehetıen a kı alján lévı sérülés miatt került 

foglalatba. 

 -A Z sír forgatható fejő győrőjén (44. sz.) lévı skarabeusz felthetıen hosszú ideig használt 

darab, amit új győrőkarikára helyeztek. 

A derveni B és Z sír tömör aranygyőrője esetében további, archaeometriai vizsgálatok (a 

kopás mértékének vizsgálata és az eredeti felület rekonstruálása) hozhatnak elırelépést annak 

a kérdésnek az eldöntésében, hogy valóban azonos öntımintából készültek-e. Az alapanyag 

összetételének, valamint a benne lévı PGE-zárványok vizsgálatával juthatunk közelebb az 

arany származási helyének és a győrők készítési helyének a meghatározásához.441  

A derveni és a sedesi győrők által képviselt tömör aranygyőrő-változatokhoz hasonló, 

további makedóniai példányok szisztematikus feldolgozása és összevetése a hasonló, szintén 

ásatásból, jól keltezhetı kontextusból származó tarentumi darabokkal választ adhat arra a 

kérdésre, hogy ezek esetleg helyi, makedóniai változatok-e, valamint elırelépést jelenthet a 

készítés helyére (régió, mőhely) jellemzı jegyek meghatározásában.   

                                                 
441 Ld. ehhez fentebb, 14-15. 
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A derveni Z sír ovális foglalatú köves győrőjének és a new yorki ún Ganymedes-

együttes442 köves győrőjének esetében felvetett mőhely-azonosság kérdését egyelıre sem 

cáfolni, sem megerısíteni nem tudom. A két darab összehasonlító technikai elemzésével 

valószínőleg eldönthetı lenne a kérdés.  

A Z sír két köves győrőjének készítéstechnikai azonosságai és a kövek makroszkópos 

vizsgálata alapján azonosnak látszó jellemzıi arra utalnak, hogy a két darab azonos helyen 

készülhetett. A feltevés helyességét a kövek és az arany archaeometriai vizsgálata igazolhatja, 

vagy cáfolhatja.  

                                                 
442 Az együttesrıl ld. Richter 1937. 
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SZALAGOK  

 

 

AZ EDDIGI MEGFIGYELÉSEK, VÉLEMÉNYEK, EREDMÉNYEK  

 

 A derveni B sírban talált cakkos szélő szalagról (45. sz.) P. Themelis és I. Touratsoglou 

nagyon rövid leírást ad: viszonylag vastag arany lemezbıl készült, cakkos a széle, díszítetlen, 

szabálytalan távolságokban lyukak vannak rajta és összegyőrıdött. A diadémák között 

sorolják fel, és nem említik, hogy a sírban hol találták.443 

 K. Romiopoulou is csak röviden tárgyalja a stavroupolisi sírokból elıkerült szalagokat. A 

Dagli utcai sír példányáról (46. sz.) annyit említ, hogy domborított fonatmintás szalag 

darabja, és a mintát astragalos-sor határolja. Véleménye szerint a sírban talált arany lapokkal 

(ld. 54-56. sz.) együtt mellvért díszítéséhez tartozott.444 

 Az Oraiokastrou utcai, szintén domborított fonatmintás szalagdarabokon (47. sz.) 

helyenként apró lyukak vannak, hogy szögekkel a bırbıl, vagy vasból készült mellvértre 

erısíthessék. K. Romiopoulou szerint a verginai ún. II. Philippos-sírban megmaradt mellvért 

szalagdíszítéséhez hasonlóan kell elképzelni az elhelyezésüket.445 Ezeket a darabokat a Kr.e. 

4. század utolsó negyedére keltezi.446 

  

 

A SZALAGOK LEÍRÁSA 
 
45. Cakkos szélő szalag 
Derveni, B sír 
 
Leltári szám: B137.  
Méret: hossz. 66 cm, szél. változó, 12,7-13,8 mm. A lemez vast. 0,1 mm.  
Tömeg: 5-6 g (a hossza miatt nem mérhetı pontosan). 
Anyag: arany.  
Irodalom: Treasures 1979, 69. 237. sz.; Themelis – Touratsoglou 1997, 89. 101. t.; P. Themelis – I. 
Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 225. 7. sz. képpel. 
Leírás: lemezszalag, cakkosra vágott szélekkel, rögzítılyukakkal (45.1-2. k.). 
Szalag: Hosszú, keskeny lemezszalag. Az egyik végét egyenesre vágták (45.3. k.), a másik kb. egyenes vonalú 
törésfelület. Jól látható az utóbbin az egyenetlen lemezszél (45.4. k.).  
A lemezszalag mindkét szélét teljes hosszában cakkosra vágták (45.2. k.). A lemezszél az íveknél nem minden 
esetben szabályos körív, de folyamatos ívelt vonal. Ez arra utal, hogy az íveket nem egyenes, hanem íves 
vágóéllel vágták ki. Ez jól látható a szalag elıoldalán az egyik kivágásban (45.5. k.). Az ívek között kiemelkedı 
csúcsok végét egyenesre vágták (45.7-8. k.).  

                                                 
443 Themelis – Touratsoglou 1997, 89. 
444 Romiopoulou 1989, 206. 9. sz. 
445 Uott., 210-211. 4. sz. 
446 Hrysos ton Makedonon 2007, 183. 14. sz. 
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A szalag mindkét szélén 93-93 teljes, a törött végénél fél, a vágott végénél negyed ív van. A töredék ív arra utal, 
hogy elıször cakkosra vágták a lemezt, és csak utána méretre a hosszát. A szalag hátoldalán több helyütt, kb. az 
ívek aljával egyvonalban, bekarcolt egyenes vonal látható. Ez egyfajta elırajz, amivel kijelölték az ívek határát a 
lemezen. Jól látható pl. a szalag törött vége elıtti részen (45.7. k.). Néhány ívnél több, egymással párhuzamos 
bekarcolás is van a közöttük kiemelkedő csúcsokon (45.8. k.). A szalag elıoldalán hosszú, sávszerő 
szerszámnyom is látható a csúcsokon, aminek egyelıre ismeretlen a rendeltetése (45.9. k.).    
A szalagon 19 lyuk helyezkedik el, egymástól különbözı távolságra (ld. 45.1-2. k.). Közülük csak egyetlen 
szabályos kör alakú; átmérıje 1,5 mm (45.10-11. k.). A lyukaknak ’udvara’ van azon az oldalon, ahonnan 
lyukasztották: kb. kör alakú mélyedés körülöttük. Feltehetıen a lyukasztó szerszám hagyta ezt a nyomot. A 
szabályos lyuk körül ez az ’udvar’ lekerekített sarkú négyszög, szélessége kb. 4,5 mm. Minden lyukat a szalag 
elıoldala felıl lyukasztottak.  
A lemez felületén több helyütt látható csiszolásnyom, ami arra utal, hogy felpolírozták. 
Állapot: A lyukak széle egy kivételével beszakadt. Az ívek közötti csúcsok vége sok helyütt visszahajlott, vagy 
hiányzik. Néhol berepedt a lemez széle. Szinte minden ívnél látható egy függıleges horony, vagy borda, de 
szerszámnyomot nem látni rajtuk. Ezek arra utalnak, hogy a szalagot egykor szándékosan összehajtogatták (ld. 
45.2. k.).  
Több helyütt, fıként a szalag közepe és vége táján, elszórtan, apró pöttyökben vörös színő anyag rakódott a 
felületre (45.12. k.). A hátoldalon nincs nyoma ennek. Anyagvizsgálat híján csupán feltételezhetı, hogy esetleg 
festés nyomai lehetnek.  
A hátoldalon 3 helyen látható rozsdaszínő folt. A szalag végénél lévı nem felületre rakódott anyag, hanem hı 
hatására keletkezett elszínezıdés.  
Néhány lyuk körül ragasztóval erısítették meg a lemezt. 
Szerszámnyomok: sávszerő, sekély szögletes profilú cizellırszerszámnyom(?) (az ívek csúcsainál). 
Párhuzamok: A stavroupolisi Oraiokastrou utcai sírból elıkerült, domborított fonatmintával díszített, egyenes 
szélő, darabokra vágott, lyukakkal ellátott szalag (ld. 47. sz.) a díszítését tekintve távoli párhuzam, de a hossza és 
a rögzítésének azonos módja alapján valószínőleg a dervenivel azonos rendeltetéső lehetett.  
Keltezés: Kr.e. 4. sz. második fele (Treasures 1979); a sírba kerülésének ideje 300-295 (Hrysos ton Makedonon 
2007). 
Megjegyzés: Íves vágóélt használtak a derveni Z sír korongos csónak-függıs fülbevalópárján a korongokat 
díszítı lángpalmetták leveleinek a kivágásához is (ld. fentebb 9. sz.). Azokhoz azonban jóval kisebb mérető 
szerszámra volt szükség, mint a B sír szalagjához.  
 
 
46. Fonatmintás szalag 
Stavroupolis, Dagli utcai sír 
  
Leltári szám: MΘ 5132. 
Méret:  hossz. 89 mm, szél. változó, 7,1-8,1 mm. A lemez vast. kevesebb, mint 0,1 mm. 
Tömeg: 0,28 g. 
Anyag: arany. 
Irodalom: Romiopoulou 1989, 206. 9. sz. 50β. t.  
Leírás: lemezszalag, domborított fonatmintával (46.1-2. k.). 
Szalag: Rövid, keskeny lemezszalag. Teljes hosszán domborított fonatminta díszíti, amit alul és felül is 
astragalos-sor határol. A 2 astragalos minta egyenes, egymással párhuzamos, távolságuk 5,5 mm, a 
deformálódott részeken kb. 6 mm. A fonatminta egyes ’szemeit’ középen fégömb alakú kidomborodás, körötte 
teljes kör alakú borda, az alsó és felsı szélén pedig körív alakú borda alkotja. A ’szemek’ nem egyformák, kis 
méretbeli eltérés van közöttük. Folyamatos, de enyhén hullámzó vonalban ’főzték össze’ ıket. Az astragalos-sor 
ezért nem egyforma távolságra van a fonattól (46.3-4. k.).  
A lemezt negatív formába préselve alakították ki a mintát. A fonatmintát és az astragalos-sort azonban külön 
formából készítették. Ez magyarázza, hogy miért változik a fonatminta távolsága a két, egymással párhuzamos 
keretelı mintától.447 A szalagon egyetlen helyen sem látható a minta kezdetének és végének a csatlakozása, sem 
egyezı mintaszakasz. Ez arra utal, hogy a fonatminta-egység legalább olyan hosszú volt, mint a lemezszalag, 
vagyis kb. 9 cm. A minta jellegzetes részlete lehet a szalag egyenesre vágott végénél lévı nem teljes, a többinél 
kisebb mérető ’szem’, ami közelebb van a felsı astragalos-sorhoz, mint az alsóhoz (ld. 46.4. k.).   
A minta domborítása után vágták formára a lemezszalagot, mert a szalag mindkét végén töredék-motívum van.  
Az egyik végét ívesre vágták (46.6. k.), a másikat egyenesre (46.7. k.). Az alsó széle a lemez eredeti, kalapált 
széle (ld. 46.3-4., 46.8. k.). A felsıt nagyrészt vágóéllel egyenesre vágták, csupán rövid szakaszon hagyták meg 

                                                 
447 A daorsi aranymőves-lelet negatív formáján külön vésték ki a fonatmintát és az astragalos-sort. Ld. Treister 
2001, 437. 79,3. k. és 438. 80,2. k.  
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az eredeti kalapált lemezszélt (ld. 46.3-4. k.). Az egyenes vége elıtt kb. 20-35 mm-rel jól látható, hogy a vágóél 
ferdén rányomódott a lemezre, de nem vágta el (46.10. k.). A szalag íves végén és néhol a vágóéllel vágott 
szakaszok között is folyamatos vonalú, apró hullámos a lemez széle (46.6., 46.9. k.). Ez arra utal, hogy nem 
vágóélt, hanem más szerszámot (olló?) használhattak ezeken a részeken. Talán elıször ollószerő szerszámmal 
próbálták formára vágni a lemezt, majd ahol túlságosan meggyőrte a lemez szélét, vágóéllel korrigálták a vágást.  
A lemez felületét polírozták, néhány helyen jól láthatóak a karcolásnyomok (46.11. k.).  
A szalagon sehol sincs rögzítésre utaló nyom: lyuk, karika, drót, vagy annak a helye. 
A felületén több helyütt ezüstszínő PGE-zárványokat lehet látni (46.12. k.). A számuk több, mint 100.448  
Állapot: A közepénél kettétört, úgy, hogy most csupán az alsó astragalos-sornál illeszkedik a két fél kb. 2 mm 
hosszú szakaszon. 5,5x3 mm mérető darab hiányzik innen a lemezbıl (46.5. k.). Az egyenesre vágott végén 
középen kb. 1,5 mm-es darab kitört a lemez szélébıl (ld. 46.7. k.). A szalag teljes hosszán kisebb-nagyobb 
győrıdések, a minta több helyütt benyomódott.  
A szalag elıoldalán néhány helyen szürkésbarna föld rakódott a felületre. A hátoldalon látható rózsaszín 
lerakódás a régi kiállítási installációs anyag maradványa. A tanulmányozás után a szalag 2 darabját 
összeragasztották: a hátoldalán kb. 1,2 cm hosszan speciális textilcsíkkal erısítették egymáshoz, az elıoldalán 
pedig aranyszínőre retusálták a hiányzó részen (46.13-14. k.). 
Szerszámnyomok: hosszú vonal alakú, V profilú vágóélnyom (a szalag felsı szélén). 
Párhuzamok: Hasonló domborított fonatmintával díszített, valószínőleg ruházathoz tartozó aranyszalagok az 
510-500 körülre keltezett sindosi sírokból ismertek nagy számban.449 A fonatminta általában kettıs és keret 
nélküli. A legtöbbjükön a rögzítéshez szükséges lyuk is van. Trebenishtébıl ismertek nagyon hasonló, egyszeres 
fonatmintával díszített és astragalos-sorral keretelt arany lemezszalagok. Ezek egy része sisak dísze. Két arany 
maszkot és egy kesztyőt is ugyanezzel a mintával díszítettek.450 A stavroupolisi Oraiokastrou utcai sírból került 
elı több fonatmintás arany szalag-darab. Ezeket azonban bordával keretelt kettıs fonatminta díszíti, és rögzítésre 
szolgáló lyukak is vannak rajtuk (ld. alább 47. sz.). 
Keltezés: a sírral együtt a Kr.e.  5. század vége, vagy 4. század eleje (Romiopoulou 1989). 
Megjegyzés: A rögzítıeszköz hiánya arra utal, hogy eredetileg is csupán fonatmintás szalagnak készült, a vékony 
lemez pedig azt jelzi, hogy sírba tételre készíthették. 
  
 
47. Fonatmintás szalag darabjai 
Stavroupolis, Oraiokastrou utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ 7420. 
Méret: 1. hossz. 76,9 cm, szél. 11,4-12,6 mm; 2. hossz. 11,32 cm, szél. 10,4-12,4 mm (7 mm a lekerekített 
végénél); 3. hossz. 10,85 cm, szél. 11,3-12,4 mm; 4. hossz. 10,52-11,2 cm, szél. 11,6-12,6 mm; 5. hossz. 86-88,5 
mm, szél. 12,3-12,8 mm; 6. hossz. 11,6 cm, szél. 11-12,8 mm. A lemez vast. 0,1 mm. 
Tömeg: 1. 16,6 g; 2.1,8 g; 3. 2,5 g; 4. 2,8 g; 5. 2 g; 6. 1,8 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Romiopoulou 1989, 210-211. 4. sz. 53β. t.; K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 183. 
14. sz. képpel. 
Leírás: lemezszalag darabjai domborított fonatmintával, rögzítılyukakkal (47.1-2., 47.14-15., 47.25-26., 47.31-
32., 47.37-38., 47.45-46. k.). 
Szalag: 6 különbözı hosszúságú, keskeny lemezszalag azonos díszítéssel. Mindegyiket teljes hosszában 
domborított, kettıs fonatminta díszíti, amit alul és felül is domborított borda határol . A bordák egyenesek, 
egymással párhuzamosak. A fonatminta egyes ’szemeit’ középen félgömb alakú domborulat, mellette a külsı 
oldalán 2 párhuzamos, kb. S alakú borda alkotja. A ’szemek’ nem egyformák, kis méretbeli eltérés van közöttük. 
2 sorban, folyamatos vonalban, az S bordákat egymással szembefordítva és kissé elcsúsztatva ’főzték össze’. Így 
a középsı domborulatok cikcakk mintát alkotnak (47.3., 47.18., 47.27., 47.33., 47.39., 47. k.).  
A lemezt negatív formába préselve alakították ki a mintát. Erre utal, hogy a minta az elıoldalán éles, a 
hátoldalán elmosódó, lágy körvonalú (47.4., 47.19., 47.38. k.). Az 1. és a 4. darabon jól látható a kezdetének és a 
végének a csatlakozása (47.7-8., 47.34. k.). Ezek azt mutatják, hogy a fonatmintát és a keretelı bordákat is 
ugyanabban a negatív formában mintázták meg. A teljes minta-egység a 1. darab közepén látható, 32,7 cm 

                                                 
448 Hasonló zárványok találhatóak a derveni B és Z sír tömör aranygyőrőjének (ld. 40-41. sz.) és a Z sír 
nyaklánctöredékének (ld. 16. sz.) anyagában is. 
449 Ld. Sindos 1985, 78-79. 111. sz. 111. k. (22. sír), 80. 116. sz. 116. k. (20. sír), 179-180. 287-288. sz. 287-288. 
k. (56. sír), 216-217. 343. sz. 343. k. (52. sír), 238-239. 384-386. sz. 384-386. k. (52. sír), 300-301. 498. sz. 498. 
k. (57. sír).   
450 Ld. Filow 1927, 18. 16. k. (V. sír), 19. 17. k. (V. sír), I. t. 1-2. k. (I., V. sír, aranymaszkok), II. t. 1. k. (I. sír, 
kesztyő), XV. t. 1. k. (III. sír, sisak).  
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hosszú. Azonosítható a negatív néhány jellegzetes részlete, ami a domborítás során átnyomódott a lemezekre: pl. 
a 3. darab jobb felsı sarkától 30 mm-re kb. 2,5 mm hosszú, szinte függıleges görbe vonal szeli ketté a minta 
felsı keretelı bordáját (47.27. k.). Ugyanez megtalálható az 1., a 4. és a 6. darabon is (47.11., 47.35., 47.49. k.). 
A 3. darab bal felsı sarkától 35 mm-re ferde vonal indul a felsı keretelı bordától a fonat S bordájáig, és az elsıt 
keresztezi is, de a másodikat már nem. Ugyanez a részlet megtalálható az 1. és az 5. darabon is (47.40. k.). Ezek 
valójában a negatív felületében lévı mélyedések lenyomatai. A szalagok elıoldalán, a sima felületeken több 
helyütt is láthatóak apró, szabálytalan kidudorodások, amik szintén a negatív anyagában lévı mélyedések 
lenyomatai (47.9., 47.17. k.). Mindezek bizonyítják, hogy a rövid szalagok is ugyanabból a formából készültek, 
mint a hosszú, annak ellenére, hogy csupán a minta részletei vannak rajtuk.   
A domborítás után vágták formára a lemezszalagokat, mindig az elıoldaluk felıl. Az alsó és felsı szélüket a 
mintával párhuzamosan vágták el, a végüket pedig egy kivételével ferdére, vagy majdnem függılegesre. A 2. 
darab egyik végét ívesre vágták (47.14. k.). Minden darabon, van amelyiken több helyütt is, jól látható a vágóél 
nyoma: csupán benyomta a lemezt, de nem vágta el (47.28. k.). Ez arra utal, hogy a szerszámot nem mindig 
sikerült egyvonalban tartani.  
Az egyes darabok vágott végei összeilleszthetık, ami azt mutatja, hogy eredetileg hosszú lemezszalagokat 
készítettek, és azokat vágták kisebb darabokra. Összeilleszthetı az 1. és az 5., a 2. és a 6., a 3. és a 4. darab 
(47.51. k.).  
Mindegyik szalagon több lyuk is található a rögzítésükhöz, egymástól különbözı távolságra. Ezeket mindig az 
elıoldal felıl lyukasztották. Kétféleképp helyezték el ıket: a szalag közepére, illetve a szélére. Az 1. darabon 
mindegyik, a 2. és 4. darabon az egyik lyuk került középre (47.3., 47.5-6., 47.16., 47.31. k.). A többi a szalagok 
széléhez került (47.18., 47.29-30., 47.37., 47.45. k.). A méretük alapján szegecseléshez készülhettek.  
1. A teljes minta a szalag közepén helyezkedik el. A jobb oldalán kb. 26,6 cm, a balon kb. 17,6 cm hosszú 
szakasza van még rajta.  
A szalag bal oldalán, a vége elıtt 9,3 cm-rel található a negatív forma egyik jellegzetes részlete: a felsı keretelı 
bordát kettészelı görbe vonal (47.11. k.).  
A minta végének és elejének csatlakozását a fonat átfedése jelzi, és az, hogy a keretelı bordák ezen a szakaszon 
nem egyvonalban, hanem egymás mellett folytatódnak (47.7. k.). A szalag bal oldalán lévı minta-csatlakozás 
alig vehetı észre, mert jól illeszkedik a két rész, és a keretelı borda is szinte egyvonalban folyatódik (47.8. k.).  
Néhány helyen a keretelı borda mentén látható egy másik, kevésbé erıteljesen domborított borda (47.3-6. k.). 
Feltehetıen egy másik minta is volt a formában, ami a domborítás során átnyomódott.  
13 lyuk van ezen a darabon a minta középvonalában. Méretük kb. 1,7x1,5 mm és kb. 3x1,8 mm között mozog.  
A szalag jobb oldali végétıl 13 mm-re van az 1. lyuk, a bal oldali végétıl pedig 8,05 cm-re az utolsó. Közöttük a 
lyukak egymástól való távolsága 33,5 és 78 mm között változik.  
A szalag bal oldali végéhez illeszkedik az 5. darab (ld. 47.43-44. k.).  
2. A szalag ívesre vágott végénél látható a minta kezdete és a teljes hosszán folytatódik. A kezdete elıtt sima a 
lemez felülete (47.16-17. k.).  
A lemez széleit nem a mintát keretelı bordával párhuzamosan vágták le (47.14., 47.16. k.).  
4 lyuk van ezen a darabon. Az egyik az íves végénél a minta középvonalában; 2 a szalag közepénél egymással 
ferdén szemközt az alsó és a felsı borda vonalában; az utolsó a szalag egyenes végénél a felsı borda vonalában. 
A lyukak mérete kb. 1,8x1,4 mm és kb. 2x1,8 mm között van. Az 1. lyuk a szalag íves végétıl 9 mm-re, a 4. az 
egyenes végétıl 10,5 mm-re van. A középsı lyukak 49,5, illetve 41 mm-re vannak a szélsıktıl.  
A szalag egyenes végéhez illeszkedik a 6. darab azzal a végével, ahol közvetlenül a lemez szélén lyuk van 
(47.23-24. k.). A lyuknak nincs nyoma a 2. darabon. A 2. darabon megkezdett minta töretlenül folytatódik a 6. 
darab végéig.  
3. A szalag teljes hosszán egybefüggı a minta. Jól látható a negatív forma jellegzetes, felsı bordát átszelı görbe 
vonala (47.27. k.), ami a 4. darabon is megtalálható. A 3. darabon lévı minta-rész kb. 3,8 cm-es szakasza a 4. 
szalagon is azonosítható.  
A lemez szélének vágása során nem sikerült a vágóélt mindig egyvonalban tartani. Egy helyütt pl. háromszor 
nyomták a lemezre, de mégsem ott vágták el (47.28. k.). A lemez széle nem párhuzamos a keretelı bordákkal 
(47.25-26. k.).  
A sima felületeken több helyütt látható a negatívban lévı apró gödrök kidomborodó lenyomata (47.27-28. k.). 5 
lyuk van a szalagon: 2 a felsı, 3 az alsó borda vonalában. A méretük kb. 1,5x0,7 mm és kb. 2,2x1,2 mm között 
van. A szalag jobb felsı sarkától 3 mm-re helyezkedik el az 1. lyuk  és attól 53,5 mm-re a 2. a felsı bordánál. Az 
alsónál az 1. lyuk 41 mm-re van a jobb alsó saroktól, ettıl 15,5 mm-re a következı, attól pedig 20,5 mm-re a 3. 
A szalag alsó szélénél lévı lyukak formája alapján a lemezt élére állítva tarthatták a készítésükkor (47.29. k.).  
A 3. darab bal oldali végéhez illeszkedik a 4. darab (47.30. k.). 
4. A fonatminta újra kezdıdik a szalag bal oldali végétıl kb. 3,5 cm-re. A minta kezdete és vége nem pontosan 
illeszkedik: a keretelı bordák egy szakaszon egymás mellett futnak, és a fonatok is elcsúsztak (47.33-34. k.). A 
jellegzetes bordát átszelı vonal jól látható a szalag jobb alsó sarkától kb. 10 mm-re (47.35. k.).   
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A lemez mindkét végét ferdére vágták. A hosszanti oldalai párhuzamosak egymással, de nem párhuzamosak a 
keretelı bordákkal (47.31-32. k.). 
9 lyuk van ezen a darabon. A jobb alsó és a bal felsı sarkán 2-2 lyuk közvetlenül egymás mellett, 4 lyuk az alsó 
szélénél egymástól különbözı távolságra (11-21,5 mm között változik), a 9. pedig kb. a szalag közepénél a minta 
középvonalában. A lyukak mérete kb. 1,2x1 mm és kb. 2x1,6 mm között van.  
A 4. darab bal oldali végéhez illeszkedik a 3. szalag (ld. 47.30. k.). 
5. A szalag teljes hosszán folyamatos a minta. Jól látható a negatív forma jellegzetes, a keretelı bordából 
kiinduló és az elsı S bordát átszelı ferde vonala a jobb alsó saroktól kb. 6,5 mm-re (47.40. k.). A lemez két 
végét ferdére vágták (47.37. k.).   
6 lyukat ütöttek a szalagba. Ezek a keretelı bordáknál helyezkednek el, 3 a fölsı, 3 az alsó borda mentén. Az 
alsó és a felsı lyukak párt alkotnak egymással. 1-1 lyukpár a szalag két végén, a 3. pedig a jobb oldalitól kb. 48 
mm-re van. A lyukak mérete kb. 1,8x1,5 mm és 2,5x1,5 mm között van.   
Az 5. darab  bal oldali végéhez illeszkedik az 1. darab (47.43-44. k.). 
6. A szalag teljes hosszán folyamatos a minta. Jól látható a negatív forma jellegzetes, a keretelı bordát átszelı 
vonala a szalag jobb oldali végétıl 12 mm-re (47.49. k.). A minta egy része megvan a 4. darabon is, ott azonban 
az új mintakezdetnél megszakad az, ami ezen a darabon folytatódik. Ez arra utal, hogy a 4. darabon egyszerően 
megszakították és újra kezdték a minta domborítását.  
A szalag két végét ferdére vágták (47.45-46. k.). A hosszanti oldalakon több helyütt nem ugyanabban a vonalban 
folytatódik a vágás a lemez szélén. Egy esetben fel is pöndörödött a levágott, de le nem vált lemezszél. A szalag 
bal oldalán, a vége elıtt 1,9 cm-rel kb. 6 mm hosszú darab maradt a lemez szélén, amit többszöri vágással sem 
sikerült leválasztani (47.47. k.). 
6 lyuk van a szalagon. 4 a felsı, 2 az alsó keretelı bordánál helyezkedik el. 2-2 lyuk egymással szemközt, párban 
van. Közülük az egyik a szalag közepénél, a másik a bal oldali végénél található. A 2 szóló lyuk egyikét a szalag 
jobb felsı sarkán, a másikat pedig attól 10 mm-re lyukasztották. A lyukak mérete kb. 1,5x1,2 és kb. 3x2 mm 
között van.  
A szalag jobb oldali vége illeszkedik a 2. darab bal oldali végéhez (ld. 47.23-24. k.).  
Állapot: Minden darab több helyütt meggyőrıdött, néhány helyen kiszakadt a lemez, a minta benyomódott, 
kisimult. 
A 6. szalag vége elıtt kb. 3,5 cm szakaszon pereg a lemez felülete: mintha felvált volna a felsı rétege (47.50. k.). 
Ugyanez megfigyelhetı a 2. darab mindkét végénél is. 
Mindegyik darab hátoldalára kisebb-nagyobb területen, viszonylag vastagon, feketére égett, elszenesedett 
szerves anyag (fa?, bır?) rakódott le (47.15., 47.26., 47.32., 47.36., 47.46. k.). Az 5. darabon ez az anyag kb. 
10x8 mm-es területen barnás színő, talán ez lehet az eredeti színe (47.41-42. k.). Minden bizonnyal annak a 
tárgynak a maradványai, amit a szalagok díszítettek.   
Az 1. és a 2. darabon több helyütt azonos típusú ókori sérülés is van. A 2. szalagot 3 helyen is megnyomta egy 
vagy több tárgy. Az egyik helyen az elıoldala felıl, ahol teljesen lelapult a fonat egy része (47.22. k.). A másik 
két helyen pedig  a hátoldala felıl, talán a sarka nyomódott a lemezbe és el is szakította. Az utóbbi mély, 
szögletes mélyedéseket hagyott a felületben (47.20-21. k.). Ugyanilyen benyomódások láthatóak az 1. szalagon 3 
helyen is. Közülük az egyiken a benyomódások kb. 2 cm hosszan ívelt vonalban, egy másikon 4 sorban 
helyezkednek el. A hátoldalon jól látszik az egyik mélyedés négyszögletes formája. Az elıoldalon a lemez 
pikkely alakban megnyúlt  (47.3., 47.5-6., 47.12-13. k.). Ugyanezeken és még két helyen a lemez elszakadt. 
Mindkét darabon összeragasztották az szakadt részeket.  
Szerszámnyomok: hosszú vonal alakú, V profilú vágóélnyom (a szalagok szélein).  
Párhuzamok: Hosszú, vékony szalag került elı a derveni B sírból, de azon nincs domborított díszítés és a szélét 
is cakkosra vágták. A lyukak középen vannak rajta, és meglehetısen nagy méretőek a szalag szélességéhez 
képest (ld. fentebb, 45. sz.). Egyszeres fonatmintával díszített rövid szalag került elı a stavroupolisi Dagli utcai 
sírból, de nincs rajta rögzítılyuk (ld. fentebb, 46. sz.). Domborított kettıs fonatmintás, valószínőleg a ruházathoz 
tartozó aranyszalagok az 510-500 körülre keltezett sindosi sírokból ismertek. A legtöbbjükön a minta keret 
nélküli, és rögzítéshez szükséges lyuk is van rajtuk.451 Verginában, a Kr.e. 500 körülre keltezett, ún. Aigai hölgy 
sírjában találtak a biztosan az epiblémára varrt, domborított fonatmintás, hosszú lemezszalagot.452 
Keltezés: Kr.e. 4. sz. utolsó negyede (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: A verginai ún. II. Philippos-sír vas mellvértjét is hasonló arany szalagokkal díszítették, de azokat 
domborított kymation-sor díszíti. Különbözı méretőre vágták, attól függıen, hogy a mellvért mely részén 
helyezkedtek el, és szegecsekkel erısítették a vasra.453  
 

                                                 
451 Ld. fentebb, 449. j.   
452 Ld. Pandermalis 2004, 141. 143. képpel. 
453 Ld. Andronikos 1984, 138-139. 95-96. k. 
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A SZALAGOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

 

 Mindhárom szalag vékony, keskeny lemezszalagból készült, de díszítésében és készítési 

technikájában is különbözı. A két stavroupoilisit domborított fonatmintával díszítették. A 

Dagli utcain (46. sz.) a fonatot egyetlen sorba rendezett, kör alakú ’szemek’ alkotják: a 

közepük félgömb alakú domborulat, körötte kör alakú, kívül pedig alul és felül is félkör alakú 

borda. A két hosszanti oldalát astragalos-sor kereteli. A minta a szalag teljes hosszán végigér 

(ld. 46.3-4. k.). Az Oraiokastrou utcai szalag darabjait (47. sz.) kettıs fonatminta díszít. A 

’szemeket’ ezúttal a külsı oldalán kettıs S alakú bordával határolt félgömb domborulat 

alkotja. A mintát két sorban, az S bordákat egymással szemközt fordítva és elcsúsztatva 

helyezték el (ld. 47.18. k.). A 6 darab közül ötön a minta a szalag teljes hosszán végigér. A 2. 

szalag íves végénél kis kihagyással kezdıdik, ami arra utal, hogy innen kezdhették a mintát a 

szalagba domborítani (ld. 46.16-17. k.). Ezeken a darabokon sima, egyenes borda határolja a 

minta hosszanti oldalait. A derveni B sírban talált példányt (45. sz.) úgy tőnik, egyedi módon 

díszítették: a lemezszalag két szélét a teljes hosszán cakkosra vágták. Az ívek között 

kiemelkedı csúcsok nem hegyesek, hanem egyenesek. Az elıoldalon a csúcsokban sávszerő 

szerszámnyom látható, ami talán a díszítés része lehet (ld. 45.2., 45.9. k.). 

 A derveni szalag teljes egészében kézzel készült: kizárólag kéziszerszámokat 

(vágóeszköz, cizellırszerszám, lyukasztó szerszám) használtak az elkészítéséhez. Ezért is volt 

szükség elırajzra: a két hosszanti oldalán bekarcolással jelölték, hogy hol legyen az ívek alja 

(ld. 45.5-9. k.). Így tudták csak a 66 cm hosszú szalag mindkét szélén egyvonalban kivágni az 

íveket. A két stavroupolisi darab készítéséhez negatív formát használtak, csupán a lemez 

széleit vágták és a lyukakat készítették kéziszerszámmal. Az Oraiokastrou utcai szalag 

díszítését viszonylag nagymérető formán alakították ki. A minta teljes hossza ugyanis kb. 33 

cm. A fonatmintát és az azt keretelı bordákat is együtt mintázták meg a negatívban, és a 

lemezre is így kerültek rá (ld. 47.7-8., 47.34. k.). Néhány helyen a keretelı borda mellett 

további bordák lenyomata is látható (ld. 47.4., 47.6., 47.37. k.). Ezek valószínőleg a negatív 

formán mellette lévı mintából származnak. A Dagli utcai szalagon a fonatminta folyamatos, 

ezért feltételezhetı, hogy a készítéséhez használt forma is legalább 9 cm hosszú lehetett. 

Ebben az esetben azonban a fonatmintát és a keretelı astragalos-sorokat külön formából 

préselték. Ezért nem egyforma a fonat távolsága a kerettıl (ld. 46.3-4. k.).  

 Eltérı a három szalag formára vágásának módja is. A 47. számún egyszerően vágóéllel 

egyenesre vágták a szalagok hosszanti és rövid oldalait (ld. 47.28. k.). A Dagli utcai darabon 

(46. sz.) úgy tőnik, a vágóél mellett más eszközt is használtak. Talán ’ollószerő’ szerszám 
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okozhatta a szalag íves végén és az egyenes oldalain is néhány helyütt a lemez 

hullámosodását. Az ív mindenesetre folyamatos, és nem egyenes szakaszokból áll, mint 

amikor vágóéllel vágják (ld. 46.6., 46.9. k.). A derveni példányon (45. sz.) a vágás technikája 

is különleges. Az ívek folyamatos vonalúak és a lemez széle sem győrıdött meg, ami arra 

utal, hogy egyetlen (vagy két) mozdulattal vágták formára a lemezt (ld. 45.5-8. k.). Ehhez 

minden bizonnyal külön szerszámot, íves vágóélt használtak. Csakis ezzel a megoldással 

lehetett viszonylag gyorsan és pontosan 93-93, kb. egyforma mérető ívet vágni a szalag két 

oldalára.  

 Az Oraiokastrou utcai és a derveni B sír szalagján is lyukakat ütöttek, hogy más tárgyra 

rögzíthessék ıket. A stavroupolisi darabon ezek egyszerő kör, vagy ovális alakú lyukak (ld. 

47.16., 47.29-30. k.). Az 1., a leghosszabb darabon (kb. 77 cm) minden lyuk középre került, a 

többi, rövidebb darabon pedig általában a lemez széle mellé. A dervenin minden lyuk a szalag 

közepén helyezkedik el. Ebben az esetben azonban a lyukaknak kör, illetve négyszögletes 

’udvara’ van (ld. 45.10-11. k.). Feltehetıen a lyukasztáshoz használt szerszám, vagy esetleg a 

rögzítéshez használt szög, vagy szegecs nyomta meg a lemez felületét körülöttük. A Dagli 

utcai darabon egyetlen lyuk sincs, és más rögzítési módnak sincs nyoma rajta (ld. 46.1. k.). 

 Az utóbbit az egyik végén ívesre, a másikon egyenesre vágták, tehát eredetileg is ekkora 

méretőre készítették (ld. 46.6-7. k.). A derveni szalag egyik vége egyenesre vágott, a másik 

azonban törött, vagyis a szalag eredetileg hosszabb volt (ld. 45.3-4. k.). Az Oraiokastrou utcai 

szalagdarabok végeit egyenesre, ferdére, illetve egyetlen esetben ívesre vágták. A 6 darab 

kettesével összeilleszthetı. Ez arra utal, hogy eredetileg hosszú szalagokat készítettek, majd 

azokat vágták fel a szükséges mérető darabokra (ld. 47.23-24., 47.30., 47.43-44., 47.51. k.).  

 

 

AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TECHNIKAI ELEMZÉS EREDMÉNYEI 

 

1. TÍPUSRA ÉS KÉSZÍTİRE JELLEMZ İ JEGYEK 

 

A. A típus jellemzıi 

 

 Az ókori Görögország területén már a mykénéi kortól használtak arany lemezbıl készült, 

általában domborított motívumokkal díszített szalagokat diadémaként és a ruházat 
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díszítésére.454 Az északi görög területeken, fıként az ókori Makedónia archaikus kori 

temetkezéseiben jelennek meg nagy mennyiségben hasonló, általában domborított 

rozettákkal, fonatmintával díszített lemezek. Többek között a 6. századi sindosi,455 

verginai,456 aghia paraskevi457 temetkezésekben ezek nem csupán a fej és a ruházat, hanem a 

fegyverzet díszítésére is szolgáltak. Fıként sisakokon maradtak meg az arcnyílást keretezı 

aranylemezek. Sokszor több hosszú, keskeny arany szalagot is elhelyeztek a sírban, 

amelyeknek ma már nem mindig egyértelmő a rendeltetése. A késıbbi temetkezésekben jóval 

kevesebb példa akad fegyverzetet díszítı arany szalagokra. A legismertebb a verginai nagy 

tumulus II. sírjában talált vas mellvért díszítése.458 A derveni és a két stavroupolisi lemezbıl 

készült szalag tehát leginkább ezeknek a sorába illeszthetı be.  

A fegyverzetet díszítı szalagokat vékony lemezbıl készítik, általában hosszú, keskeny 

szalag formájúra vágják. A rögzítéshez általában lyukakat ütnek a lemezbe. Legtöbbször 

domborított díszítésőek.  

  

B. Változtatható részletek: a készítı, illetve a készítési hely jellemzıi 

 

 A szalagok készítése során változtatható részletek: 

-a díszítése: negatív formából domborított egyszerő fonatminta, vagy negatív formából 

domborított kettıs fonatminta, vagy a lemez szélének cakkosra vágása, vagy esetleg 

domborított kymation-sor,459 rozetták, állatfigurák vagy díszítetlen;460 

-a fonatminta kialakítása: a ’szemek’ közepe félgömb alakú domborulat, amit egy kör alakú, 

kívül pedig alul és felül körív alakú borda vesz körül, vagy a közepe félgömb domborulat, 

amit a külsı oldalán 2 párhuzamos, S alakú borda határol; a ’szemeket’ egyetlen sorba 

illesztik, vagy két sorba az S bordákat ellentétes irányba fordítva; 

-a fonatminta keretelése: a hosszanti oldalain sima borda határolja, vagy astragalos-sor, vagy 

nincs kerete; 

-a keret kialakítása: a fonatmintával közös negatív formából, vagy más negatív formából; 

-a formája: hosszú szalag, aminek mindkét végét egyenesre, vagy egyenesre és ferdére, vagy 

mindkét végét ferdére, vagy az egyik végét egyenesre, a másikat ívesre vágják; 
                                                 
454 A legismertebbek a mykénéi aknasírokban talált díszek (ld. Schliemann 1878, 216., 218., 285.) és a Kr.e. 8. 
században fıként Attikában kedvelt lemezdiadémák (ld. Ohly 1953).    
455 Ld. pl. Sindos 1985, 78. 111. sz. 111. k.; 127. 199. sz. 199. k.; 181. 288. sz. 288. k.; 216. 343. sz. 343. k. 
456 Ld. pl. Pandermalis 2004, 141. 
457 Ld. pl. Hrysos ton Makedonon 2007, 89. 1. sz.; 92. 6. sz.  
458 Ld. Andronikos 1984, 140-144., 138-139. 95-96. k.  
459 Ld. uott. 138-139. 95-96. k. 
460 Ld. pl. Sindos 1985, 127. 199. sz.; 130. 211. sz. 
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-a rögzítése: szegecsekkel a szalag középvonalába, vagy a szalag középvonalába és szélébe 

ütött lyukak segítségével, vagy ragasztással.461 

 A szalagokon alig találhatók olyan részletek, amit készítıjük kéziszerszámok 

segítségével alakított ki. A lyukasztás, vagy a lemezek szélének levágása lényegében 

automatikus mozdulatok eredménye, de a lyuk formája és a levágott lemezszél alapján 

lehetetlen különbséget tenni készítıik között. Egy jellegzetes szerszám használata (pl. íves 

vágóél) azonban jellemzı lehet a készítés helyére, vagy aranymővesre is. Így esetleg az azzal 

készített díszítés is köthetı helyhez, vagy kézhez.  

A negatív formákon többféle motívumot, figurát és formát is megmintáztak, így 

különbözı ékszerek készítésére is alkalmasak voltak.462 Ez azt is jelenti, hogy többen is 

használhatták ugyanazt a formát. Ezért egy-egy negatív elsısorban a készítés helyére 

tekinthetı jellemzınek. 

 

 

2. A SZALAGOK KÉSZÍT İI 

 

 A tanulmányozott szalagok esetében a készítési technika nem teszi lehetıvé, hogy 

következtetni lehessen a készítıjükre. Egyelıre a díszítésük kialakításához használt negatív 

forma azonosítása sem lehetséges a vizsgált darabok kis száma miatt.  

 

 

3. HASZNÁLAT, FUNKCIÓ 

 

Mindhárom szalag nagyon vékony lemezbıl (vastagságuk 0,1 mm) készült, ezért a 

lyukakkal ellátott derveni és Oraiokastrou utcai darabokat szinte biztosan más tárgyra 

rögzítették. A lyukak azonos elhelyezkedése (ld. 45.2., 47.3., 47.6. k.) alapján mindkét hosszú 

szalagot hasonló tárgyra erısíthették. A ruhára varrás a lyukak középre helyezése és a köztük 

lévı nagy távolság miatt kizárható. A stavroupolisi szalagok hátoldalán megmaradt, égett 

szerves anyag makroszkópos vizsgálata alapján fa, vagy bır tárgy (doboz/láda, mellvért) jöhet 

szóba (ld. 47.36., 47.41-42. k.). A kérdést az égett anyag archaeometriai vizsgálata döntheti 

majd el.  

                                                 
461 Ld. ehhez Sindos 1985, 130. 211. sz. (szerves ragasztóanyaggal). 
462 Ld. pl. a már említett daorsi negatívot, 447. j. 
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A szalagdarabok közül kettın is jellegzetes, sorban elhelyezkedı, pikkely alakú, erıteljes 

benyomódások láthatók. Ezek a lemez hátoldala felıl keletkeztek, és a felület egyöntető 

patinája alapján még az ókorban (ld. 47.12-13., 47.20-21. k.). Egyelıre megválaszolatlan 

kérdés marad, hogy mi okozhatta a sérülést, ha a szalagokat más tárgyra erısítették. 

A derveni darab hátoldalán nincs a hordozó tárgyra utaló anyagmaradvány. A B sír 

fegyverzethez tartozó mellékletei (kard, tır, lándzsák, lábvért, nyakvédı) alapján 

elképzelhetı, hogy egykor mellvértet díszített, a sírban azonban nem találták meg a 

maradványait. A szalag minden ívének közepénél keresztben meghajlik a lemez, ami arra utal, 

hogy egykor összehajtogathatták (ld. 45.2., 45.7. k.). Ügyeltek arra, hogy mindig az ív 

közepénél hajlítsák meg a lemezt és ne a csúcsánál. Ez két esetben lehetséges: a szalag 

készítésénél, ha az íveket egyszerre akarják kivágni; vagy a sírba helyezéskor, ha a hosszú 

szalagot kis helyre akarják elhelyezni. P. Themelisék nem említik, hogy a sír mely részébıl 

került elı, és arról sincs információ, hogy esetleg restaurálás során kihajtogatták volna. Talán 

az a valószínőbb, hogy a mellvért helyett az azt díszítı szalagot helyezték – összehajtogatva – 

a sírba. 

A Dagli utcai szalagon nincs lyuk (ld. 46.3-4. k.), ami két dologra utalhat: nem 

rögzítették sehova, vagy nem szegecselték, hanem ragasztották. Az utóbbi esetben díszíthette 

sisak orrvédıjét, ami magyarázná, hogy az egyik vége íves, a másik egyenes. 

A szalag kettészakadt és a közepérıl hiányzik egy viszonylag nagy, az egyenes végérıl 

pedig egy kis darab lemez (ld. 46.5., 46.7. k.). A törésfelületek ugyan nem látszanak újnak, de 

ebben az esetben nem ismerjük a megtalálás pontos körülményeit, ezért ezeket nem lehet 

biztosan ókori sérülésnek tekinteni.   

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

-A derveni B sír szalagja (45. sz.) a rögzítésére szolgáló lyukak és a hosszúsága alapján 

biztosan nem diadéma. Az egyik vége törött, vagyis a szalag eredetileg hosszabb volt. 

Valószínőleg összehajtogatva került a sírba. Talán egykor mellvértet díszíthetett. 

-A B sír szalagján azonosítani lehetett az íves vágóél használatát. Ugyanilyen szerszám 

nyoma található a derveni Z sír korongos csónakfüggıs fülebvalópárján (9. sz.) is a korongot 

díszítı palmetták levelein. Ez alapján kapcsolat feltételezhetı a két ékszer között.  
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-A Dagli utcai szalag (46. sz.) a rögzítésre szolgáló lyukak hiánya, a formája és a hosszúsága 

alapján valószínőleg nem mellvért dísze volt. Valószínőbb, hogy sisakot díszített, vagy 

egyszerően a sírba helyezték. Alapanyaga folyóból nyert arany. 

-Az Oraiokastrou utcai szalagdarabok (47. sz.) díszíthettek bırbıl készült mellvértet és fa 

larnaxot is. A hátoldalukon lévı szerves maradányok anyagvizsgálata szükséges a kérdés 

eldöntéséhez.  

-A szalagok kettesével összeilleszthetık: az 1. és az 5., a 3. és 4., a 2. és a 6. darab tartozik 

össze. A fonatminta azonossága alapján mindegyik darabot ugyanabból a negatív formából 

mintázták meg. Eredetileg hosszú (legalább 86 cm) lemezszalagot domborítottak, majd a 

szükséges mérető darabokra vágták. A minta teljes hossza kb. 33 cm. 

 A derveni B sír szalagján és a Z sír fülbevalóján talált jellegzetes, a tanulmányozott 

észerek közül csupán ezen a két tárgyon megjelenı szerszámnyom utalhat közös készítési 

helyre, vagy esetleg azonos készítıre is. Ennek meghatározása azonban nem lehetséges 

pusztán a két tárgy alapján. A Z sír fülbevalója egyelıre egyedülálló a makedóniai 

leletanyagban. Felmerül a lehetısége, hogy máshol (Kisázsia, Pontus-vidék) készült, ami a 

különleges szerszám használatának értelmezését is befolyásolhatja. A fülbevalótípus további 

példányainak technikai vizsgálata hozhatna elırelépést annak a meghatározásában, hogy az 

íves vágóél használata kapcsolatba hozható-e a fülbevalók készítési helyével, vagy pusztán a 

technikai tudás átadásáról, esetleg a tudás birtokában lévı aranymőves vándorlásáról lehet 

szó.    
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RUHADÍSZEK  

 

 

AZ EDDIGI MEGFIGYELÉSEK, VÉLEMÉNYEK, EREDMÉNYEK  

 

 A stavroupolisi Oraiokastrou utcai sírban 27 „gombot” (κοµβία) találtak. Ezeket K. 

Romiopoulou 16 szirmú préselt rozettként határozza meg. Megemlíti, hogy a hátoldalukon 4 

’fül’ található, amivel a textilre, vagy bırre rögzítették. A Kr.e. 4. században, nem csak 

Makedóniában, általánosan elterjedt, díszítésre használt tárgytípust képviselnek. Ezeket a 

darabokat is erre a századra keltezi.463   

 P. Themelis és I. Touratsoglou a derveni E sírból két teljes és egy hıtıl eltorzult 5 szirmú 

rozettát (49. sz.), valamint 3 lemezbıl készült, pajzs alakú korongot (50. sz.) említ. A leírásuk 

szerint az utóbbiak hátoldalán szalagszerő, győrő alakú karika van. Ezeket – a sírban talált 

profilált gömb alakú gyönggyel (ld. 27. sz.) együtt – arany koszorú töredékeiként sorolják fel. 

Szerintük a korongok valószínőleg a porzókhoz tartoztak a koszorú központi díszén. Úgy 

vélik, hasonló elemek találhatók a derveni ∆ sír koszorúján (ld. 2. sz.) is.464 

 

 

A RUHADÍSZEK LEÍRÁSA 
 
 
48. Rozetta alakú ruhadíszek (27 db)  
Stavroupolis, Oraiokastrou utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ 7421. 
Méret: 15 szirmúak: 1. 11x10,9 mm; 2. 10,6x10,4 mm; 3. 10,7x10,7 mm; 4. 10,8x10,9 mm; 5. 11x10,4 mm.  
16 szirmúak: 1. 10,9x11,1 mm; 2. 11,2x11,6 mm; 3. 11,5x11,6 mm; 4. 11,5x11,8 mm; 5. 11,5x11,5 mm; 6. 
11,8x11,6 mm; 7. 11,7x11,6 mm; 8. 11,5x11,2 mm; 9. 11,8x11,9 mm; 10. 11,3x11,6 mm; 11. 11,2x10,9 mm; 12. 
10,9x10,9 mm; 13. 11,3x11,1 mm; 14. 11,4x11,3 mm; 15. 11,5x11,6 mm; 16. 11x11,2 mm; 17. 11,1x11,3 mm; 
18. 11,3x11,4 mm; 19. 11,3x11,1 mm; 20. 11,3x11,2 mm; 21. 11,1x11,3 mm; 22. 11,5x11,6 mm.      
Tömeg: összesen: 12,08 g. 
15 szirmúak (3-3 rögzítıkarikával): 1. 0,27 g; 2. 0,22 g; 3. 0,29 g; 4. 0,27 g; 5. 0,27 g.  
16 szirmúak: 1. 0,34 g; 2. 0,42 g; 3. 0,42 g; 4. 0,48 g; 5. 0,37 g; 6. 0,35 g; 7. 0,36 g; 8. 0,32 g; 9. 0,42 g; 10. 0,54 
g; 11. 0,29 g; 12. 0,29 g; 13. 0,38 g; 14. 0,6 g; 15. 0,69 g; 16. 0,6 g; 17. 0,62 g; 18. 0,66 g; 19. 0,61 g; 20. 0,59 g; 
21. 0,52 g; 22. 0,89 g. 
A 14-22. darabok tömege a rajtuk maradt installációs stifttel együtt értendı. A leesett stiftek tömege 0,21-0,26 g. 
A tömeget a darabok hátoldalán lévı rögzítıkarikák száma is befolyásolja. A 17. darabon csupán 1, az 1. és a 12. 
darabon 2, a 3-6., 9., 14., 18. darabokon 3, a többin pedig 4 rögzítıkarika van. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Romiopoulou 1989, 211. 5. sz. 53β. t.; K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 181. 7. sz. 
képpel. 
Leírás: ruhadíszek rozetta alakú lappal és rögzítıkarikákkal (48.1-2., 48.16-17. k.). 

                                                 
463 Ld. Romiopoulou 1989, 211. 5. sz.; Hrysos ton Makedonon 2007, 181. 7. sz. 
464 Themelis – Touratsoglou 1997, 119. 
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Rozetta alakú lapok: kétféle rozettát lehet megkülönböztetni: 15 és 16 szirmút. Az elıbbibıl 5, az utóbbiból 22 
van.   
15 szirmú rozetták (48.1-2. k.): A rozetták középpontja félgömb alakú, amit kör alakú borda vesz körül. E köré 
rendezték el szorosan egymás mellé a 15 lekerekített végő szirmot.  
A rozetták lemezbıl, negatív formába domborítva készültek. Az elıoldaluk érintkezett a negatív felületével, 
ugyanis a közepük és a szirmaik körvonala itt élesebb, mint a hátoldalon (ld. pl. a 3. rozettát, 48.3-4. k.). 
Feltehetıen verıtıszerő szerszámot használtak a készítésükhöz, vagyis egy pozitív formával ütötték bele a 
negatívba a lemezt. Ezt alátámasztja, hogy a hátoldalukon a felület sima, egyenletesen domborított, és sehol sem 
látható kéziszerszám nyoma (ld. 48.4. k.). A lemezt vágóéllel vágták kör alakúra a domborítás után. A vágás 
során 1-3 mm hosszú szakaszok keletkeztek (48.5. k.). A vágás nem a szirmok formáját, hanem a rozetta szélét 
követi. A lemezt a rozetta eleje felıl vágták, mert a széle a hátoldal felé lejt (48.6. k.). A 4. darab hátoldalán még 
a sorja is megmaradt a lemez szélén (48.12. k.). A lemezek felülete sima (vö. a 16 szirmú rozetták felületével). 
Mindegyik rozettán megfigyelhetı, hogy a közepüket keretezı kör alakú borda egyik oldala szögletes, és a benne 
lévı félgömb a bordának erre a részére csúszott. A szirmok egyiken sem egyformák, és minden rozettán a borda 
kicsúcsosodásától számított 1-3. szirom elferdül az óramutató járásával megegyezı irányba (ld. pl. a 3. és 4. 
rozettán, 48.3., 48.10. k.). Ezek az egyforma szabálytalanságok a domborításhoz használt negatív forma 
jellegzetességei. 
A patinaréteg ellenére mikroszkóppal jól láthatók a lemez mindkét oldalán a csiszolás nyomai (pl. a 3. rozettán, 
48.7. k.). A lemezt a domborítás elıtt polírozták fel.  
A rozetták mérete átlagban 10,6x10,8 mm. A közepük átmérıje kb. 2 mm, a keretezı bordával együtt kb. 3 mm. 
A szirmok hossza változó, 3,5-4 mm. A lemezek vastagsága mindössze 0,1 mm. Ennek ellenére kemények, ami 
azt mutatja, hogy megmunkálás után nem lágyították ki ıket.  
16 szirmú rozetták (48.16-17. k.): A rozetták középpontja ezeken a darabokon is félgömb alakú, amit kör 
alakban borda határol. E köré rendezték el a 16 lekerekített végő szirmot. 
A rozettákat negatív formába domborítva készítették. Legtöbbjük felülete matt, nincsenek rajta csiszolásnyomok, 
némelyiké szemcsés-rücskös is (pl. a 2. darabon, 48.18-21. k.).465  Ez alapján elképzelhetı, hogy nem lemezt, 
hanem az éremverésbıl ismert öntött lapkát466 használtak a készítésükhöz. A 11. rozettának azonban eltér a 
felülete a többiétıl: a körvonalak élesebbek, mint a feltehetıen lapkából készülteken, és a mikroszkópban a 
polírozás nyomai is láthatók (48.30-31., 48.35. k.). Ez arra utal, hogy a 15 szirmú rozettákhoz hasonlóan 
lemezbıl készült. Ezt megerısíti, hogy a vastagsága mindössze 0,1 mm, és két helyen is elrepedt a lemez 
készítés közben (48.33-34. k.). Csiszolásnyomok és repedés megfigyelhetı még a 17. rozettán is.  
Ezeket a rozettákat is verıtıszerő szerszámmal készíthették, mert a hátoldaluk egyenletesen domborított, és 
sehol sem látható rajtuk kéziszerszám nyoma. Az elıoldaluk érintkezett a negatív formával, mert a körvonalak itt 
élesebbek, mint a hátoldalon (ld. pl. a 2. és 5. rozettát, 48.18-19., 48.24-25. k.). Néhány darabon az elıoldalon 
nem válnak külön a rozetta szirmai, illetve elmosódottak. Ez arra utal, hogy a készítınek nem sikerült jól beütnie 
a mintát a formába. Ezek a 3., 4. és 10 rozetta (pl. 3. rozetta, 48.50. k.). 
A rozettákat szorosan a szirmok formáját követve vágták körbe. Sok esetben maga a szerszám vághatta ki a 
formát. Ezt bizonyítja, hogy a szirmok széle folyamatos ívő (pl. 5. rozetta, 48.24., 48.28. k.). Nem mindig 
sikerült azonban a szerszámot minden ponton egyenletes erıvel a fémre préselni. Valószínőleg ezért kellett 
ezeken a helyeken vágóéllel levágni a szirmok szélén maradt felesleget. Itt jól látszik a vágás szögletessége (ld. 
pl. a 2. rozettán, 48.20-21. k.). Néhány darab elıoldalán a szirmok szélét több párhuzamos vonal is jelzi, ami arra 
utal, hogy a lapka készítés közben elmozdult (pl. a 17. és 22. rozettán, 48.40., 48.44. k.). 
A rozetták szirmai egyformák és szabályosan helyezkednek el a rozetta közepe körül. A közepüket is szabályos 
kör alakú félgömb alkotja. Az ezt keretelı borda szintén szabályos kör, és a szélessége is mindenhol 
ugyanakkora (ld. pl. az 5. rozettán, 48.24. k.). 
A rozetták  átmérıje átlagosan 11,3 mm. A közepük átmérıje kb. 2,2 mm, a keretezı bordával együtt kb. 4,2 
mm. Néhány darabon (6-8., 12. sz.) csupán 3,6-3,7 mm. A 12.-en a félgömb is valamivel kisebb, mint a 6-8. 
darabokon. Ezeket a különbségeket feltehetıen az okozza, hogy nem mindig sikerült a szerszámot egyforma 
erıvel a lapkára ütni. A rozetták vastagsága  kb. 0,2-0,4 mm. A szirmok hossza változó, 3-3,5 mm. 
Rögzítıkarikák: A 15 és 16 szirmú rozeták hátoldalára is ugyanolyan karikákat forrasztottak a rögzítéshez. A 15 
szirmúakra 3 (ld. pl. a 3. és 4. rozetta, 48.4., 48.11. k.), a 16 szirmúakra 4 rögzítıkarika került (ld. pl. a 2. és 22. 
rozetta, 48.19., 48.43. k.). Mindkét féle rozettán arányosan osztották el a rögzítıkarikákat, vagyis a 15 
szirmúakon harmadolták, a 16 szirmúakon negyedelték a rozetta kerületét. A 16 szirmúakon azonban nem 
mindig került a 4. szirmokba a karika. 

                                                 
465 A 2. számú 16 szirmú rozetta hátoldalán az elmosódott körvonalakat nem a felület megolvadása 
eredményezte, ugyanis sem a rögzítıkarikák körül, sem a rozetta elıoldalán nincs nyoma olvadásnak.  
466 A pénzérméket meghatározott tömegő öntött fém lencsébıl, félgömbbıl, vagy kör alakú lapból verték, így a 
méretük is azonos lett.   
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A karikák sima drótból készültek. Valószínőleg mindegyiket egyetlen drótból készítették, amit pálcára 
feltekertek, és az így kapott spirált hosszában elvágták. A karikákat kissé összenyomták, hogy a két végük 
egymás mellé kerüljön, de nem forrasztották össze (pl. a 3. 15 szirmú rozetta, 48.8. k.; a 2. 16 szirmú rozetta, 
48.22. k.). Néhány esetben laposra ütötték a drót végét, hogy biztosabban tudják a rozettához forrasztani (pl. a 3. 
15 szirmú rozetta, 48.9. k.; a 2. 16 szirmú rozetta, 48.23. k.). 
A karikák mérete változó, 1,8-1,9x1,2-1,5 mm. A drót vastagsága 0,4-0,5 mm. 
Állapot: A 15 szirmú rozetták épek, és a rögzítıkarikáik is megmaradtak. 
A 16 szirmúak közül 12 darabon mind a 4, 7 rozettán 3, 2 darabon 2, és 1 rozettán 1 rögzítıkarika maradt meg. 
A hiányzó karikák helyén jól látható a forrasztás nyoma: a forrasz maradványa (pl. az 5. és 17. rozettán, ld. 
48.28., 48.39. k.) és/vagy a hı hatására keletkezett vöröses elszínezıdés (pl. 17. rozetta, ld. 48.37. k.). A 11. és 
20. számún eltört a lemez a rozettaszirmok mentén. A 22.-nek mindkét oldalán megolvadt a felülete, a 
tartókarikák mellett erıteljesebben, valószínőleg a forrasztásuk során (ld. 48.42-43. k.). Olvadás látható még a 
12. teljes felületén, a 4. és 9. hátoldalán. 
Néhány darabra vékony rétegben föl rakódott. A 19. rozetta hátulján a földszennyezıdés mellett barnásvörös, 
kristályos anyag maradványa is látható az egyik rögzítıkarika mellett (48.51. k.). Talán abból az anyagból 
származik, amelyre a rozettákat rögzítették.  
Mindegyik kiállítási darab, ezért a hátoldalukra lemezkoronghoz rögzített stiftet ragasztottak. Ez 18 darabról 
levált. Sok esetben a ragasztó a rögzítıkarikákat is kitölti. 
Szerszámnyomok: a vágóél használatára utaló nyomokon kívül nincs rajtuk kéziszerszám nyoma.  
Párhuzamok: Felül rozetta, alul bimbó/amphora alakú, domborított, a hátoldalukon karikával/füllel ellátott 
aranyozott ezüst díszeket találtak a 375-350 közé keltezett, Katerini közelében 1977-ben kiásott makedón sír 
elıkamrájában. Valószínőleg bır mellvért díszei lehettek.467  A stavroupolisiakhoz hasonló mérető, arany 
lemezbıl préselt, rozetta alakú díszek az ókori Pydna temetıjébıl is elıkerültek. Ezeken azonban nincs 
rögzítıkarika.468  
Keltezés: Kr.e. 4. század (Hrysos ton Makedonon 2007). 
 
 
49. Rozetta alakú ruhadíszek (3 db) 
Derveni, E sír 
 
Leltári szám: E3β. 
Méret: 1. 8x8,1 mm;  2-3. 13,4x10,9 mm.  
Tömeg: 1. 0,11 g; 2-3. 0,31 g.  
Anyag: arany.  
Irodalom: Themelis – Touratsoglou 1997, 119. 129. t. 
Leírás: rozetta alakú ruhadíszek rögzítıfüllel (49.1-2. k.). 
Rozetta: Két részbıl áll: a felsı 5 szirmú rozettából és az alsó kehelybıl. Lemezbıl, negatív formába ütve 
készítették. A szirmok felsı harmada van körbevágva, szélük folymatos ívelt vonal. A lemezszélek 
egyenetlenek, néhol kis lemeznyúlvány van rajtuk, de vágás nyoma sehol sem látszik (49.4. k.). Mindez arra utal, 
hogy egyetlen lemezbıl, feltehetıen beütıszerszámmal (vagy verıtıszerő szerszámmal) alakították ki a 
rozettákat, ami egyúttal el is vágta a lemezek szélét. A kelyhet is lemezbıl, negatív formába ütve készítették. 
Valójában kör alakú, lencseszerően kidomborodó lap (49.5. k.). A széle ugyanolyan, mint a rozettáé. Mindkettı 
közepébe lyukat ütöttek: a rozettáéba az elıoldala felıl egyet, a kehelybe pedig kettıt, szintén az elıoldala felıl. 
A lyukakon keresztül főzték össze a kelyhet és a rozettát a rögzítıfül drótjával (49.3., 49.5. k.). 
A szirmok hossza 3-3,5 mm, szélességük kb. 3 mm. A kelyhek mérete kb. 3x3 mm. A lemez vastagsága kb. 0,1 
mm. 
Rögzítıfül: Sima drót. A két végét átfőzték a kehely lyukain, majd a kettıt együtt a rozettába ütött lyukon. A 
rozetta közepében a drót egyik szárát spirál alakban körbetekerték a másikon. Az utóbbit egyenesen hagyták (ld. 
49.3., 49.5. k.), a különálló virágon ez kb. 5 mm hosszú. A drótot a kehely hátoldalán lazán hagyták, hogy 
elegendı hely maradjon a rögzítésre (49.6. k.).  
A drótok vastagsága 0,2-0,3 mm.  
Állapot: A rozetták több helyütt deformálódtak, megygőrıdtek, a felületükön olvadás nyomai. Az olvadt felület 
néhol kígyóbırszerő mintázatot mutat (49.7. k.). 2 rozetta az olvadás következtében egymáshoz forrt. A 
különálló virág egyik szirma félbe hajlott. Az összeforrt virágok közül az egyiknek letört a rögzítıdrótja és a 
másik széléhez forrt (ld. 49.1-2. k.). 
Több helyütt világosbarna föld és elszórtan fekete hamuszemcsék rakódtak a felületre (49.8. k.). A különálló 
virágon fehéres porszerő anyag is van, ami szintén hamu lehet.  

                                                 
467 Ld. AAA 13 (1980), 208. 9. k.; Hrysos ton Makedonon 2007, 108. 1.στ. sz. képpel. 
468 Ld. Hrysos ton Makedonon 2007, 76. 2. sz. (Kr.e. 5. század). 
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Szerszámnyomok: a lyukasztószerszám okozta lyukon kívül nincs nyoma más kéziszerszámnak.  
Párhuzamok: Ugyanígy készültek a derveni (ld. 1. sz.) és a stavroupolisi mirtuszkoszorú (ld. 3. sz.) rozetta 
formájú virágai is. Azokat azonban az alattuk lévı kehellyel együtt drótszárra főzték fel. 
Keltezés: a sírral együtt a késı 4. – kora 3. század (Themelis – Touratsoglou 1997). 
Megjegyzés: A virágok szárra rögzítésének nem maradt nyoma. Kis méretük, a szár hiánya és a hátuldalukon 
hagyott drót ’fül’ alapján feltételezhetı, hogy nem koszorú virágai, hanem ruhára varrható díszek.  
 
 
50. Félgömb alakú ruhadíszek (3 db) 
Derveni, E sír 
 
Leltári szám: E3γ. 
Méret: 1. 3,4x3,2x2,3 mm; 2. 2,9x3,3x2,2 mm; 3. 3,2x3,4x1,9 mm.  
Tömeg: 1. 0,04 g; 2. 0,05 g; 3. 0,04 g. Összesen: 0,14 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Themelis – Touratsoglou 1997, 119. 129. t. 
Leírás: félgömb alakú ruhadíszek rögzítıkarikával (50.1-2. k.). 
Félgömbök: Kör alakúak és domborúak. Lemezbıl, negatív formába ütve készítették. A peremük meggyőrıdött 
és meghajlott, ami arra utal, hogy a beütéshez használt forma és beütıszerszám kisebb volt, mint a felhasznált 
lemez (50.6-7., 50.12. k.). A lemezek széle egyenetlen, helyenként kis nyúlványok vannak rajtuk (50.8., 50.12-
13. k.). A korongok hátoldalának közepére forrasztották a rögzítıkarikát.  
A korongok átmérıje kb. 3,2-3,4 mm; A lemez  vastagsága 0,1 mm, vagy kisebb (nem jól mérhetı). 
Rögzítıkarikák: Sima drótból készültek. Jól láthatók a drót készítéséhez használt lemez széleinek illesztését 
jelzı spirális vonalak (50.9., 50.14. k.). A drótot két lapos felület között ellapították (kalapálásnyomot nem látni 
rajtuk), majd vágóéllel méretre vágták (50.9-10. k.). A lapított drótokat ovális alakúra hajlították, úgy, hogy a két 
végüket kb. 2-2,5 mm hosszan egymás mellé illesztették, és nem forrasztották össze (50.3-5., 50.9. k.). A 
karikákat a nyitott végükkel kifelé forrasztották a félgömbök hátoldalához (50.11. k.).   
A rögzítıkarikák mérete  2,4x1,2 mm, 2,6x1,3 mm, 2,8x1,5 mm. A lapított drótok szélessége kb. 0,5 mm.  
Állapot: A 3 darab közül csupán az egyik ırizte meg szinte teljesen az eredeti formáját. A másik 2 félgömbje 
deformálódott, a szélük behorpadt. Az egyik félgömbön rozsdabarna kristályos anyag rakódott le (50.15. k.). 
Kevés föld és hamu is rakódott a felületre.  
Szerszámnyomok: nem látni rajtuk kéziszerszám nyomát. 
Párhuzamok: Hasonló formájú aranyozott ezüst ruhadíszeket találtak a Katerininél kiásott, 375-350 közé 
keltezett A sír elıkamrájában. Azok azonban kb. kétszer nagyobbak, mint a derveni darabok, és a 
rögzítıkarikájuk zárt. Aik. Despini szerint a bır mellvérthez tartozhattak.469 
Keltezés: a sírral együtt a késı 4. – kora 3. század (Themelis – Touratsoglou 1997). 
Megjegyzés: Az eddig megvizsgált koszorúkon nem fordul elı rögzítıkarikás korong alakú tartozék. A 
hátoldalon lévı nyitható karika arra utal, hogy inkább textil, vagy bır szalagra, vagy szíjra, esetleg hajba 
rögzíthetı díszek lehettek. Ezt az apró méretük is alátámasztaná.  
Az E sírból származik kb. 1,54 g tömegő összegyőrıdött arany lemez/fóliatöredék is, amit arany koszorú 
maradványaiként tartanak számon a mellé helyezett cédula alapján (50.16. k.). Néhány közülük mintha 
hosszúkás levélformát mutatna, de nem ismerhetı fel biztosan a formájuk (50.17., 50.19. k.). Az arany között 
különféle anyagdarabkák is vannak: barna fatöredék; sárgás csontdarabka; barna terrakottaszerő anyag. Egy 
nagyobb terrakottaszerő töredék hátoldala lapos, erre simul az arany fólia. Talán aranyozott terrakotta tárgy 
töredéke (50.18. k.). Az arany felületére néhány helyütt zöld rézkorrózió is rakódott (50.20. k.). Ezeket a 
töredékeket az E3α és E3γ darabok környékérıl győjtötték össze a sírban. P. Themelis és I. Touratsoglou nem 
említi a derveni síregyüttes publikációjában.  
 

 

A RUHADÍSZEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

  

A stavroupolisi (48. sz.) és a derveni ruhadíszek (49-50. sz.) formájukban különböznek. 

Az elıbbiek 15, illetve 16 szirmú, félgömb közepő, rozetta alakú lapok, az utóbbiak 5 szirmú 

rozetták az aljukon lencse alakú kehellyel, illetve félgömb alakú lemezek (vö. 48.1-2., 48.16-

                                                 
469 Ld. Hrysos ton Makedonon 2007, 107. 1.ε. sz. képpel. 
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17., 49.1-2., 50.1-2. k.). Mindegyiket negatív formába beütve készítették. A stavroupolisi 

díszek közül a 15 szirmú darabokhoz és a derveni díszekhez is kb. 0,1 mm-es arany lemezt 

használtak. A negatív formához valószínőleg pozitív beütıszerszám is tartozott, mert egyik 

darab hátoldalán sem lehet látni kéziszerszám nyomát, amivel a negatívba simították volna a 

lemezt (vö. 48.7., 48.28., 49.1-2., 50.7. k.). A derveni rozetták és félgömbök esetében úgy 

tőnik, a szerszám körbe is vágta a formát, mert a lemez szélén nincs nyoma vágóél 

használatának (ld. 49.4., 50.7. k.). A stavroupolisi 15 szirmú rozettákat viszont vágóéllel 

vágták körbe. Jól láthatók a szerszám használatát tanúsító egyenes szakaszok a lemezek 

szélén (ld. 48.5-6. k.).  

A 16 szirmú rozetta alakú stavroupolisi darabok megformálása és készítési technikája is 

megegyezik a 15 szirmúakéval: bordával keretelt félgömb-közép köré rendezett, hosszú csepp 

alakú, lekerekített végő szirmok alkotják a rozettát, és verıtıszerő szerszámmal (negatív 

formába pozitív beütıszerszámmal) domborították (vö. 48.3. és 48.24. k.). Készítésükhöz 

más-más szerszámot használtak. A 15 szirmúak negatív formájában szabálytalanul vésték ki a 

mintát: a rozetta közepét keretezı borda egyik oldala szögletes, és az ettıl a kicsúcsosodástól 

számított 1-3. szirom az óramutató járásával egyezı irányban ferdén áll. A 16 szirmúak 

készítéséhez használt formában viszont a szirmok lényegében egyformák (mindössze néhány 

sikerült a többinél rövidebbre), szabályosan helyezkednek el a rozetta közepe körül, és a 

keretezı borda is szabályos kör alakú (vö. 48.3., 48.10. és 48.24., 48.36. k.). A szerszám 

mellett az alapanyag is különbözött. A 16 szirmú darabokhoz (úgy tőnik egy kivételével, ld. 

11. rozetta, 48.34-35. k.) nem vékony lemezt, hanem – az éremverésben megszokott – öntött 

lapkát használhattak. Erre a rozetták szemcsés-rücskös felülete utal, ami egyértelmően 

különbözik a 15 szirmúak sima, polírozott felületétıl (vö. 48.7. és 48.28., 48.44. k.). 

Megerısíti ezt a vastagságuk közötti különbség is: a 16 szirmúak 0,2-0,4 mm, a 15 szirmúak 

csupán 0,1 mm vastagok.  

A derveni és a stavroupolisi ruhadíszek közös jellemzıje, hogy különálló, a megformált 

felsı részhez illesztett rögzítıelemek biztosították a ruházatra erısítésüket. Az Oraiokastrou 

utcai sírból való darabok (48. sz.) hátoldalára 3, illetve 4 sima drótból hajlított rögzítıkarikát 

forrasztottak. A karikák zártak, mert a nyitott végüknél fogva forrasztották a rozettákhoz (ld. 

48.8-9., 48.13-14., 48.19., 48.22-23. k.). A derveni félgömb alakú ruhadíszekre (50. sz.) 

laposra alakított sima drótból hajlított ovális karika került. Ebben az esetben azonban a 

karikák nyitott, egymás mellé csúsztatott vége került felfelé (ld. 50.9-11. k.). Valószínőleg a 

díszítendı felület méretkülönbségei miatt kellett változtatható méretőnek lenniük. A derveni 

rozetta alakú díszek (49. sz.) rögzítıeleme egyedi megoldásnak tőnik. Két funkciója van: 
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egymáshoz rögzíti a dísz két elemét, a rozettát és a kelyhet, és biztosítja a ruházathoz rögzítést 

is. Egyszerő sima drót, amit a kelyhen ütött két, és a rozetta közepén lévı lyukon átfőzve 

alakítottak ’füllé’, úgy, hogy a kehely alatti részen lazára hagyták, a rozetta közepében pedig a 

drót egyik végét a másik köré tekerték, hogy megakadályozzák a kicsúszását (ld. 49.3., 49.5-

6. k.). 

 

 

AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TECHNIKAI ELEMZÉS EREDMÉNYEI 

 

1. TÍPUSRA ÉS KÉSZÍTİRE JELLEMZ İ JEGYEK 

 

A. A ruhadísz típus jellemzıi 

 

Rozetta alakú, illetve egyetlen rozettával díszített arany lemezek gyakoriak a makedóniai 

archaikus kori sírokban. Ezek azonban jóval nagyobb méretőek (kb. 2-6 cm), mint a 

stavroupolisiak (kb. 1 cm). A sírleletek tanúsága szerint a ruházatot, vagy a fegyverzetet 

díszítették, bár sok esetben nincs rajtuk lyuk a rögzítéshez.470 Ez a fajta díszítıelem a 

klasszikus kor végéig maradt divatban Makedóniában.471 Feltehetıen ebbıl alakulhatott ki az 

egy, vagy több rögzítıkarikával ellátott változat. Ezt a tárgytípust képviselik a stavroupolisi 

darabok (48. sz.) is. A görög szakirodalom κοµβία (gombok) névvel illeti ezeket. Sok esetben 

azonban valószínőleg pusztán a ruha, vagy a fegyverzet (mellvért) díszei lehettek. 

 A ruhadíszek ezen változatának fı szerkezeti elemei tehát a felsı dísz és a rögzítıelem. A 

dísz általában korong, a rögzítıelem pedig karika alakú. A felsı részt gyakran rozettával 

díszítik.  

 

B. Változtatható részletek: a készítı, illetve a készítési hely jellemzıi 

  

A ruhadíszeken a következı elemek változtathatók szabadon: 

-a rögzítıelem kialakítása: karika, vagy fül; nyitott, vagy zárt; egy, vagy több elem alkotja; 

-a rögzítıkarika kialakítása: sima drótból, vagy laposra alakított drótból; kör, vagy ovális 

alakú; a karika végét laposra ütik, vagy nem;  

                                                 
470 Ld. pl. a Sindosnál, vagy a modern Therminél kiásott temetı archaikus kori sírjaiban, Sindos 1985, 267. 430-
433. sz. 430-433. k. és Hrysos ton Makedonon 2007, 152. 1-3. sz. képpel. 
471 B. Tsigarida, in Hrysos ton Makedonon, 76. 2. sz.-nál. 
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-a felsı dísz formája: félgömb, vagy rozetta, vagy esetleg rozetta bimbóval/amphorával, sas, 

oroszlánbır vagy Héraklés-fej;472 

-a felsı dísz mérete: néhány millimétertıl néhány centiméterig. 

 A ruházatot, illetve fegyverzetet díszítı elemekbıl legtöbbször több egyforma darab 

készült, vagyis negatív formát használtak a készítésükhöz. Ezek – a szalagok tárgyalásánál 

említett okok miatt (ld. fentebb, 237. o.)  – a készítés helyére lehetnek jellemzıek.  

A rögzítıelemeiket sem külön készítik el, hanem sorozatban, pl. egyetlen drót rúdra 

tekerésével és feldarabolásával. A drótok feltekerése automatikus mozdulatok eredménye, 

ezért a karikák formája önmagában lehet kézre jellemzı. Feltehetıen a drót végének 

forrasztásra elıkészítése (laposra ütik-e, vagy nem) is jellemzı lehet a készítıre. 

Sorozatgyártott ékszerek esetében azonban felmerül annak a lehetısége, hogy az egyes 

alkatrészeket esetleg más készítette, mint a teljes ékszert. Ezért ezeket az ékszer többi 

technikai jellegzetességével együtt kell figyelembe venni a készítıre, illetve készítési helyre 

jellemzı jegyek meghatározásánál.473  

 

 

A RUHADÍSZEK KÉSZÍT İI 

  

A stavroupolisi és derveni ruhadíszek esetében a készítési technika (negatív formába 

beütve) nem teszi lehetıvé, hogy következtetni lehessen az ékszer készítıjére.  

A stavroupolisi rozetták negatív formáinak jellegzetességei azonban jól felismerhetık 

(ld. fentebb). Szabályosságuk, illetve szabálytalanságuk a negatív formát készítı kéz 

jellemzıje lehet.  

 

 

3.HASZNÁLAT, FUNKCIÓ 

 

A derveni E sír rozettájához hasonló formájú (5, illetve 6 szirmú) és azonos készítési 

technikájú (lemezbıl negatív formába ütve-préselve) rozetták alkotják a derveni (ld. 1. sz.) és 

a stavroupolisi mirtuszkoszorúk (ld. 3. sz.) virágait is. Mindkét koszorún még lemezbıl 

domborított kehely is tartozik hozzájuk. A két elemet azonban hosszú drótszárra főzték a 

koszorúkon, és a kehely alatti részen drótkarikával, vagy a szár laposra ütésével, a rozetta 

                                                 
472 Ld. pl. a katerini A sír díszei, Hrysos ton Makedonon 2007, 107-108. 
473 Ld. ehhez Dági 2006, 50-51. 



 247 

felett pedig a drótszár meghajlításával rögzítették. Az E sír darabjain a drótból kialakított fül 

nem alkalmas hosszú drótszárra rögzítésre, megfelelı és praktikus viszont ruhára varráshoz 

(vö. 49.3-6. és 1.54-58., 3.94-98. k.).  

A rögzítıelemeik formája alapján tehát a derveni és a stavroupolisi rozettákat is varrással 

rögzíthették a ruházathoz. A stavroupolisi sír férfi temetkezése volt, ebben az esetben bırbıl 

készült fegyverzetre (mellvért) is felvarrhatták. A derveni E sír a többi melléklete alapján nıi 

temetkezés (ld. 3. leletegyüttes-katalógus): valószínőbb, hogy a rozetták textilt díszítettek. A 

derveni félgömb alakú díszeket azonban nem varrták, hanem – a nyitott karikájuknál fogva – 

feltehetıen ráhúzták, vagy ráhajlították a díszítendı felületre. Talán szíjra, zsinórra, vagy 

hajtincsre kerülhettek. 

Egyiket sem használhatták gombként, mint ahogyan ezt a κοµβία megnevezés sejtetné. 

Erre sem a méretük (a derveni félgömbök átmérıje kb. 3-3,5 mm), sem a sérülékenységük (a 

derveni rozetták vékony lemezbıl készültek), sem a formájuk (a stavroupolis rozettáknak 

nincs a rögzítıkarikákon túlnyúló pereme, ami megtartaná a textilt) miatt nem alkalmasak. 

A szakirodalomban általában minden kismérető, korong alakú tárgy a gomb megnevezést 

kapja.474 Funkciójukat azonban a rajtuk lévı rögzítıelem (lyuk, karika, fül) határozza meg. 

Ha ez hiányzik, akkor az adott tárgy gombként, azaz a ruházat két felének egymáshoz 

rögzítésére nem használható. A rögzítıelem megléte azonban nem feltétlenül jelenti, hogy a 

tárgy gombként funkcionált. Lehetett egyszerően ruhára, vagy mellvértre varrható dísz is. 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

-Az Oraiokastrou utcai díszek (48. k.) 15 és 16 szirmú rozetta alakúak. Az elıbbieken 3, az 

utóbbiakon 4 rögzítıkarika van.  A kétféle rozetta megformálása azonos, de a negatív 

formáikat eltérı módon alakították ki: a 16 szirmúakéban szabályos, a 15 szirmúakéban 

szabálytalan a minta. 

-A derveni E sír rozetta (49. sz.) és félgömb (50. sz.) alakú tárgyai a hátoldalukon lévı 

rögzítıfül, illetve –karika alapján nem tartozhattak koszorúhoz, hanem valószínőleg ruházatra 

rögzíthetı díszek. A párhuzamként említett derveni ∆ sír mirtuszkoszorúján nincsenek ilyen 

elemek, és más mirtuszkoszorúkon sem. A sírban talált profilált gyöngy (ld. 27. sz.) sem 

tartozik össze ezekkel az elemekkel. Az E sírban tehát nem volt aranyból készült koszorú.  

                                                 
474 A gombokról ld. Elderkin 1928; Higgins 1980, 133-134. 168-169.; E. Lippolis, in Ori di Taranto 1984, 332-
333. 
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-Az E sírból további arany lemez/fólia töredékeket is összegyőjtöttek (ld. az 50. sz.-nál); ezek 

közöletlenek. A szaloniki múzeum raktári nyilvántartásában arany koszorú részeiként 

meghatározott töredékek – az elızetes mikroszkópos megfigyelések alapján – valószínőleg 

nagyrészt terrakotta tárgyak aranyozásának maradványai. 
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VERETEK  

 

 

AZ EDDIGI MEGFIGYELÉSEK, VÉLEMÉNYEK, EREDMÉNYEK 

 

 Arany veretek a két stavroupolisi sír leletei között találhatóak. A Dagli utcai sírból 4 

palmettákból, spirálokból és lótuszvirágokból álló dísz került elı (51. sz.). K. Romiopoulou 

csupán felsorolja ezeket a leletegyüttes publikációjában,475 és a Kr.e. 4. századra keltezi.476     

 Az Oraiokastrou utcai sírból származó palmetta-lótusz veretet és karikát (53. sz.) 

egyetlen, „küllıs kerék formájú kerek díszként” írja le, aminek a közepén nyolcszögbe 

illesztett 12 szirmú rozetta helyezkedik el. A nyolcszög peremét szerinte granuláció díszíti, a 

csúcsaiból pedig felváltva palmetták és lótuszvirágok nyúlnak ki. Ezek érintkeznek a 

karikával. K. Romiopoulou úgy véli, valószínőleg a sírban talált vas kard markolatgombját, 

vagy a kardhüvely csúcsát díszítette, és a dísz öntött.477 A Kr.e. 4. sz. utolsó negyedére 

keltezi.478 

 Egyedülálló az ugyanebben a sírban talált növényi motívumokból álló arany veret-pár 

(52. sz.). R. A. Higgins a „virágos diadémák” egy különösen remek példányának tartotta.479  

M. Pfrommer 1982-ben meglehetısen részletesen tárgyalta a veret díszítését: 

szimmetrikus, a közepén két ellentétes akanthuskehely, ezekbıl nınek ki az indák. Az 

akanthuskelyheket sima, tompa és hegyes fogazású akanthuslevélbıl alakították ki. Az inda 

kanellúrázott és kettıs spirálok jelennek meg a motívumban az egyszerő voluták helyett. Az 

indafolyamba egy másik akanthuskelyhet is beillesztettek, amibıl újabb inda nı ki. A végét 

összetett virágzattal díszítették: egy ananász-szerő kinyílt bimbó, amibıl kétszintes 

liliomvirág nı ki, abból pedig, a dísz csúcsán egy itáliai típusú palmetta. Az indát különféle 

virágok díszítik: ’tuskóvirág’ (Stockwerkblüte), harangvirág, kehelyvirág, bimbóvirág. 

Álláspontja szerint ezek a virág- és indamotívumok jól ismertek a délitáliai vázaképekrıl, 

reliefekrıl és egyéb tárgyakról, ezért a megjelenésük a stavroupolisi veret dél-itálai – szicíliai 

ornamentikával való kapcsolatára utal. M. Pfrommer felveti, hogy a veret import lehet, vagy 

Makedóniába vándorolt itáliai aranymőves munkája.480  

                                                 
475 Romiopoulou 1989, 206-207. 10. sz. 
476 Hrysos ton Makedonon 2007, 31. 2. sz. (4. tárló).  
477 Romiopoulou 1989, 210. 3. sz. és 217. 26. sz. (a vas kard). 
478 Hrysos ton Makedonon 2007, 180. 5. sz. 
479 Higgins 1982, 143-144. 
480 Pfrommer 1982, 142-144. 
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K. Romiopoulou csontdarabra (elefántcsont?) illesztett díszként említi. A sírlelet 

publikációjában feltételezi, hogy koporsó, vagy láda külsı díszítéséhez tartozott. Késıbb fa 

láda elefántcsontra erısített, berakott díszítéseként határozza meg. A díszen megjelenı 

növényi motívumok (indaspirálok, palmetták, rozetták) a korabeli makedóniai mozaikok, 

sírfestmények és fémtárgyak díszítımotívumaira emlékeztetik. Különösen érdekesnek tartja a 

készítési technikáját. Szerinte öntött, de a kivitelezés technikája a mai présöntésre emlékeztet. 

Úgy véli, a dísz két egymással ellentétes irányba fordított részét két különbözı öntımintából 

készítették, mert, noha a motívum azonos, helyenként jelentıs méretbeli eltérések vannak 

köztük. Az egyik fele kissé nagyobb is, mint a másik. Megjegyzi még, hogy néhány 

díszítıelem letört belıle. Feltételezése szerint olyan közeli mőhelyben készíthették, ahol a 

környéken rendelkezésre állt az alapanyag, és a bonyolult növényi díszítımotívumokat is 

kedvelték. Konkrét mőhelyt azonban nem lehet meghatározni. Nem tartja meggyızınek M. 

Pfrommer érvelését, miszerint a darab itáliai eredető lenne, vagy itáliai mester készítette 

volna. Arra hivatkozik, hogy a német kutató csupán fényképekre és a saját, kiállítási tárlón 

keresztül tett megfigyeléseire alapozta a véleményét, és nem a tárgy részletes vizsgálatára. K. 

Romiopoulou a Kr.e. 4. század utolsó negyedére keltezi ezt a darabot.481 

 

 

A VERETEK LEÍRÁSA 
 
 
51. Lótusz – palmetta alakú veretek (4 db) 
Stavroupolis, Dagli utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ 5133. 
Méret: 1. 18,6x9,8 mm;  2. 26,5x12,1 mm;  3. 15,2x10,6 mm; 4. 25,6x15,3 mm.  
Tömeg: 1. 0,27 g; 2. 0,54 g; 3. 0,36 g; 4. 0,49 g. 
Anyag: arany. 
Irodalom: Romiopoulou 1989, 206.10. sz. 50β. t.; K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 31. 2. sz. 
képpel.  
Leírás: lótuszvirág és palmetta alakú lemez veretek szögekkel (51.1-2. k.). 
Veretek: 2 palmetta-lótusz lánc és 2 palmettainda alakú veret. Mindegyik lemezbıl készült. Az oldalukon ferde, 
párhuzamos vájatok sorakoznak (51.6-7., 51.16. k.). Ez arra utal, hogy a formát főrésszel, vagy ahhoz hasonló, 
fogazott élő szerszámmal vágták ki.482 Jól látható a levelek és szirmok tövénél, hogy a szerszám ív alakban 
fordult (51.14-15., 51.26. k.). A levelek és szirmok széle sok esetben egyenetlen, mert a szerszámot nem sikerült 
egyvonalban tartani (51.13-14., 51.21., 51.37. k.). A palmettaindákon az 5 levelő palmetták áttört közepét is így 
vágták ki. A palmettaleveleket és a lótuszvirágok szirmait a tövüknél vésett vonalakkal választották el (51.13., 
51.25., 51.33-34. k.). A visszahajló spirálok, voluták közepe is áttört: szabályos kör alakú lyuk (51.27., 51.35. 
k.). A falukon lévı vízszintes, párhuzamos hornyok arra utalnak, hogy fúróval fúrták ki ıket (51.10., 51.18., 
51.29. k.). A főrészelés és a fúrás is az elıoldal felıl történt, mert a sorja mindenhol a lemez hátoldalán van 
(51.5., 51.15., 51.26. k.). A díszek elıoldalát polírozták, jól láthatók a karcolásnyomok.  

                                                 
481 Romiopoulou 1989, 209-210. 2. sz. és Hrysos ton Mekedonon 2007, 180. 6. sz. 
482 Ugyanilyen szerszámnyomok vannak az Oraiokastrou utcai sírban talált, lemezbıl kivágott veret-páron is, ld. 
alább 52. sz.  
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1. 5 levelő palmetta a jobb oldalán 4, a bal oldalán 3 levelő félpalmettával, amelyeket hosszú, spirálba hajló végő 
inda köt a középsı palmettához. A másik oldalukat is spirál zárja le. Az 5 levelő palmetta középsı levele lándzsa 
alakú, a közepe hosszú, áttört csepp forma. A középsı palmetta szárának törésfelülete arra utal, hogy ott további 
elem kapcsolódott hozzá, valószínőleg úgy, mint a 2. darabon (51.3-4. k.). A 4 levelő palmettánál nincs erre 
utaló törésfelület.  
2. 5 levelő palmetta a jobb oldalán 3, a bal oldalán 4 levelő félpalmettával. A formájuk és kapcsolódásuk 
megegyezik az 1. darabon lévıkével. Az 5 levelő palmetta szára a jobb oldalán ívesen folytatódik és egyúttal egy 
9 levelő palmetta szárának egyik ágát alkotja. Az utóbbi középsı levele is lándzsa alakú. Az alsó levelei alatt 
kétoldalt 1-1 voluta díszíti, amelyeknek a közepe áttört. A palmetta közepe is áttört, de alul a szára nem alkot 
zárt formát. A külsı ágának törésfelülete azt mutatja, hogy ott további elem csatlakozott hozzá. A 4 levelő 
palmetta bal oldali spirálba hajló íve a hozzá csatlakozó 7 levelő palmetta bal oldali volutája. Ennek a 
palmettának is lándzsa alakú a középsı levele, és alul a jobb oldalán egykor voluta díszítette. A közepe áttört és 
nyitott. A szár jobb oldali ágának törésfelülete alapján egykor további elem kapcsolódott hozzá (51.11-12. k.). 
Az 5 és 9 levelő palmetták közepénél az elıoldalon a lemez széle a kivágás szélére lóg. Ez arra utal, hogy 
elıször kivágták a közepüket, és utána vésték ki a levelek tövének elválasztását (51.17. k.). A 7 levelő palmetta 
jobb oldali, félig letört volutájának belsı falán jól láthatók a fúró nyomai, a vízszintes hornyok (51.18. k.).  
A díszen megmaradt két, a rögzítéséhez szükséges arany szeg (ld. alább). 
Az 5 levelő palmetták középsı levelének magassága kb. 5,5 mm, a 7 levelőé kb. 5 mm, a 9 levelőé kb. 6 mm. A 
3 és 4 levelő palmetták leveleinek magassága kb. 4 mm. A furatok átmérıje kb. 0,7 mm. A lemezek vastagsága 
kb. 0,4-0,5 mm.  
3. 3 szirmú lótuszvirág a kehely két oldalán spirálba hajló végő hosszú ívvel, egyenes szárral. Mindkét oldalán 9 
levelő palmetta. A középsı levelük lándzsahegy alakú, az alsó leveleik alatt 1-1 voluta. A lótuszvirágot és a 
palmettákat ív köti össze. A lótusz jobb oldalán lévı palmetta szárából jobbra kb. 1 mm-es, a másik palmetta 
szárából balra pedig kb. 0,1 mm-es csonk áll ki. A törött végük azt mutatja, hogy a motívumsor mindkét 
irányban folytatódott (51.23-24. k.).  
A dísz hátoldalán reszelés nyomai: így próbálták meg eltüntetni a lemez szélérıl a sorját (51.30. k.). A bal oldali 
palmetta volutáiban lévı lyukak falán jól láthatóak a fúrás nyomai (51.29. k.).  
4. Az elızıvel nagyrészt megegyezı lótusz-palmetta dísz. Ezen a darabon a lótusz bal oldalán lévı palmettához 
egy újabb, egykor 9 levelő palmetta kapcsolódik. Ennek is lándzsahegy alakú a középsı levele, és alul kétoldalt 
áttört közepő voluták díszítik. A szára jóval hosszabb, mint a többi palmettáé. Ezt is ív kapcsolja az elızı 
palmettához, de csupán fele olyan hosszú, mint a lótusz és a palmetták közötti ívek. A palmetta bal oldalán kb. 
1,5 mm hosszú, törött végő csonk maradt a következı ívbıl. A lótusz jobb oldalán lévı palmetta szárának végén 
is megmaradt a jobbra folytatódó ív apró csonkja. A motívumsor tehát mindkét irányban folytatódott (51.31-32. 
k.).  
A lótusz bal oldalán lévı palmetta félig megmaradt volutáinak falán jól látható a fúrás nyoma. A jobb oldalán 
lévı palmetta volutáin a lyuk körüli cizellált vonal arra utal, hogy eredetileg így jelölhették a volutákat, és talán 
csak a rögzítés miatt fúrták ki a közepüket (51.35. k.). A lótusz és a jobb oldalán lévı palmetta hátoldalán 
bekarcolt vonalak láthatók. Mindkettın 3 vonal egymással párhuzamos (51.36-37. k.). Elképzelhetı, hogy 
szerkesztési vonalak.483 A vereten megmaradt az egyik rögzítéséhez szükséges szeg (ld. alább).   
A 3. és 4. darabon is a lótusz melletti 9 levelő palmetták magassága a voluták találkozásától a csúcsukig kb. 7,5 
mm, a száruk hossza kb. 0,5 mm. A lótusz magassága a kehely aljától a csúcsáig kb. 6,5 mm. A furatok átmérıje 
kb. 0,7-0,8 mm. A lemez vastagsága 0,3-0,4 mm. 
A 4. darabon a lótusz bal oldalán lévı 2. palmetta magassága a volutáktól a csúcsáig kb. 8,8 mm, a szárának 
hossza kb. 2 mm.  
Szögek: Mind a 4 díszt szögekkel rögzítették a hordozó tárgyra. 3 szög maradt meg, ezek aranyból készültek.  
A 2. darabon két szeg van. Az egyik a 3 levelő palmetta bal oldali spiráljában. A feje ovális alakú, a szára pedig 
a vége felé kihegyesedı háromszög (51.19-20. k.). Hossza 1,1 mm. A másik a 9 levelő palmetta hátoldalán van. 
Csupán a hegyes szára áll ki a lemezben lévı lyukból. Nincs nyoma annak, hogy átlyukasztották volna a lemezt 
a szögnek (51.21-22. k.). Hossza kb. 1,2 mm. Mindkét szög szára szögletes.    
A 4. darabon a lótusz bal oldalán lévı 2. palmetta hátoldalán maradt meg a szög. Ennek is csupán a hegyes szára 
látható a hátoldalon, ami szabályos kör alakú lyukból áll ki. Itt sincs nyoma annak, hogy a lemezt átlyukasztották 
volna (51.38-39. k.). Ez alapján feltételezhetı, hogy csıszerő szerszámmal fúrták ki a zsákfuratot, és a szöget 
feltehetıen forrasztással rögzítették benne. A szög hossza kb. 2 mm. A szára szögeletes, kalapált. 
A díszek rögzítéséhez tehát kétféle szöget használtak: a volutákba, spirálokba fúrt lyukakon át beütött, és a 
palmetták hátoldalába süllyesztett szögeket.   
Állapot: A vereteken a készítésük és használatuk során keletkezett ókori, és modern sérülések is vannak.  

                                                 
483 Hasonló bekarcolások (szerkesztési vonalak?) láthatóak az Oraiokastrou utcai sír kard-veretének palmettáin 
és lótuszain is, ld. alább 53. sz. 
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1. A főrészelés során vághatták le a 4 levelő palmetta egyik szélsı levelét, és belevágtak a spiráljának az 
oldalába is. A palmetta másik spirálja letört. Az 5 levelő palmetta szárának vége is törött. Ragasztó maradványa 
van rajta (ld. 51.3-4. k.).  
2. A főrészelés során belevágtak a 3 levelő palmetta jobb oldalán a spirálba (51.15. k.). A 4 levelő palmetta bal 
szélsı levele, a 7 levelő palmetta jobb oldalán a voluta fele letörött. Mindkét szélsı palmetta szára is törött. A 
szárak néhány helyütt deformálódtak. A 9 levelő palmetta hátoldalán a szög körül feketésbarna anyag rakódott 
le. Néhol vasrozsdának, néhol pedig vörösesbarna kristályos anyagnak látszik (51.21. k.). A hátoldalon több 
helyütt ragasztó nyomai.  
3. A lótusz bal oldalán lévı palmetta jobb oldali volutája eltört, mert a főrészelés során túlságosan 
elvékonyították itt az anyagot. Mindkét palmetta alatt az ívek kifelé esı vége törött. A lótusz jobb oldalán lévı 
palmetta középsı levelén ugyanolyan feketésbarna anyagmaradvány van, mint a 2. darabon. A mélyedésekben 
föld rakódott le. A hátoldalon ragasztó maradványa (ld. 51.23-24. k.). 
4. A lótusz bal oldalán lévı palmetta volutáinak a fele hiányzik, mert fúrás közben túlságosan elvékonyították az 
anyagot, és ezért leesett a spiráloknak ez a része (51.34. k.). Mindkét szélsı palmetta szárának külsı része törött. 
A lótusz bal oldalán lévı spirál és a bal oldali 2. palmetta 4 levele letört. A bal oldali 2. palmetta hátoldalán 
ugyanolyan feketésbarna, kristályos anyag rakódott le, mint a 2. és 3. darabon (51.40. k.). Több helyütt ragasztó: 
a bal oldali 2. palmetta hátoldalán a szög tövénél, a volutákon, a másik két palmetta, a lótuszvirág és az 
összekötı ív hátoldalán (ld. 51.32. k.). A mélyedésekbe föld és fehér hamu (?) rakódott le.  
A vereteket a leletegyüttes publikációjában közölt fotóval összevetve jól látható, hogy az eltelt évtizedek alatt 
deformálódtak. A legnagyobb mértékben a 4. darab. A lótuszt a palmettákkal összekötı ívek még épek a közölt 
fotón, most azonban teljesen deformálódtak. 
Szerszámnyomok: hosszú vonal alakú, V profilú vésınyom (a palmetták, lótuszvirágok leveleit, szirmait 
elválasztó vonalak, a palmetták közepét keretelı vonal); vonal alakú, sekély U profilú cizellırszerszámnyom (a 
4. darab spiráljaiban, volutáiban); ferde párhuzamos horony alakú főrésznyomok(?) (a lemezek szélén); 
vízszintes párhuzamos horony alakú fúrónyomok (a voluták, spirálok belsı falán). 
Párhuzamok: A stavroupolisi Oraiokastrou utcai sírban talált kardveretet (ld. itt 53. sz.) és a csontra applikált 
akanthusleveles díszt (ld. itt 52. sz.) is ugyanolyan főrésszerő szerszámmal vágták ki, mint ezeket a díszeket. 
Erre utalnak a két másik veret lemezszélein is látható ferde, párhuzamos hornyok. Az akanthusleveles díszen is 
található néhány áttört díszítıelem, amit szintén főrésszerő szerszámmal alakítottak ki, és megegyezik a 
rögzítésének a módja is, a szögek használata (errıl ld. alább részletesen).  
Keltezés: Kr.e. 4. sz. (Hrysos ton Makedonon 2007).  
 
 
52. Növénydíszes veret-pár 
Stavroupolis, Oraiokastrou utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ 7418. 
Méret:  hossz. 171-172 mm, szél. 35,6 mm, a lemez vast. 0,7 mm. 
Tömeg: 31,04 g (a fatöredékkel és az installációval együtt).  
Anyag: arany, bronz, csont.  
Irodalom: Romiopoulou 1989, 209-210. 2. sz. 52. t.; Search 1980, 159. 114. sz. 114. k. 11. t.; K. Romiopoulou, 
in Hrysos ton Makedonon 2007, 180. 6. sz. képpel; Andrianou 2009, 80. 85. sz.  
Leírás: akanthus bokorból kinövı összetett növényi dísz alakú lemez veret szögekkel és eresztékekkel (52.1-3. k.). 
Veretek: Két különálló darabból áll, amelyek egymásnak tükörképei. Alapjuk egy akanthus bokorból kinövı, 
hosszú, vaskos, bordázott szárú nagy akanthuskehely, amibıl 3 további vastag szárú, kismérető akanthuskehely 
nı ki. Ezek közül a középsıbıl kétoldalt 1-1 inda ágazik el, a közepén nagymérető palmetta nı ki, a tövénél 
pedig két spirál fonódik össze. A 2 szélsı kismérető akanthuskelyhekbıl virág és újabb kismérető 
akanthuskehely nı ki. A nagy akanthuskehely leveleinek tövébıl a jobb oldalon spirál nı ki, ami összefonódik a 
mellette lévı kis akanthuskehely szárából kinyúló spirállal. A levelek bal oldalán S szárú virág helyezkedik el. A 
nagy akanthuskehely szárának tövébıl mindkét oldalra 1-1 S szárú virág nı ki (52.5-7. k.).  
Az akanthus bokor 7 levélbıl áll: az alsó 3 cakkos szélő, közülük a középsıt szembıl, a szélsıket oldalnézetben 
ábrázolták; a 2 középsı sima oldalra forduló levél; a 2 felsı cakkos szélő, oldalnézetben ábrázolt levél (52.8. k.). 
A középsı és a felsı levelek között íves száron bordázott, hegyes tetejő bimbó/termés nı ki (52.9. k.). A nagy 
akanthuskehely (52.10. k.) szárának tövébıl a bal oldalra liliom (52.11. k.), a jobb oldalra tölcsérben lévı 7 
levelő palmetta nı ki (52.12. k.). A liliom szirmai két sorban helyezkednek el és a közepébıl bibe nyúlik ki. A 
palmetta 2 alsó levelének hegye befelé, a többié kifelé hajlik. A kehely levelei mellıl balra kinyúló virág 
bordázott tölcsér fölött kettényíló szirmokból áll, közöttük hegyes, bordázott bibével (52.13. k.). A fölötte lévı 
kis kehely szára is bordázott. A kis kehely bal oldalán sima spirál van, a jobb oldalán S alakú száron háromágú 
csészébıl kinövı, gömb aljú, bordázott tölcséresvirág hegyes bibével (52.14. k.). A közepébıl pedig egy újabb 
kis kehely nı ki, abból pedig egy sima spirál mellett S száron liliomvirág, amelynek a szirmai két sorban 



 253 

helyezkednek el és a közepébıl hosszú bibe nyúlik ki (52.15. k.). A nagy akanthuskehely jobb oldalából kinyúló 
kis akanthuskehely szárának alsó, bordázott részét két cakkos szélő akanthuslevél zárja le, amelyekıl sima spirál 
nyúlik ki és összefonódik a nagy akanthuslevelek közül kinövı spirállal (52.16-17. k.). A kis kehelybıl újabb kis 
kehely nyúlik felfelé íves és spirálba hajló végő levelekkel, mellette pedig spirál és ovális aljú, kinyílt 
tölcséresvirág (52.18. k.). A nagy akanthuskehelybıl kinövı középsı kis akanthuskehely (ld. 52.6. k.) tövében 
két egymásba fonódó spirál van (52.19. k.). Fölöttük a bal oldalra nyúló inda rövid, és az alsó részén egymás 
fölött 2-2 oldalra hajló akanthuslevél van. A felsı 2 tövébıl S alakú száron bordázott, hegyes tetejő 
bimbó/termés nı ki (52.20. k.). A kis akanthuskehely jobb oldalán lévı inda hosszan nyúlik felfelé. A bordázott 
alsó részét sima levél zárja le, amelybıl az inda folytatása mellett sima spirál és ötszirmú rozetta hajlik ki 
kétoldalt. Az inda következı szakaszát kis levél zárja le. Itt az inda mellett spirál és rövid szárú, bordázott, 
csúcsos bimbó/termés van. Ez után újabb kis levél következik, amelybıl kétfelé hajlanak az íves, illetve spirálba 
hajló végő indák,  közöttük egyszerő hosszúkás levéllel  (52.6., 52.21. k.). A kis akanthuskehely közepébıl 
kinövı nagy palmetta kanyargó szárán alul toboz van, aminek a tetején 3, azon pedig 2 kifelé hajló végő sima 
levél (52.22. k.). Ezeknek a tetején ül a nagy palmetta, amelynek a közepe az alján csúcsos, a tetején íves, 
középen pedig domború. A palmetta középsı levele a végén megvastagodott rúd alakú. 4-4 oldalsó, hegyes végő 
levele közül az alsó és a 4. vége befelé, a 2. és a 3. vége kifelé hajlik (52.23. k.). 
A két veretet alsó részükkel, az akanthus bokorral egymásnak fordítva helyezték el a tárgyon, amit díszítettek, de 
nem rögzítették egymáshoz ıket (ld. 52.5. k.). Mindkét darab vastag lemezbıl készült, amit elıször a hátoldala 
felıl a fı formáknak megfelelıen domborítottak. Kialakították például az akanthus bokor, a nagy és kis 
akanthuskelyhek leveleinek domborulatát (52.24. k.), beponcolták a liliomok, a hosszú bibéjő tölcséres virág és 
az 5 szirmú rozetta elıoldalon kidomborodó részleteit (52.25-26. k.). A részleteket az elıoldalon mintázták meg. 
Beponcolták a levelek cakkos szélén a kb. 0,2 mm átmérıjő kör alakú pontokat és az 5 szirmú rozetta szirmaiban 
a kb. 0,5 mm átmérıjő kör alakú mélyedéseket (ld. 52.10., 52.21. k.). Cizellálással alakították ki az 
akanthuskelyhek bordázott szárának hornyait (52.28. k.), az akanthuslevelek erezetét és az indákon a hosszanti 
vonalakat (52.27. k.). Vésték 1-1 akanthuslevél közepét, illetve határát jelzı mély, ívelt vonalakat, a cakkos 
szélük melletti mély árkokat, alávágásokat, néhol fel is győrıdött az anyag (52.27. k.). Vésték a tobozon az ívelt 
vonalakat is, amelyeknek éles a pereme és V alakú a profilja. A felsı ívek vége rálóg az alsó ívekre, ami arra 
utal, hogy alulról felfelé haladtak a véséssel (52.29. k.). A vésı két helyen is belekapott a felületbe: a jobb oldali 
vereten a nagy palmetta közepén (ld. 52.23. k.) és a nagy akanthuskehely egyik cakkos levelének szélén (ld. 
52.27. k.). 3 helyen pedig a szerszám által hagyott nyom nem folyamatos vonal, hanem legyezıszerően szétnyíló 
apró vonalakból áll: a dísz jobb oldali veretén a nagy akanthuskehely két cakkos levelén 1-1 ívelt horonyban 
(52.30. k.) és ugyanezen a vereten a nagy palmetta közepét határoló horony bal oldalán. Sokszor nehéz 
megkülönböztetni a vésést és a cizellálást, mert nem látni a vésett vonalak végében a felületbıl kivett anyag 
maradványát és a vésés keresztmetszete sem éles V profilú, a cizellált vonalak alján viszont párhuzamos hornyok 
vannak (pl. a kelyhek bordázott szárainak hornyaiban, ld. 52.28. k.).    
A részletek elkészítése után a lemezt a motívumok mentén formára vágták. A vágás még a spiráloknál is 
folyamatos vonalú (52.31-32. k.). A lemez széle szinte mindenhol széles (kb. 1,6-1,8 mm), a hátoldal felé hajló 
peremet képez (52.33., 52.35. k.), amelynek a felületén több helyütt függıleges, illetve ferde, párhuzamos 
vájatok sorakoznak.484 Ez arra utal, hogy főrésszerő szerszámot használhattak a vágáshoz. A szerszámnyomok 
egyformák az egymásba fonódó spirálindák belsı részein (52.34. k.) és a motívumok szélén is, ami azt mutatja, 
hogy a lemezt mindenhol ugyanazzal a szerszámmal vágták ki.   
A bal oldali veret hátoldalán, a nagy akanthuskehelybıl kinövı kis kelyhek szárán jól látható, hogy a hátrahajló 
lemezszélek kb. négyzet alakú darabokra tagolódnak, és ezek lépcsızetesen állnak (52.36. k.). A négyzetek széle 
egyenes. Ez arra utal, hogy a lemez szélét bevagdoshatták, vagyis egyfajta szőkítıvágást alkalmaztak, ami 
megkönnyítette a lemez hátrahajlítását az íves formák mentén. Ez alapján feltételezhetı, hogy szándékosan 
hagytak széles peremet a lemezszéleken. Ez a jelenség alig látható a jobb oldali vereten.  
A bal oldali vereten, az akanthus bokor bal felsı levele felett megmaradt liliomszár hátrahajló széles pereme jól 
láthatóan besüllyed a hordozó tárgy maradványába (52.38. k.). A peremmel együtt kb. 1,8 mm magas 
liliomszárból mindössze kb. 0,4 mm-es rész emelkedik ki a tárgy felületébıl. Ez azt mutatja, hogy a vereteket a 
hátrahajló lemezszéleket a felületbe süllyesztve rögzítették a tárgyra, vagyis egyfajta eresztékként használták 
azokat. Sokszor a peremek nem függılegesen, hanem ferdén befelé állnak: így ugyanis a veret jobban 
’megkapaszkodott’ a felületben. Ezt fıként az akanthuslevelek cakkos szélén látható.  
Mindkét veretet – valószínőleg a körbevágás elıtt – a hosszanti tengelye mentén kissé ívesre hajlították. Ez arra 
utal, hogy a díszítendı tárgy formájához igazították (52.3-4. k.).  
A veretek felületén néhány helyütt ezüstszínő PGE-zárványok vannak az aranyban (pl. a nagy akanthuskehely 
levelein, ld. 52.27., 52.30. k.).485 A számuk kb. 35. 

                                                 
484 Ugyanilyen szerszámnyomok láthatók a stavroupolisi Dagli utcai sírban talált vereteken (51.6-7. k.) és az 
Oraiokastrou utcai sír kardveretén is (53.8., 53.33. k.). 
485 A többi, hasonló zárványt tartalmazó tárgyat ld. a 2. táblázatban. 
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Szögek, csapok, eresztékek: A vereteket arany szögekkel, bronz eresztékekkel és csapokkal, és a lemez 
visszahajló széleinek besüllyesztésével rögzítették a tárgy felületére. Az utóbbiról ld. fentebb.  
Mindkét veret hátoldalán 4 helyen van bronz ereszték, illetve csap: a nagy palmettán, az alatta lévı középsı kis 
akanthuskelyhen, a nagy akanthuskelyhen és annak a jobb oldalából kinövı inda kis kelyhén. Valószínőleg az 
akanthus bokor hátoldalán is lehet egy, mert a jobb oldali vereten a zöld korrózió áttőnik a ragasztón. A bronz 
eresztékeket arany forrasszal rögzítették a lemezhez. Ez jól látható a jobb oldali vereten a nagy akanthuskehely, 
a kis kehely és a palmetta eresztékénél (52.48. k.), a bal oldali vereten pedig a középsı kis kehely eresztéke 
tövében (000 kép/. Az eresztékek téglalap alakúak és dobozszerőek, van aljuk is (ld. a bal oldali vereten a 
megtisztított eresztéket, 52.45. k.). Az oldalaik kb. 0,3 mm széles lemezszalagokból készültek. A jobb oldali 
vereten 3 esetben ez egyértelmő, a 4. esetében a korrózió formája utalhat téglalapra (52.41-44. k.). A bal oldalin 
a palmetta és a kis kehely eresztéke szintén téglalap alakú (52.45., 52.47. k.). A nagy akanthuskelyhen lévı 
formája a korrózió miatt nem azonosítható. A nagy kehely jobb oldalából kinövı inda kelyhének hátoldalán lévı 
azonban csap/szegecsszerő: kör/ovális alakú és az oldala homorúnak látszik (52.46. k.). A bronz eresztékek nem, 
vagy alig nyúlnak túl a lemez visszahajlított peremének magasságán.   
A jobb oldali vereten a középsı kis kehely eresztékének mérete kb. 4,2x1,2 mm, a nagy akanthuskehely 
eresztékéé kb. 3,2x1,2 mm, a palmettán lévıé kb. 3x1,2 mm. A bal oldali vereten a kis kehely eresztékének 
mérete 4,5x1,3 mm, a palmettán lévıé kb. 4,5x1,2 mm, az ovális alakúé kb. 1,5x1 mm.  
Arany szögeket használtak az akanthus bokor alsó és középsı oldalra hajló leveleinek a rögzítéséhez. A levelek 
csúcsánál kivehetı a szögek feje, amit összedolgoztak a levél felületével (52.37., 52.39. k.). Oldalnézetbıl pedig 
látható, hogy a száruk szögletes, vagyis kalapált lehet (52.40. k.). Az akanthus bokor leveleinek rögzítésére tehát 
4 szöget használtak, a díszen összesen 8 darabot. A bal oldali vereten mindegyik látható oldalról is, a jobb 
oldalin viszont csupán a 2 sima levél csúcsán lévı, mert ragasztó fedi a többit. 
Állapot: A dísz jobb oldalán lévı veret szinte teljes egészében megmaradt. Errıl csupán a nagy palmetta egyik 
oldalsó levele és az 5 szirmú rozettánál egy inda  tört le. A bal oldali veretrıl hiányzik a nagy palmetta középsı 
levele, a középsı kis akanthuskehelybıl jobb oldalra kinyúló inda teljes egészében, a nagy akanthuskehelybıl 
jobb oldalra kinyúló inda felsı része, a bal oldalra nyúló inda kinyílt tölcséresvirágja, a nagy akanthuskehely 
jobb oldalán lévı bordázott bibéjő virág és a bal oldalán a tövébıl kinövı 7 levelő palmetta, és az akanthus 
bokor levelei közül kinövı két bordázott bimbó/termés (ld. 52.1-2. k.).   
Megmaradt a hordozó tárgy kb. 3,8x3,4 cm-es darabja a két veret összeillesztett alsó részei alatt. A színe, 
textúrája és állaga alapján fának tőnik (52.2., 52.49. k.).  
A jobb oldali veret nagy akanthuskelyhébıl jobb oldalra kinyúló inda egyik spiráljának hátoldalán fehér színő 
szerves anyag maradványa van, ami hosszú ’tüskékbıl’ áll (52.50. k.). Ugyanilyen anyagmaradvány van a 
középsı inda hátoldalán is (52.51. k.). Ugyanez látható a nagy kehelybıl balra kinyúló indán két helyen is, de 
jóval kisebb mennyiségben. Az állaga alapján felthetıen csont (elefántcsont?).  
A bal oldali vereten több helyütt sötétbarna-bordós kristályos anyag maradványa (ld. 52.2. k.). A hordozó tárgy 
maradványának a bal oldali veret felıli egyik sarkán 11x5 mm-es területet borít ez az anyag kb. 0,5 mm vastag 
rétegben (52.52. k.). A veretek rögzítésére szolgáló eresztékek korrodálódtak (ld. 41-47. k.). Mindkét veret 
hátoldalán több helyütt barna, földszerő anyag rakódott le.  
Szerszámnyomok: egyenes vonalú, V profilú vésınyom (a jobb oldali veret nagy palmettájának közepén, a nagy 
akanthuskehely 2. levelének szélénél); kör alakú, félkör profilú poncolónyom (az 5 szirmú rozettákban); kör 
alakú, U/kúpos profilú poncolónyom (az akanthuslevelek szélén); hosszú vonal alakú, U profilú 
cizellırszerszámnyom(?) (a kelyhek szárainak hornyai, az akanthuslevelek erezete); ívelt vonal alakú, V profilú 
vésınyomok (a cakkos levélszélek körül, a tobozokon, a nagy palmetta közepe körül és az alatta lévı levelek 
körül). 
Párhuzamok: Nagyon hasonló növényi díszítés alkotja a hildesheimi múzeum két, Egyiptomból származó, Kre. 
3. századi (?) aranymőves gipsz-formáját.486 Mindkettın hullámvonalban fut az ág, az indái spirálba tekerednek 
és keresztezik egymást, valamint akanthuslevelek és tölcséresvirágok is vannak az inda között, mint a 
stavroupolisi veret-páron. Α veretével megegyezı alapmotívumokból áll pl. az aineiai A tumulus II. 
cisztasírjának festett díszítése487 és a pellai ’Helené elrablása’ ház Gnosis által szignált mozaikjának 
növénydíszítése is.488 
Keltezés: Kr.e. 4. sz. második fele (Search 1980); Kr.e. 4. sz. utolsó negyede (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: Az egymásba fonódó spirálindák belsı részeinek kivágásával áttört mintát hoztak létre. 
 
 
 
 

                                                 
486 Ld. Giuliano 2001, 227. 5. k. 
487 Ld. Vokotopoulou 1990, 1-4. t. 
488 Ld. Pella 2004, 26. 17. k. 
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53. Nyolcszöglető veret és karika 
Stavroupolis, Oraiokastrou utcai sír 
 
Leltári szám: ΜΘ7419. 
Méret: a karika 41,1x42,4x2,3 mm; a veret 35x36x3 mm. 
Tömeg: 8,7 g. 
Anyag: arany, email.  
Irodalom: Romiopoulou 1989, 210. 3. sz. 53α. t.; K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 180. 5. sz. 
képpel. 
Leírás: nyolcszöglető lemez veret palmettákkal,lótuszvirágokkal és eresztékekkel; karika (53.1-4. k.). 
A karika: Esztergált karika. Felsı pereme kifelé hajlik, amelynek a tetejét vízszintesre alakították és az élét 
legömbölyítették (53.3. k.). Az oldala homorúra esztergált, az alsó széle egyenes falú. Jól láthatók az esztergálás 
során keletkezett szabályos egyenes, párhuzamos, körbefutó vájatok (53.5. k.). Az esztergált horony kevésbé 
mélyed a felületbe a karika két szemközti oldalán kb. 1,5-2 cm hosszan. Ezen a két szakaszon a karika 
vékonyabb, mint a többin (ld. 53.3. k.).  
A belsı oldalát ék alakúra vágták (53.6. k.). A felsı vágás a karika teteje felıl kb. 2 mm széles sávban , kb. 70°-
os szögben, az alsó a karika alja felıl kb. 1,2 mm széles sávban, kb. 45-50°-os szögben történt. Mindkét vágott 
felületen ferde, egymással párhuzamos vájatok sorakoznak, és a vágott felületek szélén sorja van. A keskenyebb 
sávban csak függıleges irányú, erıteljesen bemélyedı vájatok láthatók (53.7-8. k.). A szélesebb sávban két 
rétegben helyezkednek el a szerszámnyomok: alul függıleges irányú ferde vájatok vannak, felettük pedig 
vízszintes irányú, hosszabb-rövidebb, néhol párhuzamos, de legtöbbször egymást keresztezı, rendszertelen, 
erıteljesen bemélyedı vájatok. Az utóbbiak sok helyütt eltakarják az alul lévıket (53.9-10. k.). A függıleges 
irányú vájatok főrésszerő szerszám, a vízszintes irányúak pedig reszelı nyomai lehetnek. A sorja mindkét sávnak 
a karika esztergált oldala melletti szélénél van, és a vágott felületre hajlik (ld. 53.8., 53.10. k.), vagyis az 
esztergálás eredménye. Mindez azt mutatja, hogy elıször ék alakúra vágták a belsı oldalt és megreszelték, és 
csak utána esztergálták homorúra a karika oldalát. Kívül fényesre csiszolták a felületet.  
Nincs forrasztásra, vagy másfajta rögzítésre utaló nyom a felületen. Ez egyrészt arra utal, hogy a készítéséhez 
egybefüggı anyagdarabot, talán vastag lemezt használhattak. Másrészt mutatja, hogy a karikát egyszerően csak a 
díszítendı tárgy felületébe süllyeszthették. Erre szolgálhatott az ék alakúra vágott belsı oldala.  
A karika belsı mérete 37,7x37,9 mm, magassága 2,3 mm. Szélessége 3 mm, a kevésbé bemélyedı esztergálásnál 
2 mm. Vastagsága a kihajló peremnél 2 mm, az aljánál 1 mm.   
A veret: Alapja egy ’nyolcszögletőre’ vágott lemez, amihez rozettákat, palmettákat és lótuszvirágokat rögzítettek 
díszítésként. 
Az alaplemezt ívelt oldalú nyolcszög formára vágták. Az ívek végei nem érnek össze, hanem hosszúkás 
nyúlványban folytatódnak. 6 nyúlvány végét szabálytalan téglalap alakúra, kettıét egyenesre vágták. Ezekhez 
rögzítették a palmettákat és a lótuszvirágokat. A lemez közepét vágóéllel kör alakban kivágták. A kör szélén a 
kb. 1,5 mm hosszú egyenes szakaszok mutatják a szerszám élének hosszúságát (53.12. k.).  
A forma kialakításához elırajzot alkalmaztak. Az alaplemez elıoldalán, a nyúlványok elıtt, többszörösen 
bekarcolt vonalak láthatók, amiket a díszítés részben elfed (53.13-15. k.). A vonalrészletek arra utalnak, hogy a 
nyolcszöget, és az oldalaihoz az íveket is bekarcolták a lemezbe.  
Az ívelt oldalakat orsódrótból hajlított ívekkel hangsúlyozták (53.11., 53.16. k.). Oldalnézetben jól látható, hogy 
az alaplemez és az drótok oldalai egybefüggı függıleges felületet alkotnak (53.17. k.). Ezen függıleges irányú, 
párhuzamos vájatok sorakoznak, az alaplemez hátoldala felé esı szélén pedig sorja van (53.18. k.). Ez arra utal, 
hogy drót ívek forrasztása után vágták körbe a lemezt egészen szorosan a drótok mellett, szinte együtt vágva a 
drótok szélét a lemez szélével. A vágáshoz főrésszerő szerszámot használtak, mert az ívek folyamatos vonalúak. 
Mindössze két ívnél látható nyoma a drót és a lemez illesztésének.  
Az alaplemez vastagsága kb. 0,4 mm. A közepén a kivágás átmérıje kb. 7 mm. Az ívek orsódrótjának 
vastagsága kb. 0,6 mm.  
Az alaplemez közepére, a kivágás fölé forrasztották a rozettákat. Egy nagymérető 12 szirmú, és egy kismérető 6 
szirmú rozettát készítettek. Mindkettı sima drótból hajlított szirmait alaplemezre forrasztották. A kis rozetta 
lemezét a szirmok formája mentén vágóéllel körbevágták. Látható a vágás szögletessége (53.19. k.). A nagy 
rozetta szirmait a hátoldal felıl megdomborították. Ez az alaplemez hátoldala felıl látható (53.20. k.).  
A kis rozettát a nagy közepére forrasztották, majd az egészet formára domborították: középen bemélyítették, 
körötte pedig a nagy rozetta szirmainak közepét bordaszerően kidomborították (53.19., 53.21-22. k.). Ehhez kör 
alakú, középen bemélyedı, széles borda formát használhattak. A rozettákat valószínőleg az elıoldaluk felıl 
nyomhatták a formára, mert a kidomborodó és a bemélyedı részeken is egyöntetően ellapult a drótok felülete 
(ld. 53.19. k.). A kis rozetta közepébe nagymérető granulátumot, a nagy rozetta szirmai köré, az alaplemezének 
szélére pedig orsódrótból hajlított karikát forrasztottak. A lemez szélét a karika mentén vágóéllel vágták körbe 
(53.23. k.). Ezt a domborított kettıs rozettát forrasztották a nyolcszöglető lemez kör alakú kivágása fölé.  
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A szinte félgömb alakban bemélyedı kis rozetta szirmaiban piszkosfehér színő email-maradványok (53.22. k.). 
A nagy rozetta szirmainak csúcsánál és a tövüknél is látható email (53.25. k.). Két helyütt megmaradt 1-1 
világoszöld színő szemcse, ami arra utal, hogy a nagy rozetta szirmait eredetileg zöld színő emaillal tölthették 
(53.24. k.). A nyolcszög csúcsai között is több helyütt megfigyelhetı fehéres emailmaradvány. Valószínőleg 
ezeket a részeket is emaillal díszítették.489  
A kis rozetta mérete 3,3x3,4 mm, a nagyé 8,3x8,6 mm. A granulátum átmérıje 1,2 mm. A sima drót vastagsága 
kb. 0,3 mm, az orsódróté kb. 0,5-0,6 mm.  
A veret alaplemezének csúcsaira felváltva palmettákat és lótuszvirágokat illesztettek, 4-4 darabot.  
A palmetták  9 levelőek, a közepüket ív alakú borda jelzi, alattuk két kifelé hajló voluta (53.27. k.). A 
lótuszvirágok 2 egymásba illesztett virágból állnak. Az alsónak két kismérető kifelé hajló és egy lekerekített 
végő középsı szirma van, a felsınek két nagymérető kifelé hajló hegyes végő és 3 lekerekített végı középsı 
szirma. A lótuszvirágok is két kifelé hajló volután ’ülnek’ (53.26. k.). Mindegyiken a voluták alsó része rövid, 
egyenes szárat képez. 
A palmettákat és a lótuszvirágokat is vastag lemezbıl, negatív formába préselve készítették. Az egyik palmetta 
lemeze megcsúszhatott a formában, és így a levelek széle kétszer is a lemezbe nyomódott (53.28. k.). A 
palmettákon két, a negatív formára jellemzı részlet is van: a közepét jelzı ív alakú borda mindkét szára középen 
kihasasodik; a középsı levél nem egyenletesen vékonyodik el a csúcsától az aljáig, hanem kb. a közepénél egy 
görbület után hirtelen vékony lesz (53.28. k.). 
A domborítás után a hátoldalukat  megreszelték-csiszolták. Jól láthatóak a karcolásnyomok. Majd a 
nyolcszöglető alaplemez csúcsinak végére forrasztották ıket (53.29. k.). Ez háromféle módon történt. 3 palmetta 
esetében az alsó részüket kimélyítették, a nyolcszög csúcsinak végén vágott téglalapokat a mélyedésbe 
süllyesztették és összeforrasztották a palmettával (53.30. k.). Így a palmetta és a téglalap felülete kb. egyvonalba 
esik. A 4. palmettán a korrózió miatt nem lehet látni a rögzítés módját. A 2 megmaradt lótuszvirágot viszont 
süllyesztés nélkül forrasztották a téglalapokhoz (53.31. k.). A nyolcszög 2 üresen maradt csúcsának egynesre 
vágott vége pedig arra utal, hogy a hiányzó lótuszvirágoknak egyszerően csak a szárát forraszthatták a csúcs 
végéhez (53.32. k.). A téglalapok nagyobb felületen, biztosabb rögzítést tettek lehetıvé, mint a szár és a csúcs 
végének összeforrasztása.  
A palmetták és lótuszvirágok forrasztása után vágták formára a lemezek szélét. Jól láthatók a függıleges irányú 
párhuzamos vájatok (53.33. k.). A levelek és a szirmok ívei is folyamatos vonalúak. Ez arra utal, hogy főrésszerő 
szerszámmal vágták körbe ıket. A nyolcszög csúcsainak és a díszek alsó részének a csatlakozásánál is 
folyamatos a vágás, ami azt jelenti, hogy az alaplemez szélével egyszerre vágták körbe a növények szélét is (ld. 
53.30-31. k.). A vágás során keletkezett sorja a növények hátoldalán is jól látható (ld. 53.29. k.).  
A palmetták és a lótuszok hátoldalán különféle bekarcolt jelölések vannak. Ezek a következık (ld. 53.4. k., a 
díszek számozásával): az 1. palmettán a korrózió tetejénél egy ív alakú vonal (53.34. k.); a 2. palmettán a 
középsı levéltıl számított 2. oldalleveleket összekötı vonalpár, és az egyik oldalon a 3. levélnél 3 vonal, ami 
nem folytatódik a mellette lévı korróziós folt túloldalán (53.35. k.); a 6. palmettán középen kereszt, aminek a 
függıleges, háromszor meghúzott vonala a középsı levél alsó szélétıl a volutákig fut, de a végét eltakarja az 
alaplemez téglalapja, a vízszintes vonala pedig a voluták fölötti 2. leveleket köti össze, és egyszer, biztos kézzel 
meghúzott egyenes vonal, kb. a palmetta középvonalát jelöli ki (53.39. k.); a 4. palmettán a bekarcolások nagy D 
formát alkotnak, aminek a  függıleges vonala kb. a palmetta középsı leveléhez fut (53.37. k.). Az 5. 
lótuszvirágon egy vízszintes irányú, ferdén behúzott vonal a kis és a nagy hegyes szirmok találkozási pontjai 
között, aminek a közepét korrozió takarja el, valamint a bronz folt fölött 2 függıleges vonal egymás mellett 
(53.38. k.); a 3. lótuszvirágon a két nagy hegyes szirom felsı szélének tövét 3, szinte ugyanoda bekarcolt 
vízszintes vonal köti össze, a két kis hegyes szirom felsı szélének a tövét és a voluták tetejét is szintén 3 
bekarcolt vonal köti össze, így a 3 vonalhármas Ξ betőt formáz, továbbá 2, egymástól kb. 1 mm-re lévı 
függıleges vonal van az alaplemez téglalapjának felsı szélénél (53.36. k.). 
A palmetták és lótuszok lemezének vastagsága kb. 0,8 mm. A palmetták mérete: 1. 9,7x6,5 mm; 2. 9,5x6,3 mm; 
4. 9,9x6,3 mm; 6. 9,9x6,2 mm. A lótuszvirágok mérete: 3. 10,6x9,1 mm; 5. 11x9,2 mm. 
Eresztékek: 2 palmetta és 1 lótuszvirág hátoldalán bronzmaradványok vannak. Ezek arra utalnak, hogy az 
egymással háromszöget bezáró díszeken voltak azok az eresztékek-csapok, amelyekkel a veretet a díszetendı 
tárgyra rögzítették (ld. 53.2. k.). A lótuszon jól látható, hogy az ereszték téglalap alakú és kb. 3x2 mm mérető 
volt (ld. 53.38. k.). Arany forrasszal rögzítették a lemezre.  
Állapot: Az esztergált karikán egyetlen helyen, a belsı oldalán a szélesebbik vágott sávban sötétbarna kb. 2x0,7 
mm-es kristályos anyag-maradvány van (53.40. k.). Mellette ragasztották az egyik palmetta csúcsát a karikához. 
A veretrıl két lótuszvirág hiányzik, egy palmetta letört. Ezt rosszul ragasztották vissza: a szára a nyolcszög 
csúcsa mellé, és nem a végéhez került. Az 1. palmetta hátoldalán 4,5x4 mm-es zöld korróziós folt, alatta pedig 
vörös színő bronz maradvány. A 2. palmetta hátoldalán 3,5x2,5mm-es területen vörös színő bronz maradványok 
vannak, rajtuk pedig zöld korrózió. Az 5. lótuszvirág hátulján a bronz ereszték maradványán zöld korrózió-folt 

                                                 
489 Az email vizsgálatáról ld. Ignatiadou – Nazlis 2009. 
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van (ld. 53.34-35., 53.38. k.). Két palmetta mélyedéseiben néhány helyütt rozsdabarna anyag (vas?) maradványai 
rakódtak le (ld. 53.27. k.).    
A nagy rozetta domborított része enyhén deformálódott. Az alaplemezének hátoldalán vörösesbarna elszínezıdés 
látható, ami valószínőleg a forrasztás során keletkezett (ld. 53.20. k.). Ugyanitt a nyolcszög lemezének pereme 
alá piszkosfehér színő, kristályos anyag maradványai rakódtak le. Jól láthatók a tő alakú kristályok (53.41. k.).490 
A nyolcszög íveiben a lemez szélén több helyütt fekete színő anyag rakódott le, általában vonal alakban (ld. 
53.17-18. k.). Ez arra utal, hogy a veretet besüllyesztették a díszítendı tárgy felületébe. Az anyag mikroszkóp 
alatt elszenesedett szerves anyag maradványának néz ki. 
Szerszámnyomok: A karikán: az eszterga hornyai; rövid vonal alakú, széles U profilú főrésznyomok(?) (a belsı 
oldalán); hosszú vonal alakú, keskeny U profilú reszelınyomok (a belsı oldalán a szélesebbik vágott sávban). A 
vereten: rövid vonal alakú, keskeny U profilú főrésznyomok (?) (az alaplemez, a palmetták és a lótuszvirágok 
szélén); vonal alakú, V profilú ’karctő’-nyomok (a palmetták, lótuszok hátoldalán a jelölések). 
Párhuzamok: Hasonló esztergált arany karikák díszítik a verginai ún. II. Philippos-sírban talált vas kard 
markolatának végét. A markolat oldalán arany palmetta alakú veret is van.491 A Veroiában a vasútállomástól a 
városig vezetı út építése során feltárt 12. sírban szinte teljesen épen megmaradt vas kard markolatát szintén 
palmettákból és lótuszvirágokból álló veret díszítette, de azokat nem kör, hanem ovális alakban rendezték el. A 
veroiai sírt a 4. – 3. század fordulójára keltezték.492  

Keltezés: Kr.e. 4. sz. utolsó negyede (Hrysos ton Makedonon 2007).  

Megjegyzés: A párhuzamok alapján a karika és a veret is valóban kardot díszíthetett. A mai restaurálás azonban 
nem az eredeti állapotukat mutatja. A két tárgyat egymáshoz ragasztották, de valójában nincs közöttük 
kapcsolódási pont, vagyis közvetlenül nem tartoztak össze. A karika tetejét a kifelé hajló perem alkotta. Ma ez a 
restaurálás miatt alulra került.  
A palmetták és a lótuszvirágok hátoldalára karcolt jelölések rendeltetése egyelıre ismeretlen. Sem a negatívba 
préselésnél, sem a formára vágásnál nem volt szükség szerkesztési vonalakra, vagy elırajzra.  
 

 

A VERETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

  

A 3 stavroupolisi veret közül 2 azonos díszítıelemekbıl, palmettákból és 

lótuszvirágokból áll. A belılük kialakított veret formája azonban különbözı. A Dagli utcai sír 

veretein (51. sz.) ívekkel összekötött egyenes láncot alkotnak, az Oraiokastrou utcain (53. sz.) 

kör alakban, egy nyolcszög csúcsaira illesztve rendezték el ıket. Az utóbbi esetben a 

nyolcszög orsódróttal díszített oldalai alkotják az íveket (vö. 51.23., 51.31. és 53.1., 53.26. 

k.). Ugyanazt a díszítımotívumot (lótusz – palmetta lánc) használták fel tehát mindkét 

tárgyon, de átalakítva a díszítendı felület formájának megfelelıen. Ez határozhatta meg az 

Oraiokastrou utcai sír növénydíszes veret-párjának (52. sz.) a kialakítását is. A széles, 

hosszúkás, kicsúcsosodó, tükörképszerően megformált vereteket a hosszanti tengelyük 

mentén ívesre is hajlították, valószínőleg azért, hogy jól illeszkedjen a díszítendı tárgy 

felületének a formájához (ld. 52.1-4. k.). A Dagli utcai veretek tehát hosszúkás sík, az 

Oraiokastrou utcai lótusz – palmetta díszes veret kör alakú sík, a növénydíszes veretpár pedig 

                                                 
490 A tő alakú kristályok hasonlítanak az 52. számú növénydíszes veret-pár hátoldalán lévı csontmaradványok tő 
alakú szálaira (ld. itt 52. sz.). 
491 Ld. Andronikos 1984, 142-143. 99-100. k., 144-145. M. Andronikos szerint a kard markolatának felsı végét 
egykor nemes fa, vagy elefántcsont borította.  
492 Ld. Touratsoglou 1986, 614-625. 1-4. k. 2-4. rajz. 
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hosszúkás és domború felületet díszíthetett. A kör alakú és a tükörképszerő elrendezés arra is 

utal, hogy az 52. és 53. veretek az adott felület központi díszei lehettek.      

 Mindhárom veret lemezbıl készült, de eltérı módon. A Dagli utcai darabokat sík felülető 

lemezbıl vágták ki, a palmetták leveleit és a lótuszvirágok szirmait vésett vonalakkal 

választották el, a volutákat átfúrták (ld. 51.1-2., 51.25., 51.27., 51.33., 51.35. k.).  

A nyolcszöglető veret esetében alaplemezre helyezték a díszítést: a közepére lemezre 

forrasztott drótokból készített és domborúra alakított rozetták kerültek, a csúcsaira a lemezbıl 

negatív formába préselt palmetták és lótuszvirágok, az íves oldalaira pedig orsódrótok. A 

díszítıelemek elhelyezése után egyszerre vágták körbe a veret körvonalát (ld. 53.19-21., 

53.26-28., 53.17-18., 53.30-33. k.). A rozetták szirmait emaillal töltötték ki (ld. 53.24-25. k.). 

A hozzá tartozónak vélt karika külsı oldalát homorúra esztergálták, a belsejét viszont ék 

alakúra vágták (ld. 53.5-10. k.). 

A növénydíszes veretpár néhány elemének a fı domborulatait elıször a lemez hátoldala 

felıl kidomborították. Ennek nyomai a legjobban a nagy akanthuskelyhen láthatók (ld. 52.24-

26. k.). Néhány virág elıoldala alapján úgy tőnik, hogy a dísz kialakításához negatív formát is 

használhattak, ez azonban nem dönthetı el egyértelmően (ld. 52.12-13. 52.18. k.). A legtöbb 

részletet cizellálással, poncolással és véséssel mintázták meg az elıoldal felıl. Jól láthatók az 

erre utaló szerszámnyomok pl. az akanthusleveleken, a nagy palmettán, az alatta lévı tobozon 

és több virágon is (ld. 52.27-30. k.). Ezután vágták ki a lemezbıl a díszt, szorosan követve a 

formát. A lemez széleit hátrahajlították.  

A veretpáron és a Dagli utcaiak közül a csak palmettákból álló darabokon is kimutatható 

ugyanannak a díszítıtechnikának az alkalmazása. Az elıbbin az egymással érintkezı 

spirálokat és indákat, az utóbbin a palmetták közepét áttört technikával ábrázolták, vagyis 

nem csak az adott forma körvonalát, hanem a belsejét, azaz a motívum hátterét is kivágták a 

lemezbıl (vö. 51.3., 51.11. és 52.6., 52.17., 52.19-20. k.).493 

A lemezek formára vágásához valószínőleg ugyanolyan szerszámot használtak 

mindegyik vereten. Erre a lemezek oldalán lévı azonos szerszámnyomok utalnak: függıleges, 

illetve ferde, egymással párhuzamos vájatok (vö. 51.6-7., 51.16., 52.34., 53.7-8., 53.18., 

53.33. k.). A vágás minden esetben folyamatos vonalú és még a palmettalevelek tövében is 

íves, a vágott felület fala pedig függıleges  (vö. 51.15., 51.26., 51.30., 52.31-32., 53.29-33. 

k.). Ez arra utal, hogy főrésszerő szerszámot használhattak hozzá. 

                                                 
493 Az áttört technikáról ld. 278-279. 
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A veretek felületre rögzítése lényegében azonos módon történt: mindegyiket a felületbe 

süllyesztették. A nagy növénydíszes veretpáron jól mutatják ezt a hordozó tárgy megmaradt 

darabjába süllyedı díszítıelemek (ld. 52.37-38. k.). A Dagli utcai és a nyolcszöglető vereten 

pedig a lemez függıleges oldalán látható anyagmaradványok utalnak erre (ld. 51.40., 53.17-

18. k.). Az 51. számú darabokat a voluták furataiba illesztett apró arany szögekkel erısítették 

a felületre (ld. 51.19-20., 51.22., 51.38-39. k.). A növénydíszes veretpáron – a nagy mérete 

miatt és a biztos rögzítés érdekében – a szögeken kívül bronzból készült téglalap és kör alakú 

eresztékeket is használtak, valamint a dísz vágott, hátrahajlított széle is egyfajta eresztékként 

funkcionált (ld. 52.37-48. k.). A nyolcszöglető veretet is bronz eresztékekkel rögzítették a 

felületre (ld. 53.34-35., 53.38. k.).  

  

 

AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TECHNIKAI ELEMZÉS EREDMÉNYEI 

 

1. TÍPUSRA ÉS KÉSZÍTİRE JELLEMZ İ JEGYEK 

 

A. A típus jellemzıi 

 

Tudomásom szerint nem készült még az ókori görög veretekrıl átfogó feldolgozás. 

Makedónia területérıl is alig néhány publikált, fegyereket és larnaxokat díszítı nemesfém 

veret ismert.494 A típus készítése során állandó, illetve változtatható részleteket ezért a 

tanulmányozott stavroupolisi darabok alapján, és a szakirodalomból ismert példányok 

figyelembevételével tárgyalom.  

Ez alapján a veretek fı szerkezeti elemei a díszes megformálású, általában lemezbıl 

készült veret és a rögzítıelemek. Az utóbbiak szögek és/vagy eresztékek lehetnek.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
494 A veroiai kard veretei, ld. fentebb 492. j.; a verginai ún. II. Philippos-sírban talált fegyverzet és larnaxok 
veretei, ld. Andronikos 1984, 139. 96. k.; 142-143. 99-101. k., 166-167. 135. k.; 194. 155. k. 
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B. Változtatható részletek: a készítı, illetve a készítési hely jellemzıi 

  

A veretek alábbi részletei változtathatók szabadon: 

-a veret formája: karika; egyszerő, vagy összetett növényi motívum, pl. palmetta, 

lótuszvirág, rozetta,495 vagy összetett akanthus- és indadíszítés virágokkal és palmettával; 

figurális motívum, pl. oroszlánfej; esetleg tárgy-forma, pl. sisak;496  

-a készítési technika: esztergálva; lemezbıl formára vágva vésett részletekkel; lemezbıl 

negatív formába préselve; lemezbıl domborítva cizellált, poncolt és vésett részletekkel; vagy 

esetleg öntött; 

-a rögzítés módja: a felületbe süllyesztve, vagy a felületre helyezve;  

-a rögzítıelemek: szögek; eresztékek; szögek, eresztékek és a veret lemezének visszahajlított 

széle. 

 A veretek változatos formái és készítési technikái, valamint az összehasonlítható 

példányok kis száma miatt nehéz meghatározni, hogy mely részletek lehetnek készítıre, 

készítési helyre jellemzıek. A kéziszerszámokkal (poncoló, cizellırszerszám, vésı, ’főrész’) 

megmunkált darabok esetében készítıre jellemzı jegy lehet a jellegzetes szerszámhasználat. 

Erre utal például a legyezıszerő vésınyom az Oraiokastrou utcai növénydíszes veretpáron (ld. 

52.30. k.), és az egyenetlenül körbevágott palmettalevelek a Dagli utcai vereteken (ld. 51.13-

14. k.).  

 A rögzítés módja valószínőleg nagymértékben attól függött, hogy milyen anyagból 

készült és mekkora igénybevételnek kitett tárgyra kellett rögzíteni a veretet. Az anyag 

puhasága miatt fába, vagy csontba könnyő besüllyeszteni, vasba, vagy más fémbe nehéz. Az 

életben is használt kard markolatának és hüvelyének vereteit stabilabban kell a felületre 

rögzíteni, mint egy halotti larnaxéit. Elsısorban tehát ezek a tényezık határozhatták meg a 

rögzítés módját, és nagy valószínőséggel az ehhez alkalmazott rögzítıelemeket is. A bronz 

eresztékek, a felületbe süllyesztés, a hosszú szögek a biztos rögzítést szolgálják, míg a rövid 

szárú arany szögek inkább csak a veret leesését akadályozzák meg.  

Elképzelhetı, hogy a süllyesztés módja és az eresztékek kialakítása jellemzı készítési 

helyre, vagy készítıre. Így például a veret szélének visszahajlítása és eresztékként 

alkalmazása, vagy a bronzból kialakított dobozszerő ereszték jellegzetes részletnek tőnik. A 

kevés részletesen tanulmányozott példány alapján azonban egyelıre nem lehet eldönteni, 

hogy ezek valóban egyedi jegyek-e, vagy széles körben alkalmazott technikai fogások.  

                                                 
495 A verginai arany larnaxokon, ld. Andronikos 1984, 166-167. 135. k.; 194. 155. k. 
496 A verginai vas mellvérten és kardon, ld. uott., 139. 96. k.; 142-143. 99-101. k. 
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2. A VERETEK KÉSZÍT İI  

 

A különbözı tárgyak díszítésére szolgáló, eltérı formájú és készítési technikájú stavroupolisi 

veretek esetében csupán egyetlen részlet, a kivágás alapján lehet következtetni a készítıjükre. 

A szerszámnyomok alapján mindegyiket ugyanolyan, ’főrésszerő’ szerszámmal vághatták 

körbe (ld. fentebb). Szembetőnı azonban, hogy a Dagli utcai vereteken a palmetták levelei 

között több helyütt bizonytalan kézzel vágták ki a lemezt, így a levelek körvonala egyenetlen 

(51.13-15., 51.26. k.). Összevetve az Oraikastrou utcai veretek kivágott palmettalaveleivel, 

illetve spirálindáival, jól látszik a különbség: azokat ugyanis a szerszámot biztos kézzel, 

folyamatos, egyenletes vonalban vezetve vágták körbe (52.31-34., 53.18., 53.34-39. k.). Úgy 

tőnik tehát, hogy a Dagli utcai veretek készítıje nem tudta minden esetben biztos kézzel 

vezetni a vágószerszámot.  

A nyolcszöglető vereten (53. sz.) a palmetták domborításához használt negatív forma 

jellegzetességei is felismerhetık: a középsı levél a közepénél egy görbület után hirtelen 

elvékonyodik; a palmetta közepét jelzı borda mindkét szára középen kihasasodik (53.28. k.). 

Ezek a szabálytalanságok a negatív formát készítı kéz jellemzıi lehetnek.  

 

 

3. HASZNÁLAT, FUNKCIÓ 

 

Az Oraiokastrou utcai sírban talált nyolcszöglető veret íveinek függıleges oldalán látható 

fekete (53.17-18. k.), a domborított rozetta hátoldalára az alaplemez pereme mögé rakódott 

fehér színő (53.41. k.) és az egyik palmetta elıoldalára rakódott rozsdabarna anyagmaradvány 

(53.27. k.), valamint a hozzá ragasztott esztergált karika belsı oldalán megmaradt barna 

anyagmaradvány (53.40. k.) is arra utal, hogy egykor a veret és a karika is betöltötte 

funkcióját. A veroiai és verginai párhuzamok alapján (ld. fentebb a tárgy leírásánál) 

valószínőleg mindkettı ugyanazt a kardot díszítette, de különbözı helyeken: a veret a 

markolat oldalát, a karika a tetejét. A maradványok archaeometriai vizsgálatával 

meghatározható lenne, hogy a vereteket milyen anyagra (fa?, csont?) rögzítették. A sírban 

talált vas kard anyagvizsgálata pedig talán azt a kérdést is eldönthetné, hogy valóban ezt a 

kardot díszítették-e.  

Kérdés, hogy a díszeket az életben is használták-e. A nyolcszög üres nyúlványainak vége 

arra utal, hogy a két hiányzó lótuszvirág még az ókorban levált róluk (ld. 53.42-43. k.). Az 

orsódrótok felületén kismértékő kopás nyomait lehet látni, továbbá a palmetták és a 
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lótuszvirág domború felületei is helyenként laposra koptak (ld. 53.16., 53.23., 53.26-27. k.). A 

karika felsı, legömbölyített pereme kissé lapos, ami lehet kopás eredménye (ld. 53.2. k.). 

Mindez arra utal tehát, hogy a két veret az életben is használt kardot díszített.  

A sír növénydíszes veretpárjáról (52. sz.) több részlet is hiányzik, pl. a bal oldali veret 

jobb oldalán két inda teljes felsı része letört (ld. 52.1. k.). Több helyütt jól látható, hogy a 

domború felületek laposak, a vésetek, poncolások éles pereme legömbölyödött (pl. az 

akanthus bokor és a nagy akanthuskehely levelein, ld. 52.8., 52.27., 52.29. k.). Ezek a 

részletek használatra utalnának. A dísz teljes felületén megfigyelhetı polírozásból eredı 

karcolásnyomok (ld. 52.29. k.) azonban kétségessé teszik, hogy valóban kopás eredményei-e. 

A kérdést a hordozó tárgy meghatározása dönthetné el. Ha a veretpár a halotti larnax dísze 

volt, a hiányzó részletek és a felület kopása sem magyarázható. Ha más dobozt, vagy ládát 

díszített, csak abban az esetben törhetett le róla a felületbe süllyesztett díszítés egy része, ha 

erıteljes használatnak volt kitéve, vagy azon a részen megsérült. Ennek azonban nincs nyoma.  

A veretek formáját meghatározza a hordozó tárgy formája, fıként ha a felületbe 

süllyesztik. Ebbıl kiindulva lényeges részlet, hogy a veretpárt a hosszanti tengelye mentén 

ívesre hajlították. A közepük alatt megırzıdött fa(?) maradvány formája – a ráragasztott 

installációs elem ellenére – oldalnézetben jól kivehetı: a veretet hordozó felülete domború, az 

alsó része kétoldalt sík felülető, középen pedig homorúnak látszik (ld. 52.53. k.). Úgy tőnik, 

henger alakú, üreges tárgy darabja, ami a veret méretébıl ítélve legalább 18 cm hosszú 

lehetett. Ez alapján kardhüvely, vagy esetleg tegez darabja lehet. Ebben az esetben könnyen 

elképzelhetı, hogy az ezt díszítı veretekbıl letört egy-egy darab, és a felületük is megkopott.  

Egy feltevés szerint a vereteket elefántcsontra erısítették, és úgy a fa ládára (ld. fentebb, 

250. o.). A veretpár hátoldalán négyféle anyag (fehér színő tüskékbıl álló szerves anyag, a 

hordozó tárgy barna faszerő anyaga, sötétbarna-bordó kristályos anyag, barna földszerő 

anyag) maradványa is megfigyelhetı (ld. 52.2., 52.49-52. k.). Ezek közül kettı – egyelıre 

csupán makroszkópos vizsgálatok alapján – fának és csontnak tőnik. A maradványok 

anyagának archaeometriai vizsgálata lehetıvé tenné a hordozó tárgy pontosabb 

meghatározását és a a veretek rögzítési módjának rekonstruálását is.  

Az 51. számú palmettainda és palmetta-lótusz lánc alakú veretek sérülései részben a 

készítésük során (félig levágott voluták), részben talán a használatuk során (palmetták letörött 

levelei és szárai) keletkezhettek. A kétféle, összesen 4 veret egyike sem illeszthetı össze a 

másikkal. A készítési és rögzítési technikájuk és a méretük azonossága alapján azonban 

ugyanazt a tárgyat díszíthették. Ez a veretek kis mérete, egyenes, lapos felülető hátoldala és a 

rögzítésükhöz használt apró arany szögek alapján kismérető, lapos felülető, puha anyagból 
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(fa?) készült tárgy lehetett. A rövid arany szögek nem adtak nagyon stabil rögzítést, ezért a 

veretek valószínőleg dísztárgyat, vagy kevés használatnak kitett tárgyat díszíthettek. A 

formájára a 4. számú darab adhat információt (51.31. k.). Ezen ugyanis a lótusz bal oldalán 

két különbözı mérető palmetta követi egymást, és ezeket rövidebb ív kapcsolja össze, mint a 

többi elemet. Ez a darab tehát sarokdísz lehetett, ami arra utal, hogy a hordozó tárgy szögletes 

formájú volt. Ebben az esetben is a veretek hátoldalára rakódott maradványok 

anyagvizsgálata vihetne közelebb a hordozó tárgy meghatározásához. 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

 A stavroupolisi veretek részletes vizsgálata az alábbi eredményeket hozta: 

-Meghatározható a Dagli utcai sírban talált lótusz-palmetta lánc és palmettainda alakú veretek 

(51. sz.) készítési technikája: lemezbıl vágták ki, néhány helyütt áttört technikával, a 

leveleket és a szirmokat vésett vonalakkal választották el, a rögzítésükhöz arany szögeket 

használtak. Kismérető, lapos felülető tárgyat díszíthettek. 

-Az Oraiokastrou utcai sír növénydíszes veretpárja (52. sz.) nem öntött, hanem lemezbıl 

domborítással készült, és véséssel, cizellálással, poncolással mintázták meg a részleteit. Az 

indamotívumot kivágták a lemezbıl; néhány helyen áttört felület jött létre. Alapanyaga 

folyóból nyert arany.  

-A veretek íves formája és a hordozó tárgy megmaradt darabjának kívül domború, belül 

homorú formája alapján nem larnax, hanem kardhüvely, vagy tegez dísze lehetett. Szögekkel, 

eresztékekkel és a veret visszahajlított szélének a felületbe süllyesztésével rögzítették. 

-Az Oraiokastrou utcai sír nyolcszöglető, palmettákkal és lótuszvirágokkal díszített verete és 

karikája (53. sz.) ugyanannak a kardnak a díszei, de közvetlenül nem tartoztak össze. A veret 

a markolat oldalát, a karika a markolatgombot díszítette. A veret peremét nem granuláció, 

hanem orsódrót díszíti. A közepén lévı rozetták szirmait emaillal töltötték ki.  

-Mindegyik stavroupolisi veretet lemezbıl vágták ki. A szerszámnyomok alapján ehhez nem 

vágóélt, hanem főrésszerő szerszámot használtak.   

 A növénydíszes veretpár M. Pfrommer által felvetett itáliai eredetét K. Romiopoulou a 

makedóniai mozaikok és sírfestmények hasonló indadíszítésére hivatkozva cáfolta, és 

felvetette, hogy helyi mőhely terméke lehet, ahol az alapanyag és a ’motívumkincs’ is 

rendelkezésre állt. A motívumok összehasonlító elemzése mellett a kérdés archaeometriai 

vizsgálatokkal is igazolható. A veret alapanyaga PGE-zárványokat tartalmaz. Az arany és a 
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zárványok anyagvizsgálata, valamint a makedóniai alluviális aranylelıhelyeken végzett 

anyagvizsgálatok497 eredményeinek összehasonlítása alapján valószínőleg megállapítható, 

hogy a veret helyi aranyból készült-e.  

                                                 
497 Ld. errıl 13-14.  
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EGYÉB TÁGYAK  

  

 

AZ EDDIGI MEGFIGYELÉSEK, VÉLEMÉNYEK, EREDMÉNYEK  

 

K. Romiopoulou csak nagy röviden tárgyalta a stavroupolisi Dagli utcai sír mellékletei 

közé tartozó, jobbra, illetve balra forduló domborított oroszlánfigurával (55-56. sz.) és 

oroszlánbırrel (54. sz.) díszített lemezeket. Megemlítette, hogy támadó oroszlánfigurákat 

ábrázolnak. Véleménye szerint mindhárom lap bır, vagy fém tárgyat, valószínőleg mellvértet 

díszíthetett. Ragasztással rögzítették ıket a felületre, mert – a verginai mellvérten lévı és a 

katerini sírban talált hasonló lemezekkel498 ellentétben – nincs rajtuk rögzítılyuk.499 A Kr.e. 

4. századra keltezte a lapokat.500  

 Késıbb B. Tsigarida úgy vélte, hogy a férfi sírban talált lemezek a férfi felszerelés egyik 

darabját, vagy más tárgyat díszítettek. Szerinte is lyukak híján a felületre ragasztották a 

lemezeket. A Kr.e. 5. század végére keltezte.501  

 Az Oraiokastrou utcai sírból két drót (57-58. sz.) és egy aranyozott ezüst karika (59. sz.) 

is elıkerült. Az utóbbi K. Romiopoulou szerint esetleg győrő lehetett. Az egyik drótot 

aranyozott ezüst drótként (58. sz.), a másikat ékszer spirál alakú darabjaként határozta meg.502   

 

 

A TÁRGYAK LEÍRÁSA 

 
54. Lemez oroszlánbır díszítéssel 
Stavroupolis, Dagli utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ 5131. 
Méret:  22,4x12,6x0,9 mm. 
Tömeg: 0,34 g. 
Anyag: arany. 
Irodalom: Romiopoulou 1989, 206. 8. sz. 50α. t.; K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 178. 4. sz. 
képpel; B. Tsigarida, in Greek Jewellery 1997, 102. 90. sz. képpel.  
Leírás: lemez domborított oroszlánbırrel (54.1-2. k.). 
Lemez: Téglalap alakú lemez, a felsı kétharmadát negatív formából préselt oroszlánbır díszíti. Az oroszlán 
pofájának két oldalán a lelógó lábak, a feje fölött két vízszintes sorban astragalos-minta. A részleteket a 
negatívban mintázták meg. Az elıoldalon a körvonalak határozottak, élesek, a hátoldalon tompák, és a felület is 
matt. Utólagos megmunkálásnak nem látni nyomát (54.3-4. k.).   

                                                 
498 Ld. Hrysos ton Makedonon 2007, 107. 1.γ. sz. és Andronikos 1984, 139. 96. k. 
499 Romiopoulou 1989, 206. 6-8. sz. 
500 Hrysos ton Makedonon 2007, 178. 4-6. sz. 
501 Greek Jewellery 1997, 102. 90. sz. 
502 Romiopoulou 1989, 211. 10-11. sz. 
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A fejet élethően és részletesen mintázták meg. A magasan kiugró szemöldök nagyjából ovális, sima domborulata 
alatt a mély szemgödörben az alsó és felsı szemhéjat is 1-1 ferdén álló ív alakú borda jelzi. Ezek a szem külsı 
sarkánál összeérnek, a belsınél nem. Közöttük emelkedik ki a szemgolyó félgömb alakú domborulata. A jobb 
szemben rövid borda fut a a tetejétıl a felsı szemhéj bordájáig, a bal szemben  pedig enyhén kiemelkedı borda a 
szem belsı sarkáig (54.5. k.). A füleket vékony, U alakú borda jelzi, amit a nyílásával ferdén a szemek felé 
fordítottak. A hallójárat az U szárai között lévı lapos, sima felület (54.6-7. k.). Az orr hosszú, egyenes borda 
végén félgömb alakú domborulat, alatta az orrlyukakat jelzı mélyedésekkel. Mindkét oldalán 2-2 rövid borda 
jelzi a ráncokat (54.8-9. k.). Az oroszlán bajszát nem jelölték. A lábaknak csupán a vége lóg le a manccsal a pofa 
két oldalán. A csontokat 3 hosszú, lefelé széttartó borda érzékelteti. Az ’ujjpercek’ csatlakozásánál a bordák 
kiszélesednek. A végük alul vékony és hegyes a körmök jelzésére (54.10. k.). A pofa két oldalát nagy, ovális, 
sima domborulat jelzi. A homlok két domborulatát mély, az orr vonalát folytató árok választja el. A sörénynek 
csupán a kezdetét mintázták meg a homlokon és a fülek körül. A szırcsomókat/szálakat vékony bordákkal 
jelezték. Ezek a homlokon enyhén ívesek, máshol egyenesek (54.3. k.). 

A fej két oldala különbözik: a bal oldalán rövidebb az oroszlánláb, mint a jobbon; a szem megmintázása eltérı a 
két oldalon; az orr körüli ráncok nem szimmetrikusak a két oldalon; a sörény tincsei és a fül szırszálai élesebben 
domborodnak ki a jobb oldalon, mint a balon. Az utóbbi valószínőleg annak köszönhetı, hogy a lemez préselése 
során ezt a részt kevésbé nyomták bele a negatív formába, mint a többit (ld. 54.3., 54.6-7. k.).  

A lemezt vágóéllel vágták körbe a díszítés elıoldala felıl, jól láthatók a vágás nyomai. Az oroszlánfej fölött és a 
bal oldalán a vágóél megnyomta a lemez felületét, de nem vágta el (54.11. k.). A hosszú oldalai nem 
párhuzamosak, hanem az alsó részük kissé összetart (51.1. k.). Az elı- és a hátoldal sima felületein is jól láthatók 
a polírozás karcolásnyomai.  
A lemez jobb oldali alsó üres részén, a szélétıl kb. 0,3 mm távolságban két tőhegynyi benyomott pont van 
egymástól kb. 1,5 mm-re. Ezeken 1-1 vékony bekarcolt vonal fut át, amelyek egyvonalban vannak. A pontok 
alatti részen további két bekarcolt, egyenes vonal látható. Talán a lemez vágásához használt jelölések. A 
karcolások és a pontok felületét is patina fedi, vagyis az ókorban keletkeztek (54.12. k.).  
A lemez szélén nincs nyoma rögzítésnek. 
A díszítés a lemez felsı szélétıl kb. 2,3 mm-re kezdıdik. A motívum szélessége 11, 8 mm, magassága 12,2 mm. 
A lemez hossza és szélessége is változó, 22,4-22,6 mm, illetve 12,2-12,7 mm. A lemez vastagsága 0,1 mm. A 
domborított rész vastagsága 0,9 mm. 
Állapot: Ép.Egyetlen helyedt szakadt ki a lemez a negatívba préselés során: a protomé bal füle fölött egy rövid 
szakaszon. A felületen több helyütt ókori sérülésbıl eredı karcolásnyomok, pl. az oroszlán bal mancsán, a bal 
füle mellett a lemez szélén (54.13. k.).  
Az elıoldalon néhány helyen színes anyagok maradványai láthatók: a jobb fül bordájának belsı vége mellett kék 
színő kristályos anyag szemcséje (54.14. k.); a bal szem fölött a homlok domborulatán egy, a jobb szem fölött az 
astragalossorban két zöld színő kristályos anyagszemcse (54.15-16. k.); a lemez jobb oldalán az alsó szélénél, az 
astragalossorok fölött a minta tövéhez közel több helyütt és a bal fül hátoldalán néhány helyen vöröses-rózsaszín 
anyag maradványai (54.17-18. k.).  
Az elıoldalon a fej mélyedéseibe rozsdabarna színő anyag(?) rakódott le vékony rétegben. Talán föld is 
keveredett hozzá (ld. 54.3. k.). A hátoldalon a minta mélyedéseiben vörösesbarna elszínezıdés látható (ld. 54.4. 
k.). A lemez megsérült a leltári szám ráírásakor: az elsı két számot a toll bekarcolta a felületbe.  
Szerszámnyomok: egyenes vonal alakú, V profilú vágóélnyom (a lemez felsı és bal oldali szélén); vonal alakú, 
U profilú(?) ’karctő’-nyom (a lemez jobb alsó szélénél); tőhegy nyoma (a lemez jobb alsó szélénél). 
Párhuzamok: Hasonló oroszlánbırrel díszített lemezrıl egyelıre nincs tudomásom. Felülrıl astragalossorral 
határolt domborított oroszlánbır díszíti a derveni Z sírban talált ívfibulák tőházát (ld. itt 29-31. sz.). Domborított 
oroszlánbırrel díszítették a sedesi ívfibulák tőházát is (ld. itt 32-34. sz.), azokon azonban nincs astragalos-minta, 
és a fej is jóval stilizáltabb, mint a Dagli utcai lemezen. A derveni és a sedesi fibulák tőházának mérete kb. 
megegyezik a Dagli utcai lemez oroszlánfejének méretével.  
Keltezés: Késı 5. sz. (Greek Jewellery 1997); Kr.e. 4. sz. (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: Az oroszlánbır mérete alapján feltételezhetı, hogy ívfibulák tőházának készítéséhez használt 
negatív formából domboríthatták.  
A vöröses-rózsaszín anyag maradványai nagyon hasonlóak a Dagli utcai sírban talált dupla szárú tő (ld. itt 36. 
sz.) drótozása között és a szalag (ld. itt 46. sz.) hátoldalán látható ragasztóanyaggal kevert vöröses 
anyagmaradványokhoz. Az oroszlánbırös lemezen azonban nem keveredett ragasztó a vöröses anyaghoz. 
Kérdés, hogy ez vajon valóban a kiállítási installáció maradványa-e, vagy esetleg származhat a halott 
ruházatából, vagy más textilbıl. 
Feltehetıen ugyanahhoz a tárgyhoz tartozott, mint a sírban talált, domborított oroszlánfigurával díszített lemezek 
(ld. 55-56. sz.).  
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55. Lemez oroszlán-figurával 
Stavroupolis, Dagli utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ 5130. 
Méret:  21,2x12,4x1,5 mm.  
Tömeg: 0,32 g. 
Anyag: arany. 
Irodalom: Romiopoulou 1989, 206. 7. sz. 50α. t.; K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 178. 4. sz. 
képpel; B. Tsigarida, in Greek Jewellery 1997, 102. 90. sz. képpel.  
Leírás: lemez domborított jobbra forduló oroszlán-figurával (55.1-2. k.). 
Lemez: Téglalap alakú lemez, negatív formából préselt oroszlánfigura díszíti. Minden részletét a negatívban 
mintázták meg. Az elıoldalon a körvonalak határozottak, élesek, a hátoldalon tompák, és a felület is matt. 
Jobbra forduló, vicsorgó-szőkölı oroszlánfigurát ábrázol. Az oroszlán a hátsó lábain áll, behajlított mellsı 
lábaival a földre támaszkodik. A fülét hátra csapja, mintha meghunyászkodna, de a szája nyitva, a nyelvét 
kinyújtja, a szırét a feje tetején és a hátán felborzolja (55.3-4. k.). A farka vége bojtos, U alakban visszahajlik 
(55.7. k.). Megmintázták a bordákat az oldalán és az izmok domborulatait a hátán és a farán (55.5. k.). A 
mancsai elöl hegyesek, valószínőleg kimereszti a körmeit. A bal hátsó lábával oldalra és kissé elıre lép, a mellsı 
lábai szorosan egymás mellett vannak. A bal mellsı lábnak csupán a hátsó része látszik ki a jobb láb mögül. A 
lábakon megmintázták az izmokat és a csontok csatlakozását (55.3-4. k.). A hasa elülsı és hátsó részét árok 
választja el, ami a bal mellsı lábától a bal hátsó lábáig fut (55.6. k.). Az oroszlán sörénye háromsávos. A 
szırcsomókat-szálakat domborított bordákkal, a fülét ovális alakú bordával jelezték (55.3. k.). A szájában a 
nyelve hosszú, enyhén kidomborodó borda, a fogait pedig rövid bordák jelölik. A szemgolyót kb. ovális 
domborulat jelzi (55.8. k.). A bal hátsó lépı láb, a has két felének elválasztása és a bal mellsı láb takarásból 
kilátszó hátsó része érzékelteti a figura mozgását, és térbeli hatást kelt.  
Az oroszlán farka nem képezi a figura szerves részét: a töve ugyanis nem kapcsolódik a farához, nem abból nı ki 
(ld. 55.7. k.). Ez arra utal, hogy más negatív formából domborították, mint a testet. Ezt megerısíti, hogy ez az 
egyetlen részlet, amelynek a hátoldalán szerszámnyomok láthatók. A mélyedésében lévı hosszanti irányú 
hornyok azt mutatják, hogy cizellırszerszámmal nyomták a formába a lemezt (55.10. k.). Az elıoldalon a farok 
körvonalát utánmintázták (55.9. k.). A szerszámnyom azonossága alapján ugyanazzal a szerszámmal ’rajzolták 
körbe’, mint amivel a lemezt a formába dolgozták. Feltehetıen ezt a részt – a kész test miatt – már nem tudták 
olyan erısen a negatívba préselni, mint a többit, ezért kellett szerszámmal utándolgozni a körvonalát és a 
domborulatát is.   

A lemez elıoldalán több helyütt szándékos vékony karcolt/cizellált vonalak láthatók: az oroszlán hasával 
párhuzamosan, attól kb. 0,7 mm-re a bal hátsó lábától a mellsı lábak behajlított részéig futó vonal (55.11. k.); a 
mellsı lábak alatt több rövid, kb. vízszintes vonal (55.12. k.); a jobb hátsó láb mögött egy vízszintes rövid vonal; 
a fara fölött a lemez szélénél több vízszintes rövid vonal (55.13. k.); a fej fölött a lemez sarkánál több rövid, 
vízszintes és függıleges vonal (55.14. k.). A fej és a far fölötti vonalak satírozásnak tőnnek. Ezek a vonalak 
együtt mintha a jelenet keretét, a tájat jelölnék ki, alul a talajvonallal (55.15. k.). A vonalak felületét ugyanaz a 
vörösesbarna patinaréteg borítja, mint a tárgy felületét több helyütt, vagyis ókoriak. A karcolt/cizellált vonalak 
alatti rétegben jól láthatóak a polírozás nyomai a sima felületeken. 

A lemezt a díszítés elıoldala felıl vágták körbe. Jól láthatóak a vágás nyomai: a vágóél több helyütt is belevágott 
a lemez szélébe, de nem vágta el (55.17. k.). A lemez hosszú oldalai nem párhuzamosak, hanem az oroszlán feje 
felé széttartanak (ld. 55.1. k.). A lemez szélén nincs nyoma rögzítésnek. 

Az oroszlántest hossza 18,1 mm, magassága 10,3 mm. A farok hossza 8 mm, szélessége kb. 4,3 mm. A lemez 
hossza és szélessége is változó, 20,8-21,4 mm, illetve 11,6-12,6 mm, vastagsága 0,1 mm. A domborított rész 
legnagyobb vastagsága 1,5 mm. 
Állapot: Ép. Mindössze az oroszlán orrának tövében repedt el a lemez kb. 3 mm hosszú szakaszon, valószínőleg 
a domborítás során. A törött lemezszélek szögletesek. 
Vöröses-rózsaszín anyag maradványai rakódtak le több helyütt a mélyedésekbe: a hátoldalon a lemez felsı széle 
mellett egy helyen; az oroszlán szájánál (ld. 55.8. k.); az elıoldalon az oroszlán körvonala tövében több helyütt 
és a sörény mélyedéseiben (55.16. k.). A hátoldalon az oroszlánfigura mélyedéseiben a felület vörösesbarnára 
színezıdött (ld. 55.2. k.). 
Az elıoldalon a háton felálló szır mélyedéseibe föld rakódott. Néhány helyen modern karcolásnyomok (pl. az 
oroszlán farka körül függıleges irányban). A leltári szám felírásához használt tinta több helyütt a felületre 
kenıdött. 
Szerszámnyomok: egyenes vonal alakú, V profilú vágóélnyom (a lemez szélein körben ); vonal alakú, U profilú 
cizellırszerszámnyom (a farok mélyedésében és a körvonala); vonal alakú, U profilú(?) 
’karctő’/cizellırszerszámnyom (a talajvonal és a háttér jelölése). 
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Párhuzamok: a Dagli utcai sírban talált másik, oroszlánfigurával díszített lemez (ld. alább 56. sz.). Az oroszlán 
testtartása és megformálása megdöbbentıen hasonlít egy Kr.e. 5. sz. második negyedére keltezett, állítólag 
Pharsalosból származó, kismérető bronz oroszlánszoboréra.503 A stavroupolisi lemezen láthatóval megegyezı 
testtartásban ábrázoltak egy, az athéni Kerameikosban talált, Kr.e. 420 körülre keltezett márvány sírsztélét 
díszítı oroszlánt is.504  
Keltezés: Késı 5. sz. (Greek Jewellery 1997); Kr.e. 4. sz. (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: Feltehetıen ugyanahhoz a tárgyhoz tartozott, mint a sírban talált, domborított oroszlánfigurával, 
illetve oroszlánbırrel díszített lemezek (ld. 54. és 56. sz.). A hátoldal vörösesbarna elszínezıdése megegyezik 
mindkét másik lemez hátoldalán látható elszínezıdéssel. Ez arra utal, hogy a készítésük és a rögzítésük módja is 
azonos lehetett. 
A vöröses-rózsaszín anyagmaradványok nagyon hasonlóak a sír oroszlánbırrel díszített lemezén (ld. fentebb 54. 
sz.), a fonatmintával díszített lemezszalagon (ld. 36. sz.) és a dupla szárú tőn (ld. 46. sz.) található 
maradványokhoz. Az 55. sz. lemezen a maradványok elhelyezkedése megerısíti a feltételezést, hogy ez az anyag 
mégsem a kiállítási installáció maradványa. Anyagvizsgálattal igazolható lenne, hogy származhat-e esetleg a 
halott ruházatából, vagy más textilbıl.  
 
 
56. Lemez oroszlán-figurával 
Stavroupolis, Dagli utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ 5129. 
Méret: 22,3x12x1,4 mm. 
Tömeg: 0,28 g. 
Anyag: arany. 
Irodalom: Romiopoulou 1989, 206. 6. sz. 50α. t.; K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 178. 4. sz. 
képpel; B. Tsigarida, in Greek Jewellery 1997, 102. 90. sz. képpel.  
Leírás: lemez domborított balra forduló oroszlán-figurával (56.1-2. k.). 
Lemez: Készítési technikája megegyezik az 55.számú darabéval. 
Balra forduló, vicsorgó-szőkölı nıstény oroszlánfigura díszíti. A testtartása teljesen, a megmintázása nagyrészt 
megegyezik az 55. számú lemezen lévıével. A farka S alakú: felsı végén félgömb alakú domborulat van, az alsó 
bojtos vége pedig ív alakban hajlik vissza (56.9. k.). Az oldalán erıteljesen megmintázták a bordák 
domborulatait, és a farán is az izmokét (56.5. k.). A jobb hátsó lábával lép oldalra és kissé elıre (56.4. k.). A 
jobb mellsı lábnak csupán a hátsó része és a láb elülsı részének felsı vonala látszik ki a bal láb mögül (56.3. k.). 
A hasa árokkal elválasztott hátsó részének alsó szélénél két ovális domborulat jelzi a mellbimbókat (56.6. k.). A 
sörénynek két teljes sávját és a 3. sávnak a felsı harmadát mintázták meg. A 3. sörénysáv lefelé elkeskenyedik 
(56.3. k.). Az oroszlán fülét U alakú borda jelzi, aminek a nyitott végét egyenes borda zárja le (56.8. k.).   
Az oroszlán farkát ezen a darabon is más negatív formából domborították, mint a testet. A hátoldalán jól látható, 
hogy a csatlakozásánál a hát szırsorának bemélyedései tovább folytatódnak, és valójában ezekhez illesztették a 
farok mélyedését. A mélyedésben erıteljes cizellırszerszámnyomok láthatók (56.10. k.).  
A bal mellsı láb elıtt és alatt ferde, egyenes, kb. 1,5 mm hosszú borda jelzi a talajt, a láb is ezen van rajta 
(56.11. k.). Ugyanilyen domborított, egyenes, 3 mm hosszú talajvonal látható a jobb hátsó láb elıtt is (56.12. k.). 
Súrlófényben kivehetı még egy kb. 4x1,5 mm-es enyhe domborulat az oroszlán mellsı lábai alatt, a lemez 
szélénél (56.11. k.). Ennek a mélyedése a hátoldalon is megvan, vagyis a negatívban is megmintázták. 
Feltehetıen a talaj egyenetlenségét jelölték ezzel. A lemez elıoldalán több helyütt is láthatóak szándékos, 
vékony karcolt/cizellált vonalak: az oroszlán hasa alatt kb. 4x0,7 mm-es sávban satírozásszerően; a jobb hátsó 
láb tövénél a has alatt kb. Σ alakban (56.13. k.); a farok és a fenék között, és a hát fölött 1-1 hosszú vonal; a 
farok mögötti részen 3 függıleges irányú, satírozásszerő vonalköteg. A vonalak felületét patinaréteg fedi, vagyis 
ókoriak. Ezek a bekarcolt/cizellált vonalak a domborított talaj-jelzésekkel együtt a jelenet keretét, a tájat jelölik 
ki (56.14. k.).  
Ezt a lemezt a díszítés elıoldala felıl vágták körbe. A vágás nyomai a két rövid oldalon 2-2 helyen, a felsı 
hosszú oldalán 1 helyen láthatóak (56.15. k.). A lemez hosszú oldalai nem párhuzamosak, hanem az oroszlán 
feje felé összetartanak (ld. 56.1. k.). Ezen a lemezen sincs nyoma rögzítésnek. 

Az oroszlántest hossza 18 mm, magassága 10,1 mm. A farok hossza kb. 6,2 mm, szélessége kb. 3 mm. A lemez 
hossza és szélessége is változó, 21,9-22,3 mm, illetve 11,3-12,1 mm, vastagsága 0,1 mm. A domborított rész 
legnagyobb vastagsága 1,3 mm. 
Állapot: Ép. Az oroszlán oldala kissé behorpadt.   

                                                 
503 Ld. Biesantz 1965, 35. 113. sz. 64. t. L 113. k. (magángyőjtemény, korábban a Meißner-győjteményben; 
magassága 3,4 cm, hossza 8 cm).  
504 Ld. Kaltsas 2002, 147. 284. sz. 284. k. (ltsz.: 3709).  
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A felületre több helyütt vöröses-rózsaszín anyag maradványai rakódtak: a hátoldalon az oroszlán orrának, a hátsó 
lábak mancsainak és a farok bojtjának mélyedésébe, valamint több helyütt a lemez szélénél; az elıoldalon a 
mellsı és a hátsó lábak tövében, a sörény bordái között, a pofa mélyedéseiben, a hát és a fenék domborulatának 
tövében (ld. 56.3., 56.7., 56.10. k.). A felület a hátoldalon a figura mélyedéseiben több helyütt vörösesbarnára 
színezıdött (ld. 56.2. k.).  
Szerszámnyomok: egyenes vonal alakú, V profilú vágóélnyom (a lemez szélein); vonal alakú, U profilú 
cizellırszerszámnyom (a farok mélyedésében); vonal alakú, U profilú(?) ’karctő’/cizellırszerszámnyom (a táj 
jelölése). 
Párhuzamok: a Dagli utcai sírban talált másik, oroszlánfigurával díszített lemez (ld. fentebb 55. sz.). Ld. 
továbbá az 55. számú darabnál. 
Keltezés: Késı 5. sz. (Greek Jewellery 1997); Kr.e. 4. sz. (Hrysos ton Makedonon 2007). 
Megjegyzés: Feltehetıen ugyanahhoz a tárgyhoz tartozott, mint a sírban talált oroszlánfigurával, illetve 
oroszlánbırrel díszített lemezek (ld. fentebb 54-55. sz.). Ezt a hátoldal azonos vörösesbarna elszínezıdése is 
megerısíti, ami arra utal, hogy a készítésük és a rögzítésük módja is azonos lehetett. 
A vöröses-rózsaszín anyag maradványai megegyeznek a Dagli utcai sír másik két lemezén (54-55. sz.), 
fonatmintával díszített lemezszalagján (36. sz.) és dupla szárú tőjén (46. sz.) lévı maradványokkal. Ezen az 
oroszlánfigurával díszített lemezen lévı maradványok elhelyezkedése is megerısíti a feltételezést, hogy ez az 
anyag mégsem a kiállítási installáció maradványa.  
 
 
57. Spirál 
Stavroupolis, Oraiokastrou utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ 7426. 
Méret:  10,9x9,5 mm. A lemezszalag szél. változó, 0,7-0,9 mm, a vast. 0,2 mm.  
Tömeg:  0,2 g. 
Anyag: arany  
Irodalom: Romiopoulou 1989, 211. 10. sz. 53β. t.  
Leírás: spirál alakú lemezszalag (57.1-2. k.). 
Spirál: Egyszerő lemezszalag. Az egyik szélén függıleges irányú ferde, egymással párhuzamos, erıteljesen 
bemélyedı vájatok láthatók és sorja (57.3. k.). A másik széle azonban sima, csupán a sorja látható az alján (57.4. 
k.). Mindez arra utal, hogy a lemezszalag egyik szélét főrésszerő szerszámmal, a másikat vágóéllel vágták. A 
lemezszalagot spirálba hajlították. Az ehhez használt szerszám vagy eszköz nem hagyott nyomot a felületén. A 
spirál külsı vége nem törésfelület, hanem egyenesre vágott (57.5. k.), vagyis a lemezszalagnak nem volt 
folytatása.  
Állapot: Ép. A felülete földes. 
Szerszámnyomok: rövid vonal alakú, U profilú főrésznyomok(?) (a szalag egyik szélén). 
Párhuzamok: Hasonló főrésszerő szerszám nyomai vannak az Oraiokastrou utcai sírban talált esztergált karikán 
és nyolcszöglető vereten (ld. 53. sz.), a növénydíszes vereten (ld itt 52. sz.) és a Dagli utcai vereteken (ld. 51. sz.) 
is. 
Keltezés: a sírral együtt a Kr.e. 4. század utolsó negyedének eleje.  
Megjegyzés: Valószínőleg egy másik tárgy díszítésére szánt spirál, amit a főrészelt szélével lefelé illeszthettek a 
tárgy felületére, vagy felületébe.   
 
 
58. Lemezszalag 
Stavroupolis, Oraiokastrou utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ 7426α. 
Méret:  32,6x34,3. A szélessége változó, 0,6-0,8 mm, vastagsága 0,2 mm. 
Tömeg:  0,28 g. 
Anyag: arany.  
Irodalom: Romiopoulou 1989, 211. 10. sz. 53β. t.  
Leírás: kör alakú lemezszalag (58.1. k.).  
Lemezszalag: Egyszerő lemezszalag. Hullámos és kör alakúra hajlították. A két vége nem ér össze. Mindkét 
szélét vágóéllel vágták, jól látható az aljukon a sorja (58.2. k.). A két végét is egyenesre vágták (58.3-5. k.).  
Állapot: Ép. 
Szerszámnyomok: nem látni rajta kéziszerszám nyomát. 
Párhuzamok: Hullámos-íves indák találhatók az Oraiokastrou utcai sírban talált növénydíszes veretpáron (ld. 
52. sz.). Azokat azonban lemezbıl vágták ki, és nem kész lemezszalagból hajlították.  
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Keltezés: a sírral együtt a Kr.e. 4. század utolsó negyedének eleje.  
Megjegyzés: Egyik vége sem illeszkedik az 57. számú spirál alakú lemezszalaghoz. Feltehetıen alapanyag dísz 
készítéséhez. Elképzelhetı, hogy eredetileg össze volt tekerve, és ezért hullámos. 
 
 
59. Karika/Fogantyú 
Stavroupolis, Oraiokastrou utcai sír 
 
Leltári szám: MΘ 7425. 
Méret:  15x15,2 mm. A drót átm. 1,7 mm. 
Tömeg:  1,02 g. 
Anyag: ezüst, arany.  
Irodalom: Romiopoulou 1989, 211. 11. sz. 53β. t. 
Leírás: zárt  karika (59.1-2. k.). 
Karika: Szabályos kör alakú, valószínőleg drótból hajlított ezüst karika. Kb. 6 mm hosszú szakaszon jóval 
vastagabb (2,1-2,3 mm), mint a többi részén (59.3. k.). Itt forraszthatták össze a drót végeit. A megvastagodott 
rész felülete sima. Az egyik széle élesen elválik a karika többi részétıl és a külsı oldalán is élesen elváló vonal 
látható: valószínőleg lemez szélei (59.4-5. k.). Elképzelhetı, hogy a karika végeinek illesztését lemezdarabbal 
takarták el, és ez tőnik most a karika megvastagodásának. 
A felületen körben párhuzamos hornyok futnak, sekély és mély egyaránt (59.6. k.). Talán a drót készítési 
technikájára utaló vájatok ezek (dróthúzó nyomai?), de az is lehetséges, hogy a korrózió pusztította el így a 
felületet.  
Egykor aranyozás borította a teljes felületét. A maradványok alapján az arany nagyon vékony rétegben 
kerülhetett a felületre (ld. 59.4-6. k.).  
Állapot: Ép. Az aranyozásnak csupán a maradványai láthatók. Restaurált; korrózió okozta hiányok a felületen.  
Szerszámnyomok: reszelınyomok(?). 
Keltezés: a sírral együtt a Kr.e. 4. század utolsó negyedének eleje. 
Megjegyzés: Feltehetıen a sírban talált ezüst pyxis (ltsz.: MΘ7429, ld. 1. leletegyüttes-katalógus 33. k.) hiányzó 
fedelének fogantyúja lehetett. Ebben az esetben a megvastagodott részen lévı lemezszalagot forrasztották a 
fedélhez. Így a karika mozgatható volt. 
 

 

A TÁRGYAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

 

 A stavroupolisi Dagli utcai sír négyszögletes lemezeit eltérıen díszítették. Az egyikre 

oroszlánbır protomé (54. sz.), a másik kettıre jobbra, illetve balra forduló, szükölı-támadó 

hím, illetve nıstény oroszlánfigura került (55-56. sz.). A két oroszlánfigura egymásnak szinte 

tükörképe. Ábrázolási módjuk és megformálásuk azonos, csupán kisebb eltérések vannak 

közöttük: a nıstény oroszlán sörényének 3. sávját csak részben ábrázolták, a hímét teljesen 

(vö. 55.3. és 56.3. k.); a nıstény fülét egyenes bordával lezárt U alakú borda jelzi, a hímét 

ovális borda (vö. 55.3. és 56.8. k.); a nıstény oroszlán orrán jól láthatók a redıket jelzı 

bordák, míg a hímén nem; az utóbbi szemét jelzı ovális domborulat viszont erıteljesebb, mint 

a nıstényé (vö. 55.8. és 56.7. k.); a nıstény mellbimbóit jelezték (vö. 55.6. és 56.6. k.), és a 

farka vége kevésbé U alakú, mint a hímé (vö. 55.7. és 56.9. k.); a hím oroszlán bordáit 

hosszanti bordák jelzik, a nıstényét viszont szabálytalan formájú mélyedések (vö. 55.5. és 

56.5. k.); a hátsó lábak távolsága kicsit nagyobb az 56. lemezen, mint az 55. számún (vö. 
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55.4. és 56.4. k.). A két figura negatív formáját tehát minden bizonnyal ugyanaz a kézmőves 

készítette.  

Közös még az oroszlánfigurás lemezekben, hogy a környezetet is jelezték rajtuk. Az 56. 

darabon domborított borda jelzi a talajt az oroszlán mellsı és hátsó lábainál, és a mellsı lábak 

alatt egy szabálytalan formájú domborulatot (bucka?) is elhelyeztek (ld. 56.11-12. k.). Ezeket 

a negatív formából mintázták meg. Emellett az 56. és az 55. számú lemez elıoldalán is 

megfigyelhetı a figura körül több szabadkézzel, cizellırszerszámmal a felületre ’rajzolt’ 

vonal és satírozás (ld. 55.11-14., 56.13. k.). A vonalak felületét ugyanaz az egyöntető, vékony 

patinaréteg borítja, mint a lemez többi részét, vagyis biztosan nem modern sérülések. Az 

elhelyezkedésük alapján inkább a jelenet keretét, és talán az oroszlánfigurák árnyékát 

jelölhették ezen a módon (ld. 55.15., 56.14. k.).       

Az eltérı díszítés ellenére mindhárom lemezt ugyanúgy készítették: negatív formába 

préselve alakították ki rajtuk a díszítést, majd méretre és formára vágták. A készítési technika 

részletei is megegyeznek. Feltőnı, hogy mindhárom lemez domborított díszítésének hátoldala 

kisebb-nagyobb mértékben vörösesbarnára színezıdött. Feltehetıen kilágyították, hıkezelték 

a lemezt a domborítás elıtt, hogy könnyebb legyen alakítani és ne szakadjon ki.  Ez 

eredményezhette az elszínezıdést. Úgy tőnik, mindkét oroszlánfigura farkát külön formából 

domborították, és mindkettın cizellırszerszámmal préselték a lemezt a formába. Jól láthatók 

az azonos szerszámnyomok a két darabon (vö. 55.10. és 56.10. k.). Egyiken sem használtak 

kéziszerszámot az oroszlántest elkészítéséhez. Az 54. lemez domborított oroszlánbırét is 

teljes egészében a negatívból, kéziszerszámok nélkül mintázták meg (vö. 54.4., 55.2., 56.2. 

k.). Azonos módon vágták formára mindhárom lemezt: vágóéllel a lemez elıoldala felıl. 

Mindegyiken több helyütt megfigyelhetı, hogy a vágóél ferdén a lemezbe vág, de nem vágja 

el (vö. 54.11., 55.17., 56.15. k.). Valószínőleg az aranymőves nem tudta egyenes vonalban 

tartani a szerszámot. Ennek is köszönhetı, hogy mindhárom lemez szabálytalan téglalap 

formájú (vö. 54.1., 55.1., 56.1. k.).  

Úgy tőnik, a lemezek ’rögzítési módja’ is azonos lehetett. Egyiken sem található rögzítés 

nyoma, még ragasztásé sem. A hátoldaluk felülete ugyanis teljesen sima, és egyöntető, 

vékony patinaréteg vonja be. Feltőnı, hogy mindhárom darabra, leginkább az elıoldalukra, 

ugyanolyan vöröses-rózsaszín anyag rakódott (vö. 54.17-18., 55.16., 56.10. k.). 
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AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ TECHNIKAI ELEMZÉS EREDMÉNYEI 

  

 A két oroszlánfigurás lemez azonosságai és különbségei alapján mindkettı negatív 

formáját valószínőleg ugyanaz a kézmőves készítette. Egyelıre nem állapítható meg, hogy az 

oroszlánbır negatív formája is ugyanettıl a kéztıl származik-e. Az utóbbi esetében felmerül a 

lehetısége, hogy ívfibulák tőházának készítéséhez használt negatív formából domboríthatták. 

Az oroszlánbır ábrázolásának módja (szemköztnézetben ábrázolt fej, két oldalán 1-1 láb) 

ugyanis megfelel a korabeli ívfibulák tőházán látható szkhémának (vö. 54.1. és 29.15. k.). Ezt 

a lehetıséget megerısíti az is, hogy a stavroupolisi lemezhez hasonlóan pl. a derveni Z sír 

ívfibuláin (ld. 29-31. sz.) is astragalos sor határolja az oroszlánbır tetejét, és a domborított 

rész mérete (11,8x12,2 mm) is kb. megegyezik a derveni fibulák tőházának a méretével (kb. 

11x10,3 mm).   

 Az azonos készítési technika (az oroszlántest és a farok külön negatív formából), a 

domborításhoz alkalmazott azonos technikai fogás (a lemezek kilágyítása domborítás elıtt), a 

lemezek kivágásának azonos módja (vágóéllel, a szerszámot ferdén vezetve) és a szinte 

teljesen megegyezı méret arra utalnak, hogy ugyanaz az aranymőves készítette mindhárom 

Dagli utcai lemezt, és valószínőleg egyetlen szett részeinek szánta. Véleményem szerint ezt 

megerısíti az is, hogy az oroszlánbır-forma kis mérete ellenére a lemezét akkorára vágta, 

mint a másik kettıt.   

 A rögzítés nyomainak hiánya arra utal, hogy nem rögzítették más tárgyhoz a lemezeket. 

Ezt alátámasztja az is, hogy mindegyiket szabálytalan formájúra vágták, és a figurák körül 

sem hagytak elegendı helyet a rögzítésre. A lemezek felületére rakódott azonos 

anyagmaradványok (vöröses-rózsaszín anyag) alapján feltételezhetı, hogy ugyanabban a 

környezetben helyezték el a darabokat. A lerakódás archaeometriai vizsgálatának hiányában 

egyelıre az tőnik valószínőnek, hogy egyszerően a sírba helyezték a lemezeket.    

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

-A Dagli utcai sír figurális díszítéső lemezein (54-56. sz.) nem látható sem ragasztás, sem 

egyéb rögzítés nyoma. Úgy tőnik, nem rögzítették más tárgyhoz a lemezeket, pusztán a sírba 

helyezték. Ebben az esetben perdöntı lehet a felületükön lévı vöröses-rózsaszín lerakódás 

anyagvizsgálata. 
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-A megformálás azonossága alapján a két oroszlánfigura készítéséhez használt negatív 

formákat ugyanaz a kézmőves készítette.  

-A készítési technika részletekre is kiterjedı azonosságai és az oroszlánfigurák körüli 

’tájábrázolás’ alapján mindhárom lemezt ugyanaz az aranymőves készítette. Feltehetıen 

szettet alkottak.  

-Az Oraiokastrou utcai sírban talált spirál (57. sz.) és lemezszalag (58. sz.) is arany. 

Feltehetıen más tárgyak díszítéséhez (berakás?) tartozhattak.  

-Az Oraiokastrou utcai sír aranyozott ezüst karikája (59. sz.) valószínőleg fogantyú. Talán a 

sírban talált ezüst pyxishez tartozott. 

 A Dagli utcai sír aranylemezeit korábban a Kr.e. 5. század végére és a 4. századra is 

keltezték. A díszítı figurák jól ismertek más tárgytípusokról is. Az oroszlánbır motívum 

gyakori a Kr.e. 4. század második felében készített lapátkerekes ívfibulákon,505 de 

megtalálható a 4. századi makedóniai sírokban a fegyverzet díszítésére szánt, felvarrható 

lapokon is.506 Kr.e. 5. századi bronz kancsókon fül alatti díszítés.507 A szőkölı-támadó 

oroszlánfigura 6-4. századi attikai sírsztélékrıl és szobrokról ismert, néha párban, hím és 

nıstényt is ábrázolva.508 Olympiában egy Kr.e. 6. század második felére keltezett illír típusú 

bronzsisak homlokát két, ezüstlemezbıl domborított, egymással szembe forduló, vadkanra 

támadó oroszlánfigura díszíti.509 A stavroupolisi lemezek keltezése, funkciója és értelmezése 

a két motívum elıfordulásának és jelentésének további vizsgálatával tisztázható. 

                                                 
505 Ld. ehhez Despini 1996, 42. 
506 Ld. pl. a Katerininél kiásott sír anyagában (Hrysos ton Makedonon 2007, 107.).  
507 Ld. ehhez Andriomenou 1975, 556-557. 
508 Pl. az athéni Kerameikosról származó, Kr.e. 420 körülre keltezett sztélé jobbra forduló oroszlán-figurával (ld. 
Kaltsas 2002, 147. 2845. sz.), vagy szintén az athéni Nemzeti Múzeumban  egy Kr.e. 6. századi  sírsztélé hím és 
nıstény oroszlán ábrázolásával a kiállításon. 
509 Treister 2001, 56-57. 
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III. AZ ELEMZÉSB İL LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK  

 

 

5. ARANYMŐVES TECHNIKÁK A KR.E. 4. SZÁZADI MAKEDÓNIÁBAN. AZ 

ÉKSZEREK TANÚSÁGA 

 

ALAPELEMEK ÉS ALAPVET İ TECHNIKÁK 

  

A derveni, sedesi és stavroupolisi ékszerek a legtöbb esetben lemezbıl és drótból készült 

alkotóelemekbıl állnak. A lemezeket kalapálással alakították a szükséges vastagságúra és 

méretőre, majd formára vágták. Általában egyenes élő vágóélt használtak a vágáshoz, amire a 

lemez ferde széle utal. A legtöbb esetben az íves formákat (pl. rozetták szirmai) is ezzel a 

szerszámmal vágták ki. Jól mutatja ezt, hogy az ív nem folyamatos vonalú, hanem egyenes 

szakaszokból áll (ld. pl. 8.139. k.). A kalapálás során a lemez széle egyenetlenné vált, amit 

néhány esetben nem vágtak le, hanem az alkotóelem (pl. csı), vagy a tárgy szélére került. 

Kalapált lemezszél látható pl. a stavroupolisi Dagli utcai sírból származó szalag egyik oldalán 

(46.8. k.), vagy a derveni ∆ sírban talált dupla szárú tő tőtartójának csövén (35.21. k.). 

Lemezbıl készült csövek alkothatják a koszorúk és diadémák vázát, ívfibulák ívét, a 

nagymérető Héraklés-csomókat, nyaklánc-gyöngyöket, dupla szárú tők tőtartóját, vagy 

állatfejes karikafülbevalók karikájának az alapját. Készítésükhöz kétféle technikát is 

alkalmazhattak: a lemezt egyszerően kézzel rúdra hajlították, vagy egy csıhúzószerő 

szerszámon, valójában egy lyukon áthúzták. A csı felülete alapján jól megkülönböztethetı a 

két módszer. Az utóbbi esetben ugyanis a szerszám hosszanti, párhuzamos sávokat hagy a 

lemezen, míg az elıbbi esetben a felület sima, egyenletes marad (2.5., 3.24. k.). 

Legtöbbször lemez az alapja az ékszerek szerkezeti elemeinek és a különálló 

díszítıelemeknek is. Az alaplemezek maradhatnak egyenesen, vagy kissé meghajlítva, mint a 

rozetta és palmetta alakú díszítıelemeken (8.128-129., 13.33., 24.15. k.), vagy hengerré, 

csonkakúppá is hajlíthatják, mint az állatfejes karikafülbevalók és nyakláncok 

összekötıelemén (10.20., 15.29. k.). 

A plasztikus elemeket különféle domborítási eljárásokkal alakították ki. A lemezt negatív 

formába préselve mintázták meg a sekélyen kidomborodó elemeket. Készítésükhöz 
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használhattak vastag és vékony lemezeket is.510 Az elıbbi esetben a forma csak az elıoldalon 

domborodik ki, a hátoldal lapos felülető marad. Így készültek a derveni Z sír korongos 

csónak-függıs fülbevalópárján a közvetlenül a csónak szélére akasztott kismérető bimbó-

csüngık és az ovális foglalatú köves győrőjén a karika oroszlánmancs alakú végzıdései, 

valamint a stavroupolisi Oraiokastrou utcai sírból elıkerült kardveret palmettái és 

lótuszvirágai is (9.58-61., 43.14-16., 53.26-29. k.). A vékony lemezbıl préselt elemek 

mindkét oldala felveszi a formát. A különbség csupán annyi, hogy az elıoldalon élesebbek a 

minta körvonalai, mint a hátoldalon, mert az érintkezett közvetlenül a negatív forma 

felületével. A sedesi diadéma akanthus- és tölgyleveleit, a derveni és a sedesi ívfibulák 

tőházának oroszlánbırös lapjait, a tőtartójukon lévı Pégasos testét és láb-szárnyait, valamint 

az Oraiokastrou utcai sír 15 szirmú rozetta alakú ruhadíszeit préselték vékony lemezbıl 

(8.112., 48.1-2. k.). Mindkét féle préselt elem hátoldala egyenletes, homogén felülető, ami 

arra utal, hogy a lemez nem érintkezett közvetlenül kéziszerszámmal. Valószínőleg viaszt, 

ólmot, vagy bırt helyezhettek a lemezre, és azzal, vagy azon keresztül nyomták a formába. 

A domború forma kialakításának egy másik módszere a lemez negatív formába ütése 

pozitív szerszámmal. Az így készült darabok közös jellemzıje, hogy a lemez széle 

egyenetlen, és apró nyúlványok is láthatók rajta. A vizsgált ékszerek alapján úgy tőnik, 

leginkább ezt a technikát alkalmazták mirtuszkoszorúk virágainak rozetta- és csillagvirág-, 

valamint félgömb, illetve lencse alakú kehely-részének (1.54-56., 3.97-101. k.), 

mirtuszbogyók két felének (1.62-63., 4.12-13. k.), továbbá rozetta és félgömb alakú 

ruhadíszek (49.3-4., 50.6-8. k.) készítéséhez. Elıfordult az is, hogy a beütıszerszám ’vágta 

szét’ a rozetták szirmait. A derveni A sír olívakoszorú töredékei közé keveredett, valószínőleg 

a B sír mirtuszkoszorújához tartozó rozettán jól látható, hogy a beütés következtében 

szétrepedt lemezszélek pontosan illeszkednek egymáshoz (5.40-44. k.). 

Lemezbıl negatív forma segítségével mintáztak meg több, erıteljesen kidomborodó 

figurális és más elemet is: a derveni és a sedesi karikafülbevalók, a sedesi nyakláncok és 

diadéma oroszlánfejeit, az utóbbi Erós-figuráját, a stavroupolisi és sedesi Héraklés-csomó, 

illetve astragalos alakú gyöngyöket, a sedesi bimbó-függıt és a derveni korongos csónak-

függıs fülbevalópár bimbó-csüngıit (10.1., 11.1., 8.18., 8.145., 9.62., 15.13., 20.1., 25.1. k.). 

Mindegyiket két félbıl forrasztották össze, ezért nem látható a hátoldaluk. Emiatt azt sem 

lehet megállapítani, hogy a lemezt préselték-e, vagy beütötték a negatív formába. 

                                                 
510 Az aranymővességben minden kisebb léptékő, ezért pl. 1 mm vastag lemez nagyon vastagnak számít. 
Legtöbbször ennél vékonyabb lemezeket, illetve drótokat használnak az ékszerek készítéséhez. 0,5 mm-es lemez 
is masszív, és jó megtartású üreges ékszereket lehet készíteni belıle. Megfelelı technika alkalmazásával pedig 
még a 0,1 mm vékonyságú lemez is lehet merev (ld. ehhez pl. az 1. sz. mirtuszkoszorú levelei).  
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Mindössze egyetlen darab, a derveni Z sír Héraklés-fej alakú ’függıje’ készült teljes 

egészében pozitív formára domborítva. A fej elejét és hátulját külön lemezbıl dolgozták a 

formára, hogy kialakítsák a fı domborulatokat. A fej belsejében, a lemezek hátoldalán jól 

látható a rücskös és felgyőrıdött felület, az elıoldalon pedig a sima felületeken az erıteljes 

megmunkálás nyoma (23.13-15. k.). Mindez bizonyítja, hogy a lemezt az elıoldala felıl 

domborították. 

Az ékszerek drótból készült szerkezeti elemeihez sima drótot használtak. A vastagságuk 

az elem méretétıl és funkciójától függıen változhat. Kapcsolótag, vagyis az ékszer két felét 

összekapcsoló és a teljes súlyát is megtartó szerkezeti elem, vagy dupla szárú tő ruhába szúrt 

tő-része mindig vastag (kb. 0,8-1,3 mm átmérıjő) drótból készül. Több vastag drótból 

sodorták össze a fülbevalók és győrők karikáját (ld. 10.7., 11.6., 43.8., 44.8. k.). 

Láncszemeket, vagy nyakláncok és fülbevalók kismérető és alig néhány tized gramm tömegő 

csüngıit tartó karikákat azonban elegendı vékony (kb. 0,2-0,5 mm átmérıjő) drótból 

meghajlítani. A vastag drótok tömörek. Alapanyaguk szögletes rúd, amit kétféleképp 

formázhattak kör keresztmetszető dróttá. A rudat a hosszanti tengelye körül megcsavarták, 

majd addig görgették sima felületek között, amíg az élei legömbölyödtek, vagy egyszerően 

csavarás nélkül görgették sima felületek között. A sedesi diadéma tartókarikáin jól látható a 

megcsavart rúd egymáshoz préselıdı széleit jelzı, spirálisan körbefutó vonal (8.9-13. k.). A 

derveni ∆ sír dupla szárú tőjén pedig a csavarás nélkül görgetett rúd szélei egyenes vonalban 

szétnyíltak, és láthatóvá vált a drót tömör belseje (35.18. k.). A vékony, sima drótok is 

hasonló módon készültek, de rúd mellett lemezszalagból is kiindulhattak. A felületükön 

szintén spirálisan körbefutó vonal jelzi, ha az alapanyagukat megcsavarták (35.8. k.). 

Az ókor legkedveltebb lánctípusának, a hurkolt láncnak egyszerő és összetett változatai 

is elıfordulnak a tanulmányozott darabokon. Az egyszerő hurkolt láncok alapján kétféle 

láncszem-készítési technika is rekonstruálható. Az egyik módszer szerint az összeforrasztott 

és összenyomott, majd félbe hajlított szemek két felét rudak segítségével formázták egymásra 

merıleges, szabályos kör alakúra. Ez azt eredményezte, hogy a lánc minden oldala egyforma 

(22.1-4. k.). A másik megoldás szerint az összeforrasztott és oválisra formázott szemek 

közepét összenyomták és csupán a két végét hajlították lefelé. Az ezekbıl főzött lánc két 

oldala eltérı szélességő (15.80-81. k.). Az egyszerő láncokon minden láncszembe egy 

másikat főztek. A dupla hurkolt láncokon viszont mindig az elızı két szemen főzték át a 

következıt (9.57-59. k.). A dupla változatból alakították ki az összetett láncokat: a kör 

keresztmetszető, kötélszerő, és a lapos, szíjszerő láncot (ld. 23. k.). Kötélszerő lánc alkotja a 

stavroupolisi mell-lánc(?) függıt. Ebben az esetben 2-2 láncszemet fektettek egymáson 
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keresztbe és főzték tovább (28.2-5. k.). A derveni Z sír szíjnyaklánca pedig 5 dupla hurkolt 

láncból áll. Közülük négyet egymás mellé fektettek, az 5. láncszemeit pedig keresztülfőzték 

rajtuk a dupla lácoknál szokásos módon. Így az 5. lánc alkotja a szíj két szélét és egymáshoz 

rögzíti a másik négyet (13.23-24. k.). Mindkét fajta összetett lánc halszálka mintázatot mutat. 

Öntéssel csupán a két derveni és a sedesi tömör győrő, valamint a derveni ívfibulák íve 

készült (29.3., 40.1-2., 41.1-2. 42.1-2. k.). A technika alkalmazását minden bizonnyal 

gyakorlati szempontok indokolták. A masszív, tömör fibulák biztosabban rögzítik a ruhát, 

mint üreges változataik, a tömör győrők pedig kevésbé sérülékenyek a használat során. A 

fibulák ívét valószínőleg kétrészes öntömintából készítették. Valószínő, hogy a 

lapátkerekekkel együtt mintázták meg az ívet az öntımintában, ugyanis hozzáforrasztani jóval 

problémásabb lett volna, mint a folyékony fémet az öntıminta legkitüremkedıbb részébe 

eljuttani. A két derveni győrőt egy darabban öntötték, valószínőleg a bronzkor óta ismert 

módon, háromrészes öntımintából. A karikájukhoz két összeillı, a lapjukhoz különálló 

öntımintát használhattak. Ezeket stiftekkel rögzítették egymáshoz, és az összeillesztett 

mintába öntötték bele az olvadt aranyat.511 

 

DÍSZÍTİTECHNIKÁK 

 

A lemezbıl készült ékszereken alapvetıen kétféle díszítés különböztethetı meg: a lemez 

felületébe kialakított és a felületére rátett díszítés. A felületbe mintázott díszítést is 

kétféleképp készíthették: benyomták, vagy kivágták a lemezt. Cizellálással hosszú, vonal 

alakú, poncolással pontszerő mélyedéseket mintáztak a felületbe. Az általában U profilú, 

vagyis lekerekített hegyő cizellırszerszámot kézzel nyomták a lemezre és tolták-vezették 

végig rajta. A poncolókat kalapáccsal ütötték, vagy kézzel nyomták be, hogy a hegyük 

lenyomata a lemezre kerüljön. Ezt a két díszítıtechnikát kismérető és vékony lemezbıl 

készült ékszereken, illetve ékszer-alkatrészeken alkalmazták. Legtöbbször cizellálással és 

poncolással mintázták meg az oroszlánfejek részleteit, a sörény tincseit, a bajuszt, a homlok 

ráncait, a szem, a száj, az orr, a fül részleteit (pl. 15.47-49. k.). Cizellálták a bimbó-csüngık 

bordázatát (9.67., 9.69., 24.2., 24.12. k.), a palmettalevelek mélyedéseit (9.48. k.), poncolták a 

rozetták szirmainak mélyedését (13.33., 14.25-26. k.). A cizellálást nem csak szabad kézzel, 

hanem negatív forma segítségével is végezhették. Az utóbbi megoldást a koszorúk levelein, a 

középsı borda készítéséhez alkalmazták (1.47., 3.85-87. k.). Ez valójában a cizellálás és a 

                                                 
511 Ld. ehhez Konstantinidi-Syvridi – Kontaki 2009. 
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domborítás kombinációja, ugyanis cizellırszerszámot toltak végig a lemezen, de nem csak a 

lemez felsı felületét nyomták be, hanem kidomborították a hátoldala felé. 

Az egyenes és görbe vonal alakú mélyedéseket véséssel is kialakíthatták. Ezt a technikát 

általában vastag lemezeken alkalmazták, de néha vékony lemezbıl készült darabokon is 

elıfordul. Vésés során ugyanis a szerszám anyagot vág ki a felületbıl, ezért a lemez könnyen 

kiszakadhat, ha nagyon vékony.512 Véséssel mintázták meg a derveni H sír karikafülbevalóján 

az oroszlánfej részleteit (10.53-56. k.), a sedesi nyaklánc összekötıelemének oroszlánfején a 

sörény és a szemöldök szırszálait és az orr ráncait (15.74., 15.76. k.), a derveni Z sír függıjén 

Héraklés és az oroszlán szempilláit és bajszát (23.18., 23.23. k.), a stavroupolisi Dagli utcai 

vereteken a palmettalevelek és a lótuszvirág szirmainak elválasztását (51.13., 51.25. k.), az 

Oraiokastrou utcai sírból származó növénydíszes veret-pár több részletét is (52.29. k.). A 

Dagli utcai veretek lemezvastagsága kb. 0,4 mm, az Oraiokastrou utcaiaké 0,7 mm. 

A tömör, öntött ékszereken gyakrabban alkalmaztak vésést, mint lemezbıl készült üreges 

darabokon. A derveni Z sír tömör győrőjére feliratot (ΚΛΕΙΤΑΙ∆ΩΡΟΝ), a sedesi Γ sír 

győrőjére pedig figurális jelenetet (széken ülı, gyermeket szoptató nı) véstek (41.9., 42.21. 

k.). A Z sír ívfibuláin nem a díszítést készítették véséssel, hanem a lapátkerekek végleges 

formáját alakították ki (pl. 29.8-9. k.). 

A stavroupolisi vereteken alkalmaztak egy másik, az anyag eltávolításával járó 

díszítıtechnikát is. A két Dagli utcai palmettainda alakú vereten csupán a középsı palmetta 

közepét (51.3., 51.11. k.), az Oraiokastrou utcai veretpáron azonban több motívum hátterét is 

kivágták. Eltávolították a lemezt az összefonódó spirálok és az egymással érinkezı levelek és 

indák közül is (52.14., 52.16-17., 52.19-20. k.). Már a vékony, kanyargó indákkal teli 

motívumok és a közvetlenül a motívum széle melletti körbevágás alkalmazásával áttört hatást 

ért el készítıjük. Néhány részlet hátterének eltávolításával azonban valódi áttört díszítés jött 

létre.  

A diatrita néven ismert technika a késı császárkorban vált általánossá. A 

szakirodalomban a 3. – 7. századi római és bizánci ékszerek kedvelt díszítıtechnikájaként 

tartják számon. Ma már megkülönböztetik az interrasile technikával készített ékszerektıl 

(opus interrasile), amelyek elsı példányai Egyiptomból és Etruriából ismertek. A fı 

különbséget a darabok és a kivágott részek méretében látják. A diatrita technikát kismérető 

kivágásokkal tagolt, csipkeszerő felület jellemzi, míg az interrasile technikával nagymérető 

                                                 
512 Vésni még 0,3 mm vastagságú lemezt is lehet.  
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kivágásokat hoztak létre viszonylag nagymérető darabokon.513 A stavroupolisi darabokat a 

kettı közé lehet helyezni.  

A leggyakoribb lemezfelületet díszítı technikák a granuláció és a filigrán. A granulációt 

– a derveni Z sír fülbevalópárját kivéve – nem alkalmazták nagyobb összefüggı felületek 

díszítésére. Legtöbbször csupán 1-1 granulátumot helyeztek el rozetták, csillagvirágok és 

spirálok közepébe, vagy amphoriskos-csüngık csúcsára (9.39., 9.68., 10.31-32., 13.16-17., 

13.33., 14.12-15., 14.22., 14.26., 15.25., 24.15., 28.9., 43.22., 53.19. k.). Szintén gyakori, 

hogy a bimbó- és bükkmakk-csüngık csúcsát két, egymás tetejére forrasztott, kis- és 

nagymérető granulátum zárja le (9.62., 9.67., 13.25., 24.14. k.). Ugyanilyen 

granulátumpárokat használtak a 9. számú korongos csónak-függıs fülbevalópár korongjainak 

díszítésére is (9.16-17. k.). A fülbevalópáron további két granulációfajta is megtalálható: a 

filigrándróttal körbezárt sík felületet teljesen kitöltı és a domború felületet borító, 

geometrikus mintázatú granuláció.514 Az elıbbi a csónak tetején lévı palmetták közepét, az 

utóbbi a csónak elıoldalát díszíti (9.33., 9.42-43., 9.49., 9.53. k.). 

A magukban, illetve párosával álló granulátumok viszonylag nagyméretőek. Átmérıjük 

egyetlen ékszeren belül is változik, de az azonos típusú alkotóelemeket kb. azonos mérető 

granulátumok díszítik. A rozetták közepében lévı aranygömbök 0,7 - 1,4 mm-esek, a 

különféle csüngık csúcsára és a 9. számú fülbevalópár korongjára helyezett granulátumpárok 

nagy granulátumai 0,9-1,4 mm, a kis granulátumok kb. 0,3-0,7 mm átmérıjőek. A spirálok 

közepébe kb. 0,5-1,3 mm-es gömböket forrasztottak. A derveni Z sír  köves győrője (43. sz.) 

a granulátumok kis mérete, míg a sedesi Γ sír bimbó-függıje (24. sz.) a többinél jóval 

nagyobb mérető granulátumok miatt tőnik ki. A győrőn a spirálok tetejére 0,1-0,3 mm mérető 

különálló granulátumokat helyeztek. A függın a rozetta közepébe 2 mm-es, a bimbó csúcsára 

pedig 2,9 és 1,8 mm átmérıjő granulátum került.   

Önálló alkotóelemeket is készíthettek granulátumokból. Ez úgy tőnik, meglehetısen 

ritka, a vizsgált anyagban csupán egyetlen ékszeren találunk erre példát. A derveni Z sír 

nyaklánctöredékén (16. sz.) kb. 0,6 mm átmérıjő gömböket forrasztottak össze karikákká. 

Részben ezekbıl a ’gyöngyökbıl’ f őzték össze a lánc-részt. Jóval nagyobb, kb. 2 mm-es 

granulátumokból készítették el a nyaklánc csüngıit: mindegyiket 1-1 nagy gömb alkotja, 

amihez orsó alakú szárat/nyakat, arra pedig tartókarikát forrasztottak. Hasonló granulátum-

                                                 
513 Yeroulanou 1999, 15. Az áttört díszítés készítésének legutóbb 6 féle technikáját különítették el, errıl ld. Tóth 
2010.  
514 A granuláció különféle változatairól ld. Nicolini 1990, 152-159.; Nestler – Formigli 1993, 16-17. 
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győrőkbıl áll az egyik, az ókori Methoné utódtelepülésének temetıjében, a mai Aiginionál 

feltárt nyaklánc.515 A granulátumból készült csüngınek azonban egyelıre nincs párhuzama. 

Néhány esetben a granulátum formája alapján következtetni lehet a készítési 

technikájára. A sedesi bimbó-függı csúcsán és a derveni Z sír nyaklánctöredékének csüngıin 

és granulátum-győrőin jól látható, hogy a granulátumok nem szabályos gömb alakúak, hanem 

az egyik oldaluk lapos (16.17., 16.23., 24.14. k.). Ez arra utal, hogy a készítésükhöz használt 

alapanyagot, drót-, vagy lemezdarabot lapos felületre helyezve olvasztották meg. Az olvadt 

arany a felületi feszültség következtében gömbbé formálódott, míg a sík felülettel érintkezı 

része lapos maradt. A nyaklánctöredék granulátumai jól mutatják, hogy ez a technika 

viszonylag kismérető (kb. 0,6 mm) gömbök készítéséhez is jól alkalmazható. 

Az apró, kb. 0,5 mm alatti granulátumokat valószínőleg a ma leginkább elfogadott, 

kísérlettel is igazolt módszer szerint készíthették. Az aranyszemcséket faszénpor közé 

keverték, majd az egészet addig hevítették, amíg az arany megolvadt. A gömb forma ebben az 

esetben is a felületi feszültség hatására alakult ki.516 

A gömbök elkészítésénél jóval nehezebb feladat lehetett a díszítendı felületre 

helyezésük, fıként ha az domború volt, vagy a különbözı mérető granulátumok egymás 

tetejére helyezése. Feltehetıen nedves, vagy ragasztóanyaggal bekent ecsettel, esetleg csı 

végére kifeszített papirusz-, vagy bırdarabbal emelték fel és helyezték a felületre az apró 

gömböket. A granulátumokat ideiglenesen – amíg a forrasztás meg nem történt – szerves 

ragasztóanyaggal rögzítették a lemezre.517 (A forrasztásról ld. alább a rögzítési 

módszereknél.) 

A tanulmányozott ékszereken – a korszak aranymőves gyakorlatának megfelelıen – jóval 

általánosabb a filigrántechnika alkalmazása, mint a granulációé. A vékony drótokból íveket 

(10.23., 11.17., 12.8., 15.34., 43.24. k.), spirálokat (10.31., 11.23-25., 14.13., 16.9., 43.22. k.), 

palmetták leveleit (8.129., 8.136., 8.143., 9.24., 14.9., 15.38., 16.8-9. k.), rozetták (9.29., 

9.38., 14.26., 24.16., 28.9. k.), csillagvirágok (3.75., 9.30., 9.80., 13.16-17., 14.15. k.), 

lótuszvirágok (28.7-8. k.) szirmait és tölcséres virágok (9.110. k.), ’tulipánok’ (9.81. k.), 

borostyánlevelek, korongok (9.62., 13.30. k.) körvonalait hajlították meg. Általában 2-3 

egymás mellé forrasztott filigrándrótot használtak a díszítés részeinek elválasztására (9.42-

43., 10.20-21., 11.14-15., 12.7., 15.29-32. k.). Filigrándróttal keretelték a palmettákat (14.8., 

                                                 
515 Ld. a 16. sz. nyaklánc-töredék leírásánál, 131. 
516 A kísérletet ld. Eluère – Cottier-Angeli – Eveno 1993, a granulátumok készítésére vonatkozó további 
elméletek összefoglalását ld. 53. 
517 A lehetséges ragasztóanyagokról ld. Wolters 1981, 125. 



 282 

16.8. k.) és díszítették a bikónikus, csı, astragalos és Héraklés-csomó alakú 

nyakláncgyöngyök szélét (17.9-10., 19.1., 20.7., 25.5-6. k.). Készíthettek belılük győrő alakú 

nyakláncgyöngyöket (16.18-19. k.), de emaillal is kitölthették a filigrándrót-keretet (3.75., 

13.18-19., 13.29., 18.8., 53.24. k.). 

A három síregyüttes ékszerein többféle filigrándrótot használtak: sima, szalag-csavart, 

rúd-csavart, orsó-, gyöngy- és kötéldrótot, valamint lapított orsó- és gyöngydrótot. Ha több 

drót került egymás mellé, mindig különbözı fajtájúakat használtak. A derveni Z sír 

fülbevalópárján a korong belsejében például sima drótok fognak közre egy orsódrótot és két, 

ellentétes irányba fordított, halszálkamintát mutató kötéldrótot (9.20-21. k.), vagy a sedesi Γ 

sír nyakláncának összekötıelemén két sima drót között egy orsódrót alkotja a díszítés két felét 

elválasztó dróthármast (15.37. k.). A sima drót – orsódrót kombináció jelenik meg 

legtöbbször az állatfejes karikafülbevalók összekötıelemén is (10.20., 11.22., 12.9. k.). 

A sima drótokat kétféle alapanyagból készítették: lemezszalagból és szögletes rúdból. A 

lemezszalagot, illetve a rudat a hosszanti tengelye mentén megcsavarták, majd két lapos 

felület között görgették addig, amíg a felülete sima lett (ld. 24. k.). A lemezszalagból készült 

drót üreges, a rúdból készült tömör. Mindkét fajta felületén spirálisan körbefutó vonal jelzi a 

szalag széleinek illeszkedését, illetve a rúd éleit (10.9. k.). Ez a ’varrat’ olykor szabad 

szemmel is látható.518 Ugyanezzel a módszerrel, de görgetés nélkül készítették a szalag-, 

illetve rúd-csavart drótokat. Ezeket gyakran alig, vagy egyáltalán nem lehet megkülönböztetni 

egymástól (pl. 9.39., 29.39-40., 34.4-5., 34.31., 43.22. k.). 

A kötéldrótot két sima drótból sodorták össze. A tanulmányozott anyagban csupán 

egyetlen ékszeren fordul elı: a derveni korongos csónak-függıs fülbevalópár korongjait 

díszíti (ld. 9.20-21. k.). 

A gyöngydrót és az orsódrót alapja is tömör sima drót. Az elıbbi feltehetıen úgy készült, 

hogy egy hosszúkás, félkör keresztmetszető vájattal ellátott, kétélő szerszámot görgettek 

végig többször egymás mellett a dróton, hogy a felülete gyöngysorszerővé váljon (ld. 25. k.). 

Ezt az eljárást csak viszonylag vastag drótok esetében tudták alkalmazni, hiszen a szerszám 

könnyen elvághatta a puha aranydrótot (13.8., 14.4., 14.10., 15.45., 16.18-19. k.). Az orsódrót 

készítéséhez használt eszköz hasonló az elıbbihez, de csak egyetlen éle van (ld. 25. k.). Ezt 

ferdén tartva görgették végig a dróton, amely sorba rakott orsókhoz vált hasonlóvá (3.77., 

8.138., 9.21., 9.42-43., 10.22., 15.37., 18.1., 25.7., 28.10., 32.7-9., 43.8., 53.16. k.). A derveni 

Z sír fülbevalópárján laposra alakított orsó- és gyöngydrót is található. Ezeket azonban nem 

                                                 
518 A sima drótok készítési technikáiról és jellemzıikrıl, a korábbi kutatási eredmények összefoglalásával ld. 
Oddy 1977, 83-86. 
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filigrándíszítéshez használták fel. A szalaggá lapított gyöngydrótot a csónak alsó szélére 

forrasztották. Így tették szélesebbé azt a peremet, ahova a rozettákat forrasztották (9.36-37. 

k.). A lapított orsódrótok pedig a csónak tetején lévı díszítés perec alakú keretét merevítik 

(9.47. k.).519 A sedesi Γ sír ívfibuláin azonban a bikónikus gyöngyök díszítésére használták az 

ellapított orsódrótokat (32.10., 34.3. k.).520 

Lemez felületére rögzített és egyben színes díszítıtechnika is az email. Csupán egyetlen 

változata, az ún. filigrán-email fordul elı a 3 síregyüttes ékszerein.521 Kizárólag kis 

felületeken alkalmazták. Virágok (az Oraiokastrou utcai sír koszorújának központi ágán és 

nyolcszöglető veretén), korongok (a derveni ∆ sír koszorújának központi virágján, a Z sír 

szíjnyakláncán és csónak-függıs fülbevalópárján), borostyánlevelek (a derveni koszorú 

központi virágján) és nyaklánc elemek (derveni E sír háromszöglető nyaklánc-eleme és 

amphoriskos-gyöngye) filigrándrótból hajlított szirmait és körvonalát töltötték ki a porrá tört 

üveggel és olvasztották az alaplemezük felületére. A szirmokat, korongokat, leveleket 

orsódrótból (3.77., 9.104., 18.1., 18bis.14. k.), gyöngydrótból (13.18. k.), illetve sima drótból 

(2.83-84., 2.89-90., 13.30-31., 53.24-25. k.) hajlították meg, ami egyúttal az email kereteként 

is szolgált. Valószínőleg nem csupán dekorativitásuk miatt választották a profilált drótokat, 

hanem praktikus okból is. Az email jobban tapadt az egyenetlen felülető dróthoz, mint a 

simához. A jobb tapadás elérése érdekében az alaplemez felületét is durvává tehették: 

erıteljesen megreszelték. Így készítették elı a derveni Z sír szíjnyakláncán az összekötıelem 

és az E sírban talált háromszöglető nyaklánc-elem lemezét (13.15., 18.7. k.). 

Az emailt szinte minden esetben lapos felületre olvasztották. Az Oraiokastrou utcai sír 

verete kivétel: a közepén lévı rozetták erıteljesen domború felületére dolgozták rá az emailt 

(53.22., 53.24-25. k.). Ezen kívül az ugyanebbıl a sírból származó mirtuszkoszorú egyetlen 

emaildíszes virágján került még ívesen meghajlított alapra az email (3.75. k.). Jellegzetes, 

hogy a korongokat és a borostyánleveleket kitöltı email több esetben domború (2.85., 2.91., 

13.29. k.). A derveni szíjnyakláncon az emailba – még képlékeny állapotában – filigrándrót 

karikát nyomtak (13.31. k.). Valószínőleg ugyanezzel a technikával díszíthették az 

összekötıelemét is: az orsódrót keretet emaillal töltötték ki és a tetejébe filigrándrót palmettát 

ültettek. A díszítésbıl csupán az email kis darabja maradt meg (13.18. k.).  

A tanulmányozott darabokon kék és zöld színő email fordul elı, valamint szürkésfehér és 

szürkésbarna maradványokat lehet látni. A kék és a zöld az email eredeti színe; ezek a 

                                                 
519 A lapított drótok készítésérıl ld. Nicolini 1993. 
520 A különféle filigrándrótokról ld. Nicolini 1990, 107-124.; Nicolini 1995.  
521 Az email fajtáiról ld. Higgins 1980, 24. és Buckton 1982, 101-102. 
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legkedveltebbek a korszak ékszerein. A szürkés maradványok viszont színüket vesztett 

emailból származnak. Ezt jól mutatja, hogy a 2. számú koszorún az egyik korong 

szürkésbarna emailján megmaradt az eredeti kék szín szemcséje, és a borostyánlevelek 

eredetileg zöld emailja néhány helyütt szürkébe vált (2.83., 2.89. k.).522  

A stavroupolisi és a derveni ékszerek emailmaradványainak kémiai összetételét csak 

nemrégiben vizsgálta meg D. Ignatiadou és I. Nazlis, a thesszaloniki múzeum kutatói;  

eredményeik egyelıre publikálatlanok.523 Úgy tőnik, görögországi ékszereken ez az elsı ilyen 

jellegő anyagvizsgálat. A stavroupolisi és a derveni darabokon kívül több, az ókori 

Makedónia területén kiásott aranytárgyon is elıfordul email, a tárgy méretéhez viszonyítva 

kis felületek díszítéseként: a Pella melletti Agrosykiasnál feltárt B sír arany olívakoszorújának 

központi virágán,524 a nemrégiben a malibui J. P. Getty Museum-ból visszakapott 

koszorún,525 a verginai ún. II. Philippos-sír elıkamrájában talált diadémán526 és a fıkamrából 

elıkerült halotti larnaxon,527 Amphipolis hellénisztikus temetıjében feltárt 4. sír 

diadémáján,528 valamint az Aiginionál 1995-ben feltárt 56. sír rombusz alakú elemekbıl 

főzött nyakláncán.529 Archaemetriai vizsgálatok híján530 azonban egyelıre nincs mód a rajtuk, 

valamint a derveni és stavroupolisi darabokon talált email összevetésére, és így a Makedónia 

területén használt email általános jellemzésére sem. A leletek azonban jól mutatják, hogy az 

email alkalmazása aranytárgyak díszítésére II. Philippos (359-336) korától jelenik meg 

Makedóniában.531 

A három síregyüttes ékszerei közül mindössze a derveni Z sír két győrőjére (43.-44. sz.) 

került színes drágakı. Mindkettı narancsvörös karneol, ovális alakú és cabochon csiszolású 

(43.5., 43.26., 44.1-5. k.). A forgatható fejő győrőre (44. sz.) illesztett követ skarabeusz 

formájúra esztergálták (44.25-33. k.).532 (A kövekrıl ld. fentebb a győrők elemzésénél, 220. 

o.) 

A polichrómia kevés ékszeren érvényesül a tanulmányozott anyagban (59-bıl mindössze 

7 tárgyon található), és csupán kismértékben, hiszen meglehetısen apró felüleleteket 

                                                 
522 A különféle színő emailok kémiai összetételérıl Ignatiadou – Nazlis 2008.  
523 Ignatiadou – Nazlis 2008 és 2009. 
524 Ld. Hrysostomou et al. 2007, 295-296., IV.12. t. 
525 A koszorún található emailt 2001-ben vizsgálták, ld. Maish – Scott 2001.  
526 Ld. Andronikos 1984, 196. 159. k. 
527 Ld. uott., 166-167. 135. k. J. Ogden szerint a larnaxon nem emailt, hanem pigmentszerő anyagot használtak 
(ld. Greek Gold 1994, 17.). A kérdés archaeometriai vizsgálat hiányában egyelıre eldönthetetlen.  
528 Ld. Lazaridis 1997, 100. 65. k. 
529 Ld. Greek Jewellery 1997, 123. 116. sz. képpel. 
530 D. Ignatiadou és I. Nazlis egyelıre csak a szaloniki múzeumban ırzött darabokat archaeometriai vizsgálatát 
végezhette el.  
531 Ignatiadou – Nazlis 2009. 
532 A gemmák készítési technikájáról ld. Boardman 1970, 379-382.; Zwierlein-Diehl 2007, 315-325. 
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díszítettek színes emaillal, vagy kıvel. A derveni, sedesi és stavroupolisi ékszereken tehát az 

arany felületek dominálnak: az aranyból készült, vagy aranyba mintázott díszítés teszi finom 

megmunkálásúvá ıket. 

 

RÖGZÍTÉSI MÓDSZEREK 

 

Az ékszerek alkotóelemeit többféleképp rögzíthették egymáshoz. Az ókorban 

aranytárgyakon is használt mechanikus rögzítési módszerek (drótozás, szegecselés, 

zsanérozás) közül a drótozás több ékszeren is elıfordul. Legtöbbször csak egy-egy szerkezeti 

elemet, vagy díszítıelemet drótoztak egy másikhoz, vagy ugyanannak az elemnek a két felét 

egymáshoz. Ezt is többféle módon tették. A koszorúk abroncsának két felét például a 

csöveken többször áttekert dróttal rögzítették szorosan egymáshoz (1.8., 2.7., 3.7., 4.2. k.). A 

derveni szíjnyaklánc és a sedesi oroszlánfejes nyaklánc lánc-részét a lánc és az összekötıelem 

végébe főzött dróttal erısítették össze, úgy, hogy a lánc utána is mozgatható maradjon. 

Mindkettın a drót végét az összekötıelemre hajlították (13.14., 15.29-30. k.). Hasonlóképp 

drótozták a derveni mozgatható fejő győrő karikájához a skarabeusz alakú követ, de ebben az 

esetben a drót két végét szorosan és egyenletesen tekerték a karika két végére (44.13-18. k.). 

Drótozásnak tekinthetı a koszorúk virágainak és bogyóinak rögzítése is a szárukra: a drótot a 

virág, illetve a bogyó fölött, a derveni ∆ sír mirtuszkoszorúján és az A sír olívakoszorúján 

pedig alatta is hurokba hajlították (1.57-61., 2.53-54., 3.108., 4.14-15., 5.16-17. k.). Az 

ilymódon rögzített elemek is mobilak maradtak. A dervei E sír rozetta alakú ruhadíszein pedig 

a rozettát és a kehely-részt főzték össze dróttal (49.3., 49.6. k.). 

A sedesi diadéma az egyetlen darab, amelyen a drótozás tekinthetı a fı rögzítési 

módszernek. A diadéma vázának lant alakú elemeit és a külön elkészített díszítıelemeket is 

így rögzítették egymáshoz. A drótokat többször és szorosan a csövekre tekerték, hogy stabil 

rögzítést érjenek el, hiszen ez tartja össze az egész ékszert (8.92-97., 8.104., 8.120., 8.126. k.). 

A szerkezeti és díszítıelemeket karika segítségével is összekapcsolhatták. Ez biztonságos 

rögzítést eredményez, és a rögzített elemek minden esetben mobilak maradnak. Ezért 

nyakláncok és fülbevalók lecsüngı díszítıelemeinek, illetve szerkezeti elemeinek a 

rögzítésére használták. A két elem összekapcsolása mindig köztes karika segítségével történt, 

ami lehetett zárt, vagy nyitott. Ezt a karikát mindkét, a rögzítendı elemekre helyezett karikába 

is beakasztották (13.32., 16.22. k.). A derveni Z sír fülbevalópárjának csónak-függıjét és 

korongját is ezzel a módszerrel illesztették egymáshoz. Ebben az esetben azonban a köztes 

karikát két láncszem váltotta ki (9.97-98. k.). A csónakról láncokon lelógó csüngık esetében 
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pedig a láncot közvetlenül akasztották a köztes karikára (9.65., 9.70. k.). Vastag karikával 

rögzítették a derveni ∆ sír koszorújának központi virágát is az abroncshoz. Ebben az esetben a 

virágdísz aljához forrasztott rögzítıgyőrőt közvetlenül a csıre főzték, és hozzádrótozták, hogy 

ne mozduljon el (2.17., 2.19. k.).  

Az aranyból elkészített alkotóelemek stabil rögzítésére különféle forrasztási eljárásokat 

alkalmaztak. Az arany nyújthatósága és oxidáció-mentessége miatt lehetséges hevítés és a 

felület megolvasztása nélkül, kalapálással, vagy erıteljes préseléssel is egymáshoz rögzíteni 

két elemet, például drótot és lemezt.533 Ebben az esetben forraszanyag nélkül, pusztán a két 

felület között jön létre a kötés, ezért egyfajta hideg hegesztésnek, vagy kovácsolásnak is 

tekinthetı. Ezzel, az ókorban valószínőleg széles körben alkalmazott, de a tárgyakon ritkán 

felismert technikával rögzíthették egymáshoz a derveni ∆ sír koszorúján a levelek szinte 

fóliaszerőre kalapált lemez-részét és az ehhez képest jóval vastagabb drót szárukat (2.37-38. 

k.). Ugyanezt a technikát alkalmazták a sedesi A sír mirtuszkoszorújának levelein is (4.70-71. 

k.). 

A legtöbb esetben azonban fém forrasz segítségével forrasztották egymáshoz az 

alkotóelemeket. Aranyhoz arany alapú forraszt használtak, aminek a réztartalma magasabb 

volt, mint az összeforrasztandó elemek alapanyagáé, és emiatt az olvadáspontja pedig 

alacsonyabb. A forrasz jól azonosítható az egymáshoz rögzített felületek között (pl. 10.29., 

11.9., 14.6., 43.10. k.). Elıfordult, hogy teljesen elárasztotta a drótokat, mert az aranymőves 

túl sokat használt belıle (13.17., 15.72. k.), vagy éppen nem olvadt el, mert kevés hıt kapott 

(33.5. k.). A forrasz magas réztartalma vöröses elszínezıdést okozhat a tárgy felületén a 

forrasztási helyek környékén. Ezt a jelenséget a sedesi ívfibulákon lehet látni. Ebben az 

esetben valószínőleg a forrasz magas réztartalma és a túlzott mértékő hevítés együtt okozta a 

felület erıteljes elszínezıdését (32.39., 33.4., 34.34. k.). 

Az apró granulátumok és alig néhány tizedmilliméter vastagságú filigrándrótok 

forrasztásához finomabb megoldást alkalmaztak. Ennek eredményeként szinte észrevehetetlen 

a forrasz a két felület között. Ebben az esetben a forrasz nem fém: alapja réz só (pl. porrá tört 

malachit),534 amit szerves ragasztóanyaggal kevertek össze. Az egész kenhetı, ragadós 

masszát alkotott, amit könnyen fel lehetett vinni a forrasztandó felületre. Ez az anyag egyúttal 

lehetıvé tette a granulátumok domború felületre rögzítését is a forrasztás elıtti 

munkafázisban. Hevítés hatására a szerves anyag szénné égett és helyileg fém rézzé redukálta 

                                                 
533 Ld. errıl Higgins 1980, 33; Ogden 1982, 59. 
534 Theophrastos említi forraszként a chrysokollát, amit a malachittal azonosítottak (De Lapidibus 26., 39., 51.). 
Ld. még Carroll 1974, 37-38. 
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a réz sót. A réz pedig – csökkentve a környezete olvadáspontját és helyben forraszt képezve – 

összeolvadt az arannyal.535 Ez a módszer tehát nagyon tiszta forrasztásokat eredményezett és 

aprólékos, finom filigrán és granulációs díszítések kialakításra volt alkalmas. Szinte bizonyos, 

hogy a derveni Z sír fülbevalópárján a csónak-függıt borító díszítést és a granulációval 

kitöltött közepő palmettákat ezzel a módszerrel forrasztották (9.42-43., 9.53. k.). 

Az ékszerek más tárgyhoz rögzítésére is többféle megoldás található a tanulmányozott 

darabokon. A legegyszerőbb a felfőzésnek az a változata, amikor magát az ékszer formáját 

alakították lyukasra, hogy fonalra, vagy bırszíjra főzhessék. Ezt kizárólag 

nyakláncgyöngyökön (csı, Héraklés-csomó, astragalos, profilált gömb, bikónikus alakú) 

alkalmazták (ld. 17.5-6., 19.3-4., 20.4-5., 25.1., 25.5., 26.2-3., 27.1. k.). A felfőzést más 

eszköz segítségével is megtehették, ami minden esetben az ékszer részét képezte, annak 

szerkezeti eleme, és forrasztással rögzítették hozzá. Legáltalánosabb a karika, de a 

tanulmányozott ékszereken elıfordul a dupla csı is. Ez a módszer is nyaklánc-elemekre, 

gyöngyökre és függıkre jellemzı. A rögzítıeszköz, a karika készülhet drótból, vagy széles 

lemezszalagból, ami lehet domború, vagy bordázott (16.3-5., 18.4-5., 23.7-9., 24.6-7. k.). 

Dupla csı csak a derveni Z sír amphoriskos gyöngyös nyakláncán és az E sír amphoriskos 

gyöngyén található. Mindkét esetben lemezbıl tekerték fel papirusztekercs-szerően. A 

nyakláncon bordázott, a szóló gyöngyön sima lemezt használtak hozzá (14.3-4., 14.23-24., 

18bis.11. k.).  

Fıként karikákat használtak a ruházatot díszítı ékszerek felvarrásához is, de elıfordul a 

rögzítıfül is. A karikák általában drótból készültek és zártak (48.13-15. k.), de a derveni E sír 

darabjain lapított drótból vannak és nyitottak (50.9-11. k.). Rögzítıfül csak a derveni E sír 

rozetta alakú ruhadíszein fordul elı (49.6. k.); sima drótból készült. 

A fából, csontból, vagy más fémbıl (bronz, vas) készült tárgyakra szögeléssel és 

süllyesztéssel rögzítették az arany vereteket. A szögeket aranyból, valószínőleg kalapálással 

készítették. A szög fejét hagyhatták domborúra, de össze is dolgozhatták a veret felületével. 

Az elıbbire a Dagli utcai palmettainda alakú vereteken (51.19-20. k.), az utóbbira az 

Oraiokastrou utcai növénydíszes veretpáron láthatunk példát (52.39-40. k.). A szögeket a 

veret lemezébe fúrt, illetve süllyesztett lyukakba helyezve (51.10., 51.18., 51.21-22., 51.29., 

51.38-39. k.), vagy a veret mintázata közé illesztve (52.37., 52.39. k.) ütötték a hordozó tárgy 

felületébe. A süllyesztéshez téglalap, illetve henger alakú bronz eresztékeket készítettek, 

amiket arany forrasszal rögzítettek a veret hátoldalához. Emellett a veret széle is 

                                                 
535 Ld. errıl Wolters 1981, 125-127.; Craddock 2009, 380.  
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funkcionálhatott eresztékként, ha széles sávban hátrafelé hajlították, vagy vastag anyagból 

készült. Az Oraiokastrou utcai sírban talált nyolcszöglető vereten csupán az eresztékek 

maradványai és a lemez szélén süllyesztésre utaló anyagmaradványok azonosíthatók (53.17-

18., 53.34-35., 53.38., 53.42. k.). A növénydíszes veretpáron viszont több ereszték is jó 

állapotban maradt meg, így a formájuk és a forrasztásuk is jól látható (52.41-48. k.). A veret 

visszahajlított szélének (52.34-36. k.) eresztékként való használatát pedig a hordozó tárgy 

maradványába mélyedı lemezszél bizonyítja (52.38. k.). 

A derveni Z sír Héraklés-fej alakú arany ’függıjét’ egyfajta szegeccsel rögzítették ahhoz 

a tárgyhoz, amit egykor díszített. A fejet a tárgy végére illesztették, majd vastag bronz drótot 

főztek át a fejen és a hordozó tárgyon ütött lyukakon. Végül a drót mindkét végét laposra 

ütötték, hogy a fejet a helyén tartsa (23.36-40. k.). 

 

KÉSZÍTÉSTECHNIKAI FOGÁSOK, FORTÉLYOK 

 

 Az aranymővesek olyan tecnikai megoldásokat, vagy különleges szerszámokat is 

alkalmazhattak, amelyek megkönnyítették az ékszerek elkészítését, vagy lehetıvé tették 

bizonyos formák szebb, pontosabb kialakítását. Ilyen mesterfogások általánosan 

iselterjedhettek, vagy szők körben, esetleg csupán egyetlen aranymőves ismerte ezeket.  

Az ókorban is mindenki által alkalmazott fogásnak tekinthetı a lemezek ún. kilágyítása a 

különbözı megmunkálási eljárások, mint a kalapálás, drótkészítés, domborítás elıtt. Ezzel a 

hıkezelı eljárással tették az aranyat képlékenyebbé, könnyebben megmunkálhatóvá. A 

megmunkálás hatására megkeményedett, ezért mindaddig újra és újra ki kellett lágyítani a 

darabot, amíg a szükséges formát el nem érték.536 A lágyítással, vagy éppen a nem 

alkalmazásával befolyásolni tudták az ékszer végsı állapotát. Ezért lehetséges, hogy a derveni 

B sír koszorújának (1. sz.) 0,1 mm-nél is vékonyabb levelei kemények, a ∆ sír koszorújának 

levelei (2. sz.) viszont a legkisebb érintésre is győrıdnek. Ezt az eljárást a 3 síregyüttes 

minden domborított ékszerén alkalmazták, a nyoma viszont csak néhány darabon látható. A 

Dagli utcai figurális díszítéső lemezeken a domborított részek hátoldalán vörösesbarna 

elszínezıdés figyelhetı meg, ami a kilágyítás során keletkezett a hı hatására (54.4., 55.2., 

56.2. k.). 

Az ún. szőkítıvágás valószínőleg kevésbé elterjedt fogás volt. A tanulmányozott 

anyagban csupán a sedesi ívfibulákon és gazellafejes fülbevalótöredéken, valamint a 

                                                 
536 Ld. ehhez Maryon 1949, 93-94. 
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stavroupolisi növénydíszes veretpáron és bikónikus nyolcszöglető gyöngyön figyelhetı meg. 

Mindegyik ékszeren ugyanannak a problémának a megoldására alkalmazták: az íves, 

csonkakúp, vagy félgömb formájú lemez ’bıségének’ csökkentésére és hullámosodásának 

megakadályozására. A fülbevalón az állatfej összekötıelemhez csatlakozó szélén ejtették ezt a 

vágást, hogy az átmérıjét az összekötıeleméhez igazítsák (12.26. k.). A fibulák ívét díszítı 

bikónikus gyöngyök csonkakúpjain és az egyik tőtartót díszítı ’gömb’ félgömbjére kerültek 

szőkítıvágások, hogy a lemez a formára domborításkor/negatív formába beütéskor 

könnyebben felvegye a formát és ne hullámosodjon (32.52., 32.61., 33.6., 33.24-25., 34.24. 

k.). Ugyanebbıl az okból ejtettek szőkítıvágásokat a Dagli utcai sírból való bikónikus gyöngy 

lemezén is (26.5-7. k.). A veretpáron ezek a vágások tették lehetıvé a lemez széles sávban és 

ívben való hátrahajlítását (52.35-36. k.).  

Ezt a technikai fogást eddig csupán Egyiptomból és Ciprusról származó, valamint az 

Antik Győjtemény lelıhely nélküli összetett összekötıelemő bikafejes karikafülbevalóin 

tudtam megfigyelni.537 Ezeken a darabokon is lemezbıl készített csonkakúp, illetve hordó 

alakú forma ’szőkítésére’ alkalmazták. Kérdés, hogy ez a fortély bizonyos formák 

készítéséhez köthetı-e és így széles körben ismerték, vagy inkább egyetlen területen jellemzı 

(Makedónia), ahonnan esetleg a vele kapcsolatba hozható területekre (Egyiptom, Ciprus) is 

elterjedt. Megválaszolása további, több terület ékszereire kiterjedı kutatást igényel majd. 

 Széles lemezszalagot vízszintes irányban ív alakúra hajlítani nem egyszerő feladat: a 

belsı ívnél könnyen összegyőrıdhet, a külsınél pedig szétrepedhet. A derveni Z sír korongos 

csónak-függıs fülbevalópárjának készítıje úgy oldotta meg ezt a problémát, hogy nem 

lemezszalagból indult ki. A csónak alsó részére forrasztandó, a dupla rozetták rögzítéséhez 

szükséges kb. 2 mm széles szalagot gyöngydrótból készítette el, amit laposra kalapált (9.35-

37. k.). Az ellapított gyöngydrót ugyanis a széleinek a cakkossága miatt a hajlítás során 

könnyebben tágult az ív külsı, és tömörödött a belsı szélén, mint egy sima lemezdarab. Ezzel 

a megoldással tehát elkerülhetı volt a ’lemezszalag’ sérülése. 

A derveni és sedesi oroszlánfejes fülbevalókon és nyakláncokon figyelhetı meg egy 

másik jellegzetes technikai fogás: az állatfej, vagy a mögötte lévı összekötıelem szélét 

derékszögben meghajlították (10.35-36., 11.31., 15.45-46., 21.11. k.). Az így kialakított 

perem nagyobb felületen tette lehetıvé a két elem összeforrasztását, ezzel biztosabbá téve a 

                                                 
537 Dági 2006, 47-48., 69. 15. j. 
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rögzítésüket.538 Ugyanebbıl a megfontolásból hajlított derékszögben ’füleket’ a derveni ∆ sír 

koszorújának készítıje a központi virágot tartó csövek szélére (2.60-61. k.).539  

Több esetben is megkönnyítette az ékszerek készítését az elırajz alkalmazása. Derveni és 

sedesi koszorúkon, a derveni B sír szalagján és a stavroupolisi nyolcszöglető vereten 

találhatók elırajzra utaló leheletvékony, bekarcolt vonalak. A derveni ∆ sír 

mirtuszkoszorújának központi virágján és a stavroupolisi veret alaplemezén ezek szerkesztési 

vonalaknak is tekinthetık, hiszen mértani alakzatok, egy nyolcszög, illetve egy nyolc részre 

osztott kör megszerkesztését segítették (2.68-73., 53.13-15. k.).540 A derveni szalag hosszanti 

oldalaihoz bekarcolt vonalakat az aranymőves segédvonalakként alkalmazta a hosszú szalag 

szélének cakkosra vágásához (45.6-8. k.).541 A derveni B sír mirtuszkoszorúján (1.48-51. k.) 

és az A sír olívakoszorú töredékein (5.9. k.), valamint a sedesi A sír mirtuszkoszorú 

töredékein (pl. 4.47., 4.101. k.) nagy mennyiségben készített alkotóelemek, a levelek 

kialakításához alkalmazták az elırajzot.542 A stavroupolisi nyolcszöglető veret palmettáinak 

és lótuszvirágainak hátoldalán is láthatók különbözı alakzatot kiadó, vékony, bekarcolt 

vonalak. A funkciójuk egyelıre nem határozható meg; leginkább szerkesztési vonalaknak 

tőnnek (53.4., 53.34-39. k.). 

 Néhány derveni és stavroupolisi darabon különféle, a lemezek kivágását megkönnyítı 

szerszám/eszköz használatát lehet felfedezni. A derveni cakkos szélő szalagon, a Z sír 

fülbevalópárján és a ∆ sír mirtuszkoszorúján kétféle, íves formák kivágására alkalmas 

vágószerszám használata mutatható ki. Az ékszereken általánosan használt egyenes élő 

vágóéllel  (ld. fentebb 275. o.) ellentétben ezeknek a használata folyamatos vonalú, ív alakú 

vágást eredményez. A szalag íveinek és a fülbevalót díszítı palmetták leveleinek a 

kivágásához használt szerszám hegye éles és kb. félkör alakú lehetett (9.26-27., 45.5. k.). A 

koszorú központi virágjának lemezkorong elemeit viszont egyetlen mozdulattal, egy csı alakú 

és éles hegyő szerszámmal vághatták ki. A korongok körvonala ugyanis folyamatos körív, 

ami sehol sem szakad meg, a vágott felület pedig egyirányban ferde (2.65-66. k.). 

 Ma az olló és a főrész az aranymővesek szokásos szerszámkészletéhez tartozik. A 

régészeti szakirodalmi adatok alapján a hellénisztikus kortól használtak nagymérető ollót a 

fémmővességben, kismérető változatát azonban valószínőleg csak a római kortól. A mai 

                                                 
538 Ld. fentebb, 108. 
539 Ld. fentebb, 36. 
540 Ld. fentebb, 36., 255-256. 
541 Ld. fentebb, 230. 
542 Ld. fentebb, 32., 42., 46., 57. 
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aranymőves főrészt nem ismerték, és másfajta főrész használatára sincs adat.543 A 

stavroupolisi ékszereken található szerszámnyomok alapján azonban úgy tőnik, mindkét fajta 

vágóeszköz használata kimutatható.  

 A Dagli utcai fonatmintás szalag íves végén jól látható, hogy az ív folyamatos vonalú, a 

lemez széle pedig apró hullámos. Hullámosság a szalag hosszanti oldalain is megfigyelhetı 

néhány helyütt (46.6., 46.9. k.). Ez a jellegzetes győrıdés olló használatára utal.544 

 A két stavroupolisi sírban talált lemez vereteken ugyanaz a fajta szerszámnyom 

azonosítható: a lemezek függıleges oldalain függıleges irányú, párhuzamos, ferde vájatok 

sora, amit egyértelmően a kivágásukhoz használt szerszám hagyott. Emellett mindegyik darab 

körvonala folyamatos vonalú, és a lemezszélek a hátoldalon sorjásak (51.6-7., 51.16., 51.26., 

52.34., 53.8., 53.18., 53.32-33. k.). Mindez főrész használatára utal. A stavroupolisi darabok 

alapján viszonylag vastag lemezbıl készült (kb. 0,4 – 2 mm), egyszerő és bonyolult íves 

formák (körív, növényi motívumok) kivágásához használták. A főrész, vagy főrésszerő 

szerszám nyoma nem téveszthetı össze a reszelınyommal. Az utóbbira az 53. számú verettel 

együtt nyilvántartott karikán láthatunk példát: a reszelınyomok rendszertelen, vízszintes 

irányú, különbözı hosszúságú vájatok (53.10. k.).   

Technikai fogásnak tekinthetı a kitöltıanyag alkalmazása is a lemezbıl domborított, 

üreges ékszerek szilárdabbá tételére, sérülékenységének csökkentésére. Ehhez többféle 

anyagot is használhattak: ként, gipszet, agyagot, porított mészkı és gyanta, illetve viasz 

keverékét.545 A megvizsgált ékszerek közül nem minden üreges ékszert töltöttek ki. Egyedül a 

sedesi Γ sír nyakláncán az egyik oroszlánfej belsejében látható a kitöltıanyag maradványa 

(15.61. k.). Ezen kívül csupán a sírban talált bimbó függı esetében feltételezhetı, hogy a 

belsejében kitöltıanyag lehet. A bimbó vájataiban látható szerszámnyomok ugyanis azt 

mutatják, hogy ezeket az elıoldal felıl alakították ki, ami csak úgy lehetséges, ha a belsejük 

nem üres (24.12-13. k.). Ezek alapján valószínőleg csak a nagyon vékony lemezbıl készült és 

utólag kívülrıl is megmunkált darabokhoz alkalmaztak kitöltıanyagot. 

 

JAVÍTÁSOK 

  

A használatuk során megsérült aranyékszereket a tulajdonosuk megjavíttatta. A javítás 

módja és a felhasznált anyag eltér az ékszer eredeti anyagától és készítési technikájától. A 

                                                 
543 Ogden 1982, 43.; Craddock 2009, 375. 
544 Az olló által hagyott nyomokról ld. Craddock 2009, 375. 
545 Ld. Ogden 1982, 40-43.; Cowell – La Niece – Meeks 1983, 60.  
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javítónak ugyanis nem állt rendelkezésére az eredeti alapanyag, és sok esetben az eredeti 

készítési technikát is csak az ékszer további sérülésével tudta volna reprodukálni. A 

stavroupolisi mirtuszkoszorún például a letört virágok szárát egyszerően visszadrótozták a 

megmaradt szárcsonkra, ami teljesen különbözik a virágszárak eredeti rögzítési módjától (az 

ág alapcsövébe forrasztva; 3.70., 3.111-112. k.). A derveni szíjnyakláncon az egyik hiányzó 

emaillal díszített korongot – ami a bükkmakk-csüngıt kapcsolja a nyaklánchoz – sima dróttal 

pótolták (13.35. k.).  A derveni Z sír korongos csónak-függıs fülbevalópárján pedig a 

használat során a csónak végérıl letört palmettát a fülbevaló anyagától különbözı, zöldes 

színő aranyból készült orsódróttal forrasztották és drótozták vissza a helyére (9.52., 9.56. 

k.).546 

 Az ékszereken található javítások egy részével azonban nem a használatuk, hanem a 

készítésük során keletkezett sérüléseket fedték el, illetve a rosszul sikerült részleteket 

korrigálták. Ezt a mőveletet az aranymőves közvetlenül a sérülés után végezte, ezért a 

javításhoz felhasznált anyag megegyezik az ékszer alapanyagával. 

 A leggyakoribb probléma lehetett, hogy a forrasztás során elolvadt és/vagy kilyukadt az 

ékszer. Ezt a fajta sérülést befoltozták: lemezdarabokat forrasztottak a hiányos részre. A 

sedesi Γ sír ékszerein például több esetben is szükség volt erre. A legszembetőnıbb a 

nyaklánc egyik összekötıelemén, ahol több, az összekötıelem méretéhez viszonyítva nagy 

lemezdarabra volt szükség a sérült részek elfedéséhez (15.87-88. k.). Nagymérető 

lemezfoltokat használtak a diadémán is a vázat alkotó csövek (8.161-163. k.),547 valamint 

néhány fibulán a tőtartó javításához (33.36-37., 34.15., 34.32-33. k.).548  

 Az elrontott részletek korrigálását az adott részhez illı módon végezték. A sedesi Γ sír 

nyakláncán például rövid lett az összekötıelemet körbevevı drót. A hiányt dróttal pótolták, 

hogy úgy tőnjön, a drótkarika teljesen körbeér az összekötıelemen (15.85-86. k.). A sír 

oroszlánfejes fülbevalóján V alakú dróttal pótolták ki a karika elvékonyodó végét, hogy a 

drótokból összesodrott rész szerves részének tőnjön (11.11. k.). A derveni ∆ sír 

mirtuszkoszorúján az egyik ág alapcsövének felsı végét pedig lemezszalaggal javították 

(2.35. k.). Szinte észrevehetetlen a 9. számú fülbevalópáron a korong közepére helyezett 

nagymérető lemezdarab. Az aranymőves ugyanis pontosan a mélyedés és a peremének a 

formáját követve dolgozta a korong alaplemezére a foltot, így szinte összeolvad vele (9.10-12. 

                                                 
546 A fülbevalópár ókori javításairól részletesen ld. 97-98. 
547 A javításokat részletesen ld. a diadéma leírásánál, 80. 
548 A fibulák javításait részletesen ld. a leírásban, 183-189. 
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k.). A javítás olyan jól sikerült, hogy a hátoldalon sem látni nyomát, és csak feltételezni lehet: 

talán sérülést rejt. 

 

TERVEZÉS 

 

 Minden bizonnyal az ókori aranymővesek sem hagyták ki az ékszerek elkészítését 

megelızı tervezés munkafázisát. Az egyszerő és az összetett, sok alkotóelembıl összerakott 

ékszerek esetében egyaránt szükség volt erre. Az aranymőves a tervezés során hozta 

összhangba a megrendelı igényeit és a technikai megvalósíthatóságot. Megtervezte, hogy az 

egyes alkotóelemek milyenek és mekkorák legyenek, hogyan készüljenek, hova és hogyan 

helyezze el az ékszeren. A bonyolult, vagy különleges technikai megoldásokat igénylı 

részleteket is elıre ki kellett gondolnia, hiszen az egész ékszer készítését befolyásolhatták. 

Bizonyos esetekben számításokat, vagy próbát is kellett végeznie, hogy meghatározza, 

mekkora lemezek és drótok kellenek egy-egy elem elkészítéséhez, és az alkotóelemek 

egymáshoz viszonyított aránya is megfelelı legyen. Az ékszer tehát tervezési folyamat 

eredménye, ezért a kész darab alapján rekonstruálható készítésének a koncepciója. 

Mindez a 3 egészben megmaradt mirtuszkoszorún ismerhetı fel a legjobban. Nem csak 

az abroncs méretét, az ágak elrendezését, az ágakon a levelek, virágok és bogyók elrendezését 

tervezték meg, hanem például azt is, hogy milyen vastag drótból készüljön a virágok szára, a 

rögzítésükhöz a szárra forrasztott drótkarika, és mekkora lyukat kell ütni a virágon, hogy a 

drótkarika megtartsa. A 2. koszorú központi virágának egymásba szorosan illeszkedı csı 

szerkezetét sem lehetett volna tervezés és elızetes számítások nélkül elkészíteni.549 

Ugyancsak elıre ki kellett számítani a hurkolt láncok láncszemeihez szükséges drót 

hosszát, hogy össze tudják főzni belılük a kívánt formájú és mérető láncot. A lánc 

vastagsága, illetve szélessége ugyanis befolyásolhatta a nyaklánc többi alkotóelemének 

méretét, vagy éppen a többi elemhez alakították a láncot. A derveni szíjnyakláncon például a 

dupla hurkolt láncokból összeállított ’szíj’ a hozzá rögzített rozettákkal és emaildíszes 

korongokkal együtt alkot kb. a bükkmakk-csüngıkével azonos szélességő sávot (13.21. k.). A 

két sedesi nyakláncon pedig az egyszerő hurkolt lánc vastagsága az oroszlánfejes 

összekötıelem méretével áll arányban (15.1., 21.1., 22.1. k.).550 

 

 

                                                 
549 A koszorúk készítési koncepciójáról részletesen ld. 64-67. 
550 A méretadatokat ld. a nyakláncok leírásában.  
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SZERSZÁMKÉSZLET 

 

 A szerszámnyomok alapján a derveni, sedesi és stavroupolisi ékszerek készítéséhez 

többféle vágóeszközt, poncolót, cizellırszerszámot, vésıt, negatív formát és beütıszerszámot 

használtak. A hagyományos, egyenes élő vágóél mellett íves és csı alakú változatát is 

alkalmazták, valamint ollót és főrészt is használtak (ld. fentebb). A lemezbıl készült 

ékszereken a részletek megmintázásához kúp (11.20-21., 15.25., 24.18-19. k.), félgömb (pl. 

10.50., 13.33-34., 14.25-26. k.), csonkakúp (15.57-58. k.), félhold (15.15. k.), domború ovális 

(9.83. k.), mandula alakú (9.29., 9.31. k.), rövid egyenes hegyő (1.61., 2.81. k.), domború 

csepp (14.15. k.) hegyő poncolókat, lekerekített hegyő (U profilú) cizellırszerszám keskeny 

és széles változatát (8.139., 9.69., 15.54., 23.14-15. k.), vésı vékony és vastag hegyő 

változatát (10.53-56., 41.12., 42.22-23., 52.29. k.) használtak.  

Negatív formából általában az ismétlıdı motívumokat és formákat készítették. A 

tanulmányozott ékszerekhez a következı negatív formákat használták: Héraklés-csomó (25.1. 

k.), astragalos (20.1. k.), 15 szirmú rozetta (48.3. k.), egyszeres és dupla fonatminta (46.3., 

47.3. k.), különbözı mérető bimbó (9.58., 9.62., 9.67., 24.1. k.), hullámvonal alakú indadísz 

(7.4-7. k.), tripla akanthuslevél (8.106. k.), tölgylevél (8.115-116. k.), különbözı mérető és 

kidolgozottságú oroszlánfejek (8.19., 10.1., 11.43., 15.13., 15.18., 15.47., 21.2. k.), Erós-

figura elı és hátoldala (8.145-146. k.), madár (8.159. k.), jobb és bal szárny (8.154-156. k.), 

háromféle oroszlánbır (29.15., 34.6-7., 54.3. k.), kétféle Pégasos-protomé és a hozzájuk 

tartozó láb-szárnyak (29.44-46., 32.37-38. k.), palmetta és lótuszvirág (53.26. k.), jobbra 

forduló oroszlán-figura (55.1. k.), balra forduló nıstény oroszlán-figura (56.1. k.). 

Az erıteljesen kidomborodó egyszerő formák negatívjához beütıszerszám, vagyis 

pozitív forma is járult. Ezek a következık: különbözı mérető félgömbök (az 1. koszorún a 

virágok és bogyók alsó része, a 50. számú ruhadíszek, a 14. nyaklánc amphoriskos 

gyöngyeinek felsı része, a 29-34. ívfibulák gömbjei, 1.55., 1.60., 14.20., 29.36., 32.31., 50.6. 

k.), domború ovális (olívabogyók, 5.10. k.), lencse (a 3. koszorún a virágok kelyhe, 3.95-96. 

k.), csonkakúp (bikónikus gyöngyök, 17.7-8., 32.3. k.), kúp (a 14. nyaklánc amphoriskos 

gyöngyeinek alsó része, 14.20. k.), nyolcszöglető csonkakúp alakú negatív (a Dagli utcai 

bikónikus gyöngy, 26.1. k.). 

A következı negatív formákhoz feltehetıen pozitív forma is tartozott: makk 

(tölgykoszorúból, 6.39. k.), 16 szirmú rozetta (ruhadíszek, 48.24. k.), 5 szirmú csillagvirág (3. 

koszorú virágai, 3.100-101. k.), 8 ágú porzó (2. koszorú, 2.52. k.), 6, és különféle 5 szirmú 

rozetta alakú negatívok (mirtuszkoszorúk virágai és ruhadíszek, 1.56., 2.55., 3.97., 49.1. k.). 
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Negatív formából domborították a borda, illetve borda-horony díszítéső lemezszalagokat 

és lemezeket is. A következı mintázatok fordulnak elı: félkör keresztmetszető borda 

különféle mérető változatai (a koszorúk leveleinek középsı ere, rögzítıkarikák és díszítésre 

használt karikák, 1.47., 2.39-40., 3.84-85., 12.27., 18.3-4., 19.6., 23.7-8. k.), két borda között 

horony (rögzítıkarikák és fibulák tőházának oldala, 16.3-4., 29.61., 30.10., 31.8. k.) és 

különféle többszörös bordázások (takarólemez fülbevaló korongján, rögzítıcsövek, 

függesztıkarikák, hengerek fibulákon, 9.17., 14.3-4., 14.23., 24.6-7., 32.30. k.).551 A 9. számú 

fülbevalópár korongjának bordázott takarólemezén feltehetıen görgethetı szerszámmal 

készítették a bordákat keresztezı párhuzamos hornyokat (9.17. k.). 

Az ókorban nem használtak a drótok készítéséhez a maihoz hasonló drót-, vagy csıhúzót 

(fémlap különbözı átmérıjő kúpos keresztmetszető lyukakkal a vastagság csökkentésére), de 

elıfordult, hogy a drótokat és csöveket lyukon húzták át, hogy egyenletesebb legyen a 

felületük.552 Ezt a fajta egyszerő drót-, illetve csıhúzót alkalmazták az 1. és a 3. 

mirtuszkoszorú abroncsának csövein (2.5., 3.24. k.), valamint a 37. és 38. derveni dupla szárú 

tőkön (37.9., 38.3. k.). 

Öntéssel fibulákat és győrőket készítettek. Ehhez a következı öntımintákat alkalmazták: 

hengeres ív lapátkerekekkel és korongokkal (a derveni Z sír ívfibulái, pl. 29.3. k.), kétféle 

profilú győrő ovális fejjel (a derveni és a sedesi tömör győrők, 40.1-6., 41.1-6., 42.42.1-6. 

k.).553 

 Reszelıt használtak a felületen lévı egyenetlenségek eltüntetéséhez (36.18-19., 40.18-

19., 51.9. k.) és a felület durvává alakításához is (13.15., 18.7. k.). Az ékszerek készítésének 

utolsó fázisa a polírozás, amivel a felület fényessé tehetı. Ennek nyomát alig néhány darabon 

lehet felfedezni (41.24. k.). A polírozásnyomok alapján azonban nem lehet megmondani, 

milyen eszközt használtak hozzá. 

 Esztergát csupán egyetlen aranyból készült darab készítéséhez használtak: a stavroupolisi 

nyolcszöglető verethez tartozó karika homorú oldalát alakították ki vele. Jól láthatók a 

szerszámra utaló szabályos, koncentrikus kör alakú hornyok az arany felületében (53.5. k.). 

                                                 
551 Az illyriai Daorsban (ma Ošanići Dubrovniktól északra) talált aranymőves-lelet negatív formáin többféle, a 
derveni, sedesi és stavroupolisi ékszereken is elıforduló motívumot mintáztak meg. Bordák és hornyok, 
fonatminta, teljes figurák, szárny-párok, oroszlánbır-motívum, hármas akanthuszlevél, félgömbök készítésére is 
alkalmasak voltak a mindössze kb. 8x8x3 cm-es bronzból készült formák. Az aranymőves-leletrıl 
összefoglalóan ld. Treister 2001, 280-296. 436-439. 79-80. k. 
552 Ld. ehhez Craddock 2009, 376. 
553 A formák közti különbség leírását ld. 217-219. 
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Ezen kívül a derveni Z sír forgatható fejő győrőjén a követ alakították skarabeusszá ezzel a 

fajta szerszámmal (44.26-33. k.).554 

A vékony lemezbıl készült ékszereken legtöbbször hegyes szerszámmal lyukasztották ki 

a lyukakat, így a derveni és stavroupolisi szalagokon is (a lemez vastagsága 0,1 mm; pl. 

47.18-19. k.). Lyukasztott lyuk található a derveni Héraklés-fej alakú ’függın’ is, ez azonban 

a szalagokénál jóval vastagabb lemezbıl készült (a lemez vastagsága sehol sem mérhetı; 

23.36-39. k.). A viszonylag vastag anyagú elemeken fúróval is kialakíthatták a lyukakat. Fúrt 

lyukak mindössze két tárgyon találhatók: a stavroupolisi Dagli utcai sír veretein (a lemez 

vastagsága kb. 0,4 mm; 51.10., 51.29. k.), valamint a 44. számú derveni győrő karikájának 

zárótagján (vastagsága kb. 2 mm) és a skarabeuszon (44.23-24., 44.34. k.).555 

 

                                                 
554 Az eszterga használatáról a fémmővességben ld. Craddock 2009, 158-159; a gemmavésésben Zwierlein-Diehl 
2007, 320-322. 
555 A fúróról, a fúrófejekrıl és a fúrás technikájáról összefoglalóan ld. Dági 2003, 34-36.  
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6. ÉKSZEREK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK: AZONOS KÉZ, AZONOS  KÉSZÍTÉSI 

HELY 

 

 Az azonos típusba tartozó ékszerek összehasonlító elemzése lehetıvé teszi a típus 

kötelezı és változtatható részleteinek azonosítását, és így kézre, illetve készítési helyre 

jellemzı jegyek is felismerhetık. A darabok formai azonossága megkönnyíti ezt, hiszen 

könnyebb meghatározni az azonos formák közötti különbségeket, illetve egyezéseket, mint 

megtalálni a különbözı formájú darabok közös, azonos kézre, vagy készítési helyre utaló 

jellemzıit. 

 Egyelıre mindössze két esetben lehetséges azonos típusba tartozó darabokat ugyanahhoz 

az aranymőveshez kötni. A Dagli utcai sírban talált 3 domborított díszítéső lemez a készítési 

technika részletekbe menı egyezése, a jellegzetes szerszámhasználat és a méretük azonossága 

alapján tulajdonítható azonos kéz munkájának556. A derveni B sír dupla szárú tő-töredékei a 

formai azonosságon túl a fej azonos készítési technikája és az automatikus mozdulatokkal 

kialakított drótozás alapján attribuálhatóak egyetlen aranymőveshez.557 A derveni ∆ és a 

Dagli utcai sírból való tőket további koncepcióbeli és készítéstechnikai egyezések és eltérések 

alapján egyértelmően más-más kézhez lehet kötni, és az utóbbit más készítési helyhez is, mint 

a B sír darabjait.558 

 Hasonlóképp jól megkülönböztethetık a mirtuszkoszorúk készítıi is, elsısorban a 

koszorú és az egyes elemek kialakításának koncepciója, valamint a technikai részletek 

(elırajz, levelek, virágok készítési módja) alapján. A két derveni és a stavroupolisi koszorút is 

tehát más-más aranymőves készítette.559 Jól ismerték a mirtuszkoszorúk készítési szkhémáját, 

ami arra utal, hogy a készítés helye megegyezett. Egyelıre azonban nem dönthetı el, hogy ez 

mőhelyt, szőkebb régiót (Közép-Makedónia), vagy inkább nagyobb területet (Makedónia) 

jelent. A meghatározásához a többi Makedónia területérıl származó darab mellett más 

területen feltárt mirtuszkoszorúk közvetlen tanulmányozása és elemzése is szükséges. 

 Jól elkülöníthetık továbbá a derveni és a sedesi oroszlánfejes karikafülbevalót, valamint 

ívfibulákat készítı aranymővesek is. A fülbevalók esetében az azonos elemek készítési 

technikája közötti eltérések mellett koncepcióbeli különbségek is a különbözı kéz mellett 

szólnak.560 A fibulák esetében a rendeltetésük (használatra, vagy sírba tételre készült) 

                                                 
556 Ld. részletesen fentebb 270-271.  
557 Részletesen ld. fentebb 205-206. 
558 Ld. fentebb 0196-197., 205-206. 
559 Ld. fentebb 64-67. 
560 Ld. részletesen fentebb 113-113. 
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valószínőleg meghatározta az alkotóelemeik készítési technikáját (az ív öntött, vagy üreges 

lemez). Ennek ellenére a technikai részletek más-más kézre utalnak.561 

 A készítéstechnikai jellemzık a különbözı típusba sorolható ékszerek között is kínálnak 

kapcsolódási pontokat. Így például az automatikus mozdulatokkal kialakított részletek, vagy 

egy-egy jellegzetes szerszám használata összeköthet darabokat. A mirtuszkoszorúk 

abroncsának és a dupla szárú tők fejének összedrótozása automatikus mozdulatok eredménye. 

A feltekerés módja, a drótvégek elrejtése és a drótozás hozzáigazítása az abroncs, illetve a tő 

formájához hasonlóságot mutat a stavroupolisi és a derveni koszorúk, és fıként a Dagli utcai 

és a ∆ sír tője között (vö. 1.9-10., 2.8-12., 3.13-17. és 35.6-7., 35.15-17., 36.8-10., 36.13-14., 

37.10-11., 37.14., 38.6-7. k.). A derveni B sír szalagján és a Z sír korongos-csónakfüggıs 

fülbevalóján is íves vágóélt használtak íves formák kialakításához (vö. 9.26-27., 9.55., 9.94-

95. és 45.5. k.). A stavroupolisi veretek ugyan azonos típusú tárgyak, de a kivágásukhoz 

használt főrésszerő szerszám miatt eltérnek a többi ékszertıl (51.6-7., 51.16., 52.34., 53.8., 

53.18., 53.33. k.).562 Egyetlen egyezı technikai részlet, fıként a különbözı tárgytípusok 

esetében, azonban nem tekinthetı feltétlenül döntı érvnek a készítı azonossága mellett, 

hiszen a technikai tudás egy kisebb területen belül viszonylag könnyen eljuthatott egyik 

aranymővestıl, vagy mőhelytıl a másikig. A stavroupolisi veretek kivágásához például 

ugyanazt a fajta, főrésszerő szerszámot használták, de jól látható, hogy a Dagli utcai darabok 

készítıje bizonytalanabb kező volt, mint az Oraikastrou utcai daraboké.563 

 

A ’sedesi’ aranymőves 

 

 A sedesi Γ sír különbözı típusú ékszerein – a győrőt kivéve – több hasonló részlet is 

azonosítható. Ezek a következık:  

-negatív formából megmintázott figurális és növényi elemek a felületükön utánmintázás 

nélkül (a diadémán az oroszlánfejek, a hármas akanthuszlevelek, a tölgylevelek, az Erós-

figura a szárnyakkal és a madarakkal, a fülbevalón az oroszlánfej, a nyakláncon a 4. kismérető 

oroszlánfej, a fibulákon az oroszlánbır a tőházon, a Pégasos a tőtartón) 

-lapos perem a forma körül a negatív formából, két félbıl kialakított figurális elemeken (a 

diadéma Erós-figuráján és oroszlánfejein, a fülbevaló oroszlánfején, a nyaklánc 4. kismérető 

oroszlánfején, a fibulákon a Pégasos-protomén)  

                                                 
561 Részletesen ld. fentebb, 193-195., 204-205. 
562 A főrész használatáról ld. fentebb, 291. 
563 A mellékletek alapján a Dagli utcai sír jóval korábbra keltezhetı, mint az Oraiokastrou utcai, ezért sem 
valószínő, hogy a veretek készítıi azonosak lennének. Ld. 1. leletegyüttes-katalógus.  
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-oroszlánfejek hátsó részén derékszögben meghajlított perem (a fülbevalón és a nyaklánc 

nagy oroszlánfejein)  

-egyenetlen minıségő orsódrótok (a diadéma palmettalevelein, a fülbevaló spiráljai és ívei, a 

nyaklánc összekötıelemén, a függın a rozettán, a fibulák íveinek díszítésén) 

-a filigrándrótból hajlított rozettaszirmok, ívek és palmettalevelek formája és mérete 

egyenetlen, ugyanazon az elemen is különbözı (a diadémán a palmettákon, a fülbevalón az 

összekötıelemen, a nyakláncon az összekötıelemen, a függı rozettáján, a fibulákon a 

bikónikus gyöngyökön) 

-kúphegyő poncolóval rendezetlenül beütött pontok a rozettaszirmokban és a nyújtott ívekben 

(a fülbevalón az összekötıelem íveiben, a függın a rozetta szirmaiban, a nyakláncon a rozetta 

szirmaiban) 

-a cikkcakkos formák kivágásakor túlfutott vágóél nyoma (a diadémán a tölgyleveleken, a 

fibulákon a tőtartón és a Pégasos lábainál) 

-csupán pontokon, illetve rövid szakaszokon egymáshoz forrasztott elemek (a diadémán az 

Erós-figura két fele, a fülbevalón a fej és az összekötıelem, a nyakláncon a nagy oroszlánfej 

és csonkakúp-elem, a függın a bimbó és függesztıelem, a fibulákon az ív és a drótkorongok, 

a bikónikus gyöngyök, a tőtartó és a Pégasos, a ló részei) 

-forrasszal elárasztott drótok és a forrasztás során elolvadt, kilyukadt elemek (a fibulákon a 

bikónikus gyöngyökön, a nyakláncon a csonkakúp-elemen, a diadémán a csöveken) 

-vöröses elszínezıdés a forrasztások környékén (a nyakláncon a lánc-részen, a Héraklés-

csomón és az összekötıelemen kismértékben, a függın a függesztıelemen és a rozettán, a 

fibulákon az ívet díszítı bikónikus gyöngyökön és a tőtartón nagymértékben) 

-foltozás a készítéskor keletkezett hibák elrejtésére (a diadémán a csöveken és az 

oroszlánfejeken, a nyakláncon az összekötıelemen, a fibulákon a tőtartón és egy esetben a 

tőházon). 

Jellegzetes részlet még a szőkítıvágás a fibulákat díszítı bikónikus gyöngyökön és az egyik 

tőtartót díszítı gömbön, ez azonban a többi darabon nem fordul elı. Ennek oka, hogy ezt a 

technikai fogást csak meghatározott formájú elemek kialakításánál alkalmazták.564  

Mindez arra utal, hogy a diadémát, a fülbevalót, a fibulákat, a függıt és a nyakláncot 

ugyanaz az aranymőves készíthette. Az említett készítéstechnikai részletek jól mutatják 

néhány jellegzetességét. A legszembetőnıbb, hogy a forrasztással sok problémája volt. Az 

alkotóelemeket általában csak pontokon, illetve rövid szakaszokon tudta egymáshoz 

                                                 
564 Ld. errıl fentebb, 288-289. 
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forrasztani. Ennek az lehetett az oka, hogy kevés forraszt használt, ami nem folyt el az 

egymáshoz rögzítendı felületek teljes hosszán. Máskor viszont túl sok forrasszal dolgozott, 

ami elárasztotta a vékony filigrándrótokat, de az is elıfordult, hogy a forrasz nem olvadt el. 

Ez legtöbbször különbözı mérető és vastagságú alkotóelemek egymáshoz rögzítésénél (pl. a 

nyaklánc összekötıelemén, a fibulák bikónikus gyöngyein) fordult elı. Valószínőleg a 

forrasztáshoz szükséges hımérsékletet is csak nehezen tudta eltalálni. Erre utal, hogy a 

forrasztási helyek környékén sokszor kisebb-nagyobb mértékben vörösesre színezıdött a 

felület, és többször el is olvadt és kilyukadt a lemez. A sérüléseket foltozással fedte el, de 

elıfordult, hogy a foltként használt lemezdarabot is elolvasztotta (pl. 8.164-165. k.). Emiatt, 

ahol lehetett, a forrasztás helyett egyszerőbb módon, drótozással rögzítette az alkotóelemeket 

(pl. a diadémán). 

Az egyszerőbb technikát választotta a domborított elemek elkészítéséhez is: nem 

szabadkézzel, hanem negatív formából alakította ki a növényi és figurális formákat. Ezeknek 

a legtöbb esetben már a negatívban megmintázták minden részletét. Csupán a bimbó függı 

bordáit és a nyaklánc oroszlánfejeinek részleteit – egy kivételével – mintázta meg utólag 

kéziszerszámokkal, de az alapforma ezekben az esetekben is negatívból készült. A domborítás 

után úgy vágta körbe a lemezt, hogy a forma körül lapos peremet hagyott. Ezzel is 

megkönnyítette a két fél összeforrasztását. Ugyanezért hajlította meg derékszögben a 

nyaklánc és a fülbevaló oroszlánfejének szélét is. Így ugyanis biztosabb rögzítést tudott elérni, 

mint ha csupán a lemezek élét próbálta volna összeforrasztani. 

Az egyszerősítés mellett a pontatlanság is jellemzı rá. Erre több részlet is utal. A legtöbb 

esetben egyenetlen minıségő filigrándrótokat készített. Többször is az orsódrótok egy-egy 

szakaszát megmintázatlanul, simán hagyta, vagy a készítésükhöz használt lemezszalagot nem 

csavarta meg elég szorosan, így az szétnyílt. A drótokból készített ismétlıdı elemeket 

(rozettaszirmok, ívek, palmettalevelek) nem tudta egyformára, illetve szabályos formájúra 

meghajlítani. A pontokat sem egyvonalban, hanem rendezetlenül poncolta a rozettaszirmokba, 

illetve a nyújtott ívekbe. Feltehetıen jellegzetes módon használhatta a kúphegyő poncolót, 

mert a szerszámnyomok inkább ovális és hegyes kitüremkedések, és nem szabályos kúp 

alakúak. A lemezek formára vágása során a szükségesnél hosszabb szakaszon vágott a 

lemezbe a vágóéllel. Jól látható ennek a nyoma a cikkcakkos formák tövénél, pl. a fibulák 

tőtartóin, vagy a diadéma levelein. Az oroszlánfejek szélének derékszögbe hajlítása mellett 

egy másik technikai fogást is alkalmazott: a szőkítıvágást a gömb, illetve kúp alakú formák 

kialakításához.  
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Két ékszer esetében felmerült az a lehetıség is, hogy az aranymőves a készítésükhöz 

maradékokat, illetve eredetileg más ékszerhez szánt alkatrészeket használt. A diadéma vázát 

alkotó csövek például hasonlítanak a sírban talált ívfibulák csı-íveihez, a palmettákat (a kerek 

levelőek közül is 2 eltér a többitıl) pedig ugyanolyan módon, de különbözı drótokkal 

rögzítették a vázhoz.565 A nyakláncon az összekötıelem nagymérető oroszlánfejeinek felülete 

kissé kopott, ellentétben a többi rész ép felületével (vö. 15.37-41., 15.80-81. és 15.56., 15.59., 

15.76. k.). Úgy vélem, ez másodlagos felhasználásukra utalhat. Elképzelhetı ugyanis, hogy 

ezek az oroszlánfejek egy meglévı, esetleg tönkrement darabról kerültek át az új nyakláncra. 

Ez a lehetıség magyarázná azt is, hogy a Héraklés-csomót díszítı 4 kismérető fej közül az 

egyik miért készült teljesen más módon (minden részletében negatív formából domborítva), 

mint a többi. Ha ez valóban így van, felvetıdik a kérdés, hogy vajon ugyanaz az aranymőves 

készítette-e a nagymérető és a 3 kismérető, részleteiben kéziszerszámmal utánmintázott 

oroszlánfejet, mint a teljes nyakláncot. Utánmintázás a bimbó függın is látható, ami más 

technikai részleteiben (kúpos poncolt pontok, pontszerő forrasztás, vörös elszínezıdés a 

forrasztások körül) megegyezik a nyaklánc és a többi ékszer további részleteivel is. Ez tehát 

arra utal, hogy az utánmintázott oroszlánfejek és a nyaklánc készítıje azonos. 

Az említett technikai részletek közül egyelıre egyik sem emelhetı ki kizárólag ezen 

darabok készítıjének attribúciós jegyeként. Együttes megjelenésük azonban a ’sedesi’ 

aranymővesre jellemzı, aki viszonylag kevés és egyszerő technikai mővelettel, olykor 

korábban készített alkotóelemek felhasználásával látványos, bonyolultnak tőnı ékszereket 

készített, nem mindig kifogástalan minıségben. 

 

                                                 
565 Ld. ehhez fentebb, 88.  
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7. AZ ÉKSZEREK KELTEZÉSE: A HASZNÁLAT, A KÉSZÍTÉS É S AZ 
ELTEMETÉS IDEJE  
 

 Sírokban talált arany ékszerek, fıként a nagyon vékony anyagból készült darabok 

esetében gyakran felvetıdik a kérdés, hogy vajon az életben is használták-e, vagy csak sírba 

tételre készült. Nem csupán a halotti rítus, hanem az ékszerek keltezése szempontjából is 

releváns a kérdés. A kopás, a javítás, a sérülés, vagyis a használat nyomainak megléte, vagy 

azok hiánya alapján meghatározható, hogy az ékszer készítésének ideje megegyezett-e az 

eltemetés idejével. 

Használatukon elsısorban az életben való használatukat értjük, szóba jöhet azonban a 

halotti szertartás során való használat is, amikor meg is sérülhettek (pl. egy-egy levél letört a 

koszorúról), és esetleg meg is javíthatták a sérült részeket. Kopásnyomok azonban ebben az 

esetben nem keletkezhettek, hiszen ez legfeljebb néhány napos igénybevételt jelenthetett, ami 

nem elegendı arra, hogy az ékszer felülete elkopjon. Elıfordulhat tehát, hogy újonnan 

készített darab mégis sérülten, esetleg javítva került be a sírba. A késıklasszikus-

korahellénisztikus kori makedóniai temetkezésekben, így a vizsgált síregyüttesekben is 

gyakorinak mondható jelenség, hogy az aranyékszerek kisebb-nagyobb mértékben elolvadtak, 

vörösesbarnára színezıdtek, a felületükre, a résekbe hamu rakódott. Ezek egyértelmően arra 

utalnak, hogy az ékszerek a hamvasztás során is, vagy legalábbis a kezdetekor a halottat, 

illetve a ruházatát díszítették.566 

A tanulmányozott ékszerek közül 10 darabon figyeltem meg hı hatására keletkezett 

sérülések: a stavroupolisi mirtuszkoszorún (3.2., 3.86-87., 3.110. k.), a derveni A sír tölgy- és 

olívakoszorú töredékein (5.1., 5.46.,  6.1., 6.12. k.), a sedesi A sír mirtuszkoszorú töredékein 

(4.1-3. k.) és oroszlánfejes nyaklánctöredékén (21.1-5. k.), a derveni H sír oroszlánfejes 

karikafülbevalóján (10.13., 10.62. k.), a derveni B sír dupla szárú tőtöredékein (38.1., 39.1. 

k.), a derveni E sír megmaradt rozetta alakú ruhadíszein (49.1. k.) és amphoriskos gyöngyén 

(18bis.10-11. k.). A sedesi A sír ékszereinek egy része például a sír felett megtalált máglya 

maradványai közül került elı567 hiányos és megolvadt állapotban. A stavroupolisi 

mirtuszkoszorút viszont még idejében levehették a halott fejérıl, mert csupán elszínezıdtek a 

levelek, olvadás nyomát nem látni rajta. A derveni A, B és E sírban is megtalálták a 

hamvasztás egyértelmő bizonyítékait: a máglya, illetve a halottak elhamvasztott 

                                                 
566 A korabeli makedón temetkezési szokásokról ld. Miller 1993, 62-65.; Themelis – Touratsoglou 1997, 142-
157. 
567 Ld. 2. leletegyüttes-katalógus. 
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maradványait.568 A H sírt kirabolták, ezért P. Themelisék csupán a kis mérete és a benne 

talált, valószínőleg urnaként használt peliké alapján következtettek a hamvasztásra.569 Az 

oroszlánfejes karikafülbevaló felületén látható olvadásnyomok megerısítik tehát a 

feltevésüket. A fülbevalón nincsenek egyéb, használatra utaló nyomok, ami azt jelenti, hogy a 

temetkezéssel egykorú. A derveni B sír dupla szárú tői – az épen maradt tőtartó készítési 

technikája alapján – szintén a sírral egykorúnak tarthatók. Ezzel ellentétben a stavroupolisi 

koszorút a nagyszámú ókori javítás és a leveleinek a keménysége alapján feltehetıen az 

életben is használták.570 A többi máglyára került ékszerrıl a sérüléseik miatt nem állapítható 

meg, hogy a temetkezéssel azonos korúak-e. 

A többi ékszeren nem találhatóak a temetési szertartással összefüggésbe hozható 

sérülések. Egy részük ép, új darab, feltehetıen közvetlenül a sírba helyezés elıtt készülhetett, 

ezért a keltezésük megegyezik a sír keltezésével. Ezek a következık: a derveni B sír tömör 

győrője (40. sz.), a stavroupolisi Oraiokastrou utcai mell-lánc függı(?) (28. sz.) és Héraklés-

csomó alakú gyöngy (25. sz.), a sedesi Γ sír bimbó-függıje (24. sz.), a derveni ∆ és a 

stavroupolisi Dagli utcai sír dupla szárú tője (35. és 36. sz.), az utóbbi sír domborított 

oroszlánbırrel, illetve oroszlánfigurával díszített lemezei (54-56. sz.). Egy részükön pedig 

javítások és kisebb-nagyobb sérülések is vannak, ezek azonban az ékszer készítése során 

keletkeztek. Ezért a keltezésük is azonosnak tekinthetı a temetkezés keltezésével. A sedesi Γ 

sír oroszlánfejes karikafülbevalója (11. sz.), diadémája (8. sz.) és ívfibulái (32-34. sz.) és a 

derveni ∆ sír mirtuszkoszorúja (2. sz.) tartozik ide. 

A tanulmányozott ékszerek kb. felét (24-et az 59 tételbıl) az életben is használták (ld. 

000 ábra táblázat). Erre a kopásnyomokon és a használat során keletkezett javításokon kívül 

bizonyos technikai részletek és sérülések, a hordozó tárgy maradványai és rögzítıeszközök, 

illetve a rögzítés nyomai is utalhatnak. Más tárgyra rögzített díszek (szalagok, veretek) 

esetében a használat jelentheti a kizárólag sírba helyezésre készített tárgyra (pl. larnax), vagy 

a sírba helyezendı használati tárgyra (pl. fegyverzet) rögzítést is, ami szintén arra utalna, 

hogy az ékszer egykorú a temetkezéssel. Ez a lehetıség a derveni B és a Dagli utcai sír 

szalagjával, és az utóbbi vereteivel kapcsolatban merült fel (45., 46., 51. sz.), ezért 

szerepelnek kérdıjellel a táblázatban. Az egyértelmően használatra utaló nyomok (kopás, 

javítás) alapján megállapítható, hogy az ékszer a temetkezés elıtt készült. A kopás mértékét 

az arany finomsága, a használat intenzitása és idıtartama is befolyásolhatja. A 3 síregyüttes 

                                                 
568 Ld. 3. leletegyüttes-katalógus. 
569 Themelis – Touratsoglou 1997, 142. 
570 Ld. fentebb, 41. 
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ékszerein mindezidáig nem végeztek a finomság meghatározását célzó archaeometriai 

vizsgálatokat, így egyelıre megbecsülni sem lehet, hogy a rajtuk látható kopás milyen hosszú 

használatot jelenthet. A javítás és a kopásnyomok alapján tehát egyelıre nem lehet pontosan 

meghatározni a használat idıtartamát, vagyis csak relatív idırend felállítását teszik lehetıvé.  

Mindezek alapján a derveni Z sír az egyetlen, amelybe az összes ékszer kisebb-nagyobb 

mértékben használtan került be (ld. 3. táblázat). A derveni ∆ és H sír ékszerei, valamint 

valószínőleg az E sírban megırzıdött néhány nyaklánc-elem és ruhadísz is új állapotban 

került a sírba, csupán a temetési szertartás során használhatták. A B sírba új és használt 

ékszereket is helyeztek. A díszítetlen tömör győrő és a dupla szárú tők újak, a koszorú, a 

lemezdiadéma és talán a szalag használt darab. Az A sír koszorútöredékeirıl – a sérüléseik 

miatt – nem lehet megállapítani, hogy az életben is használták-e ıket. 

A stavroupolisi Dagli utcai sír esetében bizonytalan, hogy új és használt darabok együtt 

kerültek-e a sírba. A dupla szárú tő és az oroszlánfigurás lemezek újnak bizonyultak, a 

fonatmintás szalagon és a vereteken viszont nincs egyértelmő jele a sírba kerülés elıtti 

használatnak. Az Oraiokastrou utcai sír viszont – a derveni B sírhoz hasonlóan - használt és új 

ékszereket is tartalmazott. A mirtuszkoszorút, a kardveretet, az egykor talán kardhüvelyt, 

vagy tegezt díszítı növénydíszes veretpárt és a talán mellvértet díszítı fonatmintás szalagokat 

az életben is használták. A sírba tételre készíthették a Héraklés-csomó alakú gyöngyöt, a talán 

mell-lánchoz tartozó függıt, a rozetta alakú ruhadíszeket, és a nyolcszöglető bikónikus 

gyöngyöt is. 

A két sedesi sír közül az A jelőben használt és új ékszerek is lehettek. A kopásnyomok 

alapján az oroszlánfejes nyakláncot, valamint a gazellafejes karikafülbevaló töredéket 

használtan helyezték el a sírban. Az egykor feltehetıen azonos nyakláncot alkotó astragalos és 

csı alakú gyöngy azonban valószínőleg újonnan került a sírba. A máglyán megégett 

mirtuszkoszorú-töredékekbıl nem állapítható meg, hogy a koszorút használták-e, vagy nem. 

A Γ sírban feltárt ékszerek közül mindössze a kourotrophos jelenettel díszített tömör 

aranygyőrőn láthatóak huzamos ideig tartó használatra utaló nyomok. A többi darab 

(diadéma, nyaklánc, ívfibulák, függı, karikafülbevaló) nagy valószínőséggel síri használatra 

készült, nem sokkal a temetés elıtt. 

 P. Themelis és I. Touratsoglou a derveni sírokat és a sedesi Γ sírt a kerámia és fémedény 

mellékletek hasonlósága és a bennük talált érmék571 alapján ugyanarra az idıszakra, a Kr.e. 4. 

                                                 
571 A derveni B sírban II. Philippos arany negyedstatért, az E sírban III. Alexandros negyedstatért, a ∆ sírban és a 
sedesi Γ  sírban II. Philippos arany nyolcadstatért helyeztek el Charon-pénzként. A keltezésükkel kapcsolatos 
problémát összefoglalva ld. Barr-Sharrar 2008, 25. 192. 93.j.; Hatzopoulos 2008, 112-113. 
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század végére – 3. század elejére keltezte. A derveni sírok használati idejét pontosabban 320-

300, vagy 310-290 közé tették.572 A derveni sírokéhoz hasonló mellékletek alapján (ezüst 

kantharos, kalyx, szőrı és merıkanál) kb. ugyanerre az idıszakra, a Kr.e. 4.század utolsó 

negyedére keltezhetı a stavroupolisi Oraiokastrou utcai sír is.573 A Dagli utcai sírt ennél jóval 

korábbra, az 5. sz. vége – 4. sz. elejére keltezték a megmaradt attikai lékythos alapján. N. 

Kotzias a sedesi Γ sírt 320-305 közé keltezte.574 Az A sírt azonban valószínőleg késıbbre, a 

Kr.e. 3. század közepére, vagy az utánra lehet keltezni.575 

 Ritkán, de elıfordul, hogy a korabeli makedóniai temetkezésekben korábbi tárgyakat is 

találnak.576 A 3 síregyüttesben is van arra példa, hogy régebbi típusú fém, illetve kerámia 

edény került be a sírba. A derveni B sír bronz fedeles, mozgatható fülő amphorája például 

Kr.e. 5. század eleji darab.577 A sírban urnaként használt nagymérető bronz kratér készítési 

idejét legutóbb B. Barr-Sharrar a temetkezésnél mintegy fél évszázaddal korábbra, Kr.e 370 

körülre tette.578 A kirabolt H sírban talált attikai feketemázas kehely-kratér 350-340-re 

keltezhetı.579 A többinél jóval korábbi Dagli utcai sírban pedig a bronz kratér-kados a 

temetkezésnél mintegy 100 évvel korábban, a 6. század végén készülhetett.580 

A derveni Z sír használt ékszerei tehát jól illeszkednek ebbe a sorba. A korongos csónak-

függıs fülbevalópárt (9. sz.) I. Saverkina a Kr.e. 4.sz. végére, M. Pfrommer 300 körülre 

keltezte.581 A több fázisú javítások azonban arra utalnak, hogy a fülbevalópár nem keltezhetı 

a temetkezéssel azonos idıszakra, hanem annál bizonyosan korábban készült. Nem tudjuk 

ugyan, hogy a javítások milyen hosszú idı alatt keletkeztek, de nem valószínő, hogy néhány 

évtizednél hosszabb idıszakot jelentenének. I. Saverkina a Kr.e. 4. század közepére teszi a 

„gazdag stílusú” korongos csónak-függıs fülbevalók készítésének kezdetét.582 Nem tartom 

valószínőnek, hogy a javított derveni példány ennél korábban készült volna. 

A sír erısen kopott, feliratos győrőjét (41. sz.) és a szintén nagyon kopott felülető és 

hiányos nyaklánctöredékét ( 16. sz.) P. Themelisék a temetkezéssel azonos idıszakra 

keltezték, a győrőt Aik. Despini valamivel korábbra, 330 körülre. A kopásnyomokból sem 

                                                 
572 Themelis – Touratsoglou 1997, 142., 185. 
573 Romiopoulou 1989, 194. (Thesszaloniki megalapítása elıttre); Gold of Macedon 2000, 85. 
574 Kotzias 1937, 895. 
575 Az A sír keltezéséhez ld. 2. függelék. 
576 Themelis – Touratsoglou 1997, 183. 
577 Barr-Sharrar 2008, 23. 
578 Uott., 44. P. Themelisék viszont a temetkezésre készített edénynek tartják, ld. Themelis – Touratsoglou 1997. 
183. 
579 Themelis – Touratsoglou 1997, 132.; Barr-Sharrar 2008, 11. 
580 Romiopoulou 1989, 203. 
581 Ld. fentebb, 91-92. 
582 Saverkina 2001, 6. 
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állapítható meg a használat idıtartama (ld. fentebb), de úgy vélem ebben az esetben is 

legfeljebb néhány évtizedrıl lehet szó. A nyaklánchoz a homolioni A sír lótusz és 

amphoriskos elemekbıl főzött nyaklánca adhat támpontot. Az összekötıelemét díszítı 

palmetta leveleit ugyanis ugyanolyan módon hajlították meg drótból, mint a derveni 

példányéit (vö. 16.8-9. és 17. k.). A homolioni nyakláncot St. Miller 375-325-re, Aik. Despini 

pedig 330 körülre keltezte. A győrő esetében valójában két keltezésrıl van szó: a győrő, 

illetve a felirat készítésének idejérıl. A feliratot közvetlenül a temetkezés elıtt vésték a 

használt győrőre, így a keltezése megegyezik a temetkezésével. A kopottságát tekintve a 

győrő ennél jóval korábban készülhetett.583 

Jelentıs mértékben kopott meg az ívfibulák (29-31. sz.) és a Héraklés-fej alakú ’függı’ 

(23. sz.) felülete is. Az ívfibulák esetében a Pégasossal és domborított oroszlán-protoméval 

díszített, dobozszerő tőházas változat készítésének kezdete, a Kr.e. 4. század harmadik 

negyede jelenti a viszonyítási pontot a használt derveni darabokhoz. A Héraklés-fej ’függı’ 

egyedülálló darab, ezért az esetében egyelıre archaeometriai vizsgálattal juthatnánk közelebb 

a készítés idejének meghatározásához. A fej alapanyagának összetétele és a kopottság 

mértéke alapján megbecsülhetı lenne a használat idıtartama. A függesztıkarika összetétele 

pedig a fej másodlagos felhasználásának kérdését dönthetné el, és ezzel a tárgy készítési idejét 

is pontosíthatná.584 

A Z sír forgatható fejő győrőjén (44. sz.) a skarabeusz alakú kövön is erıteljes kopásra 

utaló nyomok láthatóak. A kopás mértéke közötti különbség alapján a karikánál korábban 

készült a skarabeusz. A karneol keménysége a Mohs-skálán 6,5-7-es, míg az aranyé csupán 

2,5-3-as. A derveni győrő esetében tehát a jóval keményebb kı jóval nagyobb mértékben 

kopott el, mint a puha arany. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a skarabeuszt sokkal hosszabb 

ideig használták, mint a győrőt ebben a formájában.585 A kı tehát másodlagos felhasználású. 

A skarabeusz formája és a kopás mértéke alapján Kr.e. 5. századi lehet.586 Szintén másodlagos 

felhasználású az ovális foglalatú győrő köve, ami anyagában rendkívül hasonló a 

skarabeuszéhoz, és eredetileg szintén forgatható fejő győrőre szánták.587 Elképzelhetı, hogy a 

skarabeusszal azonos korú. 

A sír többi ékszerén (szíjnyaklánc, amphoriskos gyöngyös nyaklánc, ovális foglalatú 

győrő, forgatható fejő győrő) az említetteknél kisebb mértékben találhatóak használatra utaló 

                                                 
583 Ld. errıl fentebb 226. 
584 Ehhez ld. fentebb, 165-166. 
585 Ehhez ld. fentebb, 220. 
586 A formáról ld. Boardman 1970, 191. Hasonló formájú, Kr.e. 5. sz. 2. negyedére keltezett karneol skarabeusz: 
Zwierlein-Diehl 2007, 358. 135.sz. 36. t. 135a. k. 
587 Ld. errıl bıvebben, 220. 
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kopásnyomok, illetve hiányok (ld. 3. táblázat). Ez feltehetıen arra is utal, hogy a többinél 

rövidebb ideig használták ezeket a darabokat a sírba helyezés elıtt, vagyis azoknál késıbb 

készülhettek. A derveni Z sírba temetett nıt tehát úgy tőnik valóban a saját, az életben is 

használt ékszerei kísérték a túlvilágra. 

A tanulmányozott leletegyüttesek közül csupán a Dagli utcai keltezése tér el jelentısen a 

többiétıl. Ez azt is jelenti, hogy a többi sírba új állapotban bekerült, különbözı típusú 

ékszerek lényegében egymás kortársainak tekinthetık. Ugyanabban az idıszakban készült 

tehát a sedesi diadéma (8. sz.), bimbó függı (24. sz.), ívfibulák (32-34. sz.) és oroszlánfejes 

karikafülbevaló (11. sz.), mint a derveni ∆ sír mirtuszkoszorúja (2. sz.) és dupla szárú tője 

(35. sz.), a B sír dupla szárú tői (37-39. sz.) és díszítetlen aranygyőrője (40. sz.), az 

Oraiokastrou utcai Héraklés-csomó alakú gyöngy (25. sz.) és mell-lánc függı (28. sz.). 

A sedesi oroszlánfejes karikafülbevaló esetében a típus keltezése szempontjából is 

jelentısége lehet, hogy a derveni H sírban talált darabot (10. sz.) is új állapotban temették el. 

M. Pfrommer a sedesit tartja a hellénisztikus kori típus legkorábbi példányának. Aik. Despini 

a dervenit és a sedesit is a korai példányok közé sorolja, de a dervenit egy évtizeddel korábbra 

(Kr.e. 330 körül) keltezi, mint a sedesit.588 A kifosztott H sírban megmaradt 

kerámiamellékletek közül a vörösalakos peliké Kr.e. 320 körüli,589 és az ún. pseudo-ciprusi 

amphora is késı 4. századi,590 ami egyben terminus post quem-nek is tekinthetı a 

temetkezésre. Ez azt jelenti, hogy a fülbevaló is leghamarabb ekkor készülhetett, hacsak nem 

korábban elkészített, de használatba nem vett darab. A sedesi Γ sírt – a benne talált II. 

Philippos arany nyolcadstatér lehetséges keltezéseit591 figyelembe véve – szintén erre az 

idıszakra lehet keltezni. Véleményem szerint a sedesi és a derveni oroszlánfejes 

karikafülbevaló azonos idıszakban készült, és a készítéstechnikai különbségeik nem idıbeli 

eltérést jelentenek, hanem a készítıik sajátosságai. Ha ez valóban így van, akkor azonos 

típusú ékszerek eltérı változatai, különbözı interpretációi (részletezıbb, illetve egyszerőbben 

kidolgozott) létezhettek ugyanabban az idıszakban egymás mellett. 

                                                 
588 Ld. errıl fentebb, 92-93. 
589 Themelis – Touratsoglou 1997, 131. 184. 
590 Rotroff 2006, 143-144. 
591 Ld. Lazaridis et al. 1992, 49.; Themelis – Touratsoglou 1997, 185.; Hrysos ton Makedonon 2007, 150. 9. sz. 
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IV.  TÖRTÉNETI KÖVETKEZTETÉSEK – KITEKINTÉS  
 
 
 
8. ARANYMŐVES MŐHELYEK KONTINUITÁSA MAKEDÓNIÁBAN 

 

Ókori aranymőves mőhelyek létezése abban az esetben bizonyítható minden kétséget 

kizáróan, ha megtalálják az ékszerkészítéshez használt szerszámokat, alapanyagot, hulladékot, 

félkész, vagy késztermékeket. Mindezek hiányában csak közvetett módon kísérelhetı meg 

létezésük bizonyítása. A leggyakrabban nagy mennyiségben elıkerült nemesfém ékszerek 

alapján szokták feltételezni egy-egy területen mőhelyek mőködését. Közelebb vihet az 

azonosításukhoz az azonos technikai és motívum repertoárt felvonultató, azonos stílusú 

ékszerek nagy mennyisége is. Továbbá aranylelıhelyek és kitermelésük is utalhat aranymőves 

mőhelyek mőködésére. 

Az ókori Makedónia észak-görögországi területén nincs hiány közvetett bizonyítékokból. 

Aik. Despini a nagy mennyiségő nemesfém ékszerleletek alapján a makedóniai aranymőves 

mőhelyek elsı virágkorát a Kr.e. 6. századra, a másodikat a Kr.e. 4. század második felére 

tette.592 Mindkét idıszak az ékszerleletek egységes horizontját mutatja. Az 570-440 között 

használt sindosi temetı kezdeti egyedülállósága az utóbbi 20-30 év feltárásai nyomán 

megszőnt. A Halikamón mellett fekvı elimióta fıváros Aiané, a Pella közelében található 

Archontiko, a Gallikos melletti Nea Philadelphia, a Thesszalonikitıl délkeletre a Chalkidikén 

található Aghia Paraskevi és a Therméi-öböl partjához közel fekvı Thermi (korábban Sedes), 

a thesszaloniki külváros Stavroupolis, valamint Vergina temetıjének archaikus kori sírjai a 

sindosiéval megegyezı képet mutatnak az ékszerleletekben is.593 Aranylemezekbıl, 

legtöbbször domborított rozettákkal és fonatmintával díszített, ruházatot, illetve fegyverzetet 

díszítı szalagok és korongok, diadémák, szem- és szájlemezek, filigránnal díszített rozetta és 

gömbfejő tők, ómega alakú és szalagszerő fülbevalók, granulált díszítéső váza alakú 

nyaklánc-gyöngyök kerültek elı ezekbıl a temetkezésekbıl. A 4. század második felének, és 

a 3. század fordulójának ékszereirıl a disszertációban tárgyalt derveni, sedesi és stavroupolisi 

sírok mellett többek között a verginai nagy tumulus, amphipolisi, pydnai, sevasti, nikisiani, 

                                                 
592 Errıl ld. fentebb, 18-19. 
593 A sindosi sírokhoz ld. Sindos 1985; az aianéi temetırıl ld. Karamitrou-Mentesidi 2009 (további 
irodalommal); a verginai archaikus kori temetıhöz ld. Kottaridi 2009 (további irodalommal); Tsigarida 2007; 
Kottaridi 2004; a stavroupolisi archaikus temetkezésekrıl ld. Lioutas – Mandaki – Iliopoulou 2003; Nea 
Philadelphia temetıjérıl összefoglalóan ld. Misailidou-Despotidou 2007, 93-97.; az archiontikoi temetıhöz ld. 
Chrysostomou – Chrysostomou 2009; Aghia Paraskevihez ld. Sismanidis 1987; a thermii temetırıl legutóbb ld. 
Skarlatidou 2009 (további irodalommal).  
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valamint a Nea Michanionánál azonosított ókori Aineia sírjainak leletei adnak képet.594 

Különféle növényeket imitáló arany és aranyozott bronz koszorúk, általában Pégasossal, 

oroszlánbırrel, lapátkerekekkel vagy bikónikus gyöngyökkel díszített ívfibulák, dupla szárú 

tők, domborított díszítéső arany korongok, oroszlánfejjel díszített fülbevalók, nyakláncok és 

diadémák kerültek elı a több esetben pénzérmével keltezhetı, más hasonló mellékleteket is 

tartalmazó temetkezésekbıl. 

 Nem csak az ékszerleletek, hanem a bányászati tevékenységre utaló írott források és a 

megtalált bányák is tanúsítják, hogy ezekben az idıszakokban az Axios és a Nestos folyók 

közötti területen több helyütt is hozzájutottak nemesfémekhez. A geológiai, 

archaeometallurgiai és régészeti kutatások során azonosított salakhalmok, mosók, bányákhoz 

tartozó felszíni gödrök és vágatok, föld alatti bányajáratok egyértelmően bizonyítják, hogy a 

Dysoron és Kroussia hegyekben, a Chalkidiké-félszigeten, Thasoson és a hozzá tartozó peraia 

területén, valamint a Gallikos folyó környékén kitermeltek és feldolgoztak aranyat és/vagy 

ezüstöt.595 

A feltárt ékszerek és az aranylelıhelyek között az archaeometriai vizsgálatok 

teremthetnek kapcsolatot, ami segítséget nyújthat majd a mőhelyek lokalizálásában. 6 – 4. 

századi fıként sindosi, akanthosi és Aghia paraskevi aranyékszerek anyagösszetételét 

vizsgálva kiderült, hogy rezet és ezüstöt csak az aranyban lévı természetes mennyiségben 

tartalmaznak, vagyis az alapanyagukat nem ötvözték szándékosan. Az összetételüket 

összevetették a Strymón és az Axios közötti terület több aranylelıhelyének 

aranyösszetételével és hasonlóságot mutattak. Ebbıl azt a következtetést vonták le, hogy az 

említett közép-makedóniai lelıhelyeken talált aranyékszerek helyi, illetve környékbeli 

lelıhelyeken kitermelt aranyból készültek. Mindez pedig megerısíti, hogy az ékszereket helyi 

aranymőves mőhelyekben készíthették.596 

 Ma már egyre több ékszerlelet utal a Kr.e. 6. és a Kr.e. 4. század második fele közötti 

folytonosságra. A pydnai, illetve a Nea philadelphiai sírokban talált aranyékszerek például jól 

mutatják, hogy a 6. századi ékszertípusok továbbélnek az 5. században is.597 Néhány típus, 

például az ívfibulák és a dupla szárú tők egészen a 4. század végéig megmaradnak. Az 

elıbbiek a kor ízléséhez igazítva a 4. század második felében domborított Pégasos-

protoméval és oroszlánbırrel díszítve készültek. A nemesfém ékszerek készítésének 

                                                 
594 A verginai tumulushoz ld. Andronikos 1984; az aineiai sírokhoz ld. Vokotopoulou 1990; a Nikisianinál 
feltzárt tumulushoz ld. Lazaridis et al. 1992; a sevasti Pappa tumulus leleteirıl ld. Hrysos ton Makedonon 2007, 
115-118; a pydnai leletek egy kis részérıl ld. uott., 119-122.; az amphipolisi sírokhoz ld. Bonias 2000.  
595 Ld. fentebb, 1. fejezet. 
596 Errıl részletesebben ld. fentebb, 13-14.   
597 Tsigarida 1998; Misailidou-Despotidou 2007.   



 310 

folytonosságát a hosszú ideig használatban lévı temetık leletanyaga is igazolja. A kb. 650-

280 között használt archontikói temetıben,598 vagy a Kr.e. 8. – Kr.u. 1. századig használt 

thermii temetıben599 a korai idıszaktól folyamatosan jelen vannak a sírokban a nemesfém 

ékszerek. Egészen hosszú használatot mutatnak a Therméi-öböl nyugati partján fekvı ókori 

Pydna temetıi is. A város és környéke a késı neolitikumtól a bizánci kor végéig folyamatosan 

lakott volt. Temetıit a koravaskortól a korakeresztény idıkig használták, de mykénéi sírokat 

is találtak itt.600 A pydnai sírokból meglehetısen sok nemesfémbıl készült ékszer került elı, 

ami arra utal, hogy a Makedónia kikötıjeként számon tartott város, illetve környéke 

feltehetıen az ékszerkészítésben is jelentıs szerepet tölthetett be.601  

A 4. század második felében megélénkülı nemesfém-bányászati tevékenység 

ismeretében nem meglepı, hogy aranyékszerek a 3 – 2. századi sírokból is meglehetısen nagy 

mennyiségben kerülnek elı. Többek között pydnai, aiginioi, veroiai, amphipolisi, kassandreiai 

és akanthosi ékszerleletek igazolják, hogy a korabeli igényeknek megfelelıen egyre több 

drágakıvel és egyre kevesebb technikai bravúrral készítettek ékszereket az ebben az 

idıszakban továbbra is mőködı aranymőves mőhelyek. Általánosan elterjedt típusok a 

különféle, sokszor drágakıbıl készült állatfejekben végzıdı nyakláncok, karikafülbevalók és 

karkötık, ágak nélküli arany koszorúk, madárfigurával (galamb, kakas) díszített fülbevalók, 

köves győrők, kígyó alakú, illetve kígyófejben végzıdı spirálgyőrők, kígyófejes karkötık, 

Erós-figurás karikafülbevalók és egyszerő rozetta díszítéső karikafülbevalók.602 

Kérdés azonban, hogy a mőhelyek mőködésének folytonossága igazolható-e a Kr.e. 6. 

század elıtt Közép-Makedónia, illetve Makedónia területén, és idıben meddig nyúlik vissza. 

Az elsı aranyékszerek a kései neolitikum idejébıl (4500-3700 körül) származnak errıl a 

területrıl. A Pellától kb. 20 km-re nyugatra lévı Aravissosnál talált, arany lemezbıl készült 

hosszúkás szájlemezek, stilizált emberalakot mintázó, lemezbıl kivágott karika alakú függık 

és lemezszalag győrő,603 továbbá az Angites folyó közelében, a Pangaion és a Lekanis-

hegység között elterülı síkságon található Sitagroiban, valamint az ókori Philippitıl kb. 1,5 

km-re fekvı Dikili Tashban talált néhány ékszer tanúsága604 szerint Makedónia területén már 

ekkor készítettek aranyékszereket feltehetıen helyi aranyból.605 Dikili Tashban például 

                                                 
598 Chrysostomou – Chrysostomou 2009. 
599 Skarlatidou 2009.  
600 Pydna 1995, 10-14.; Besios 1996. 
601 Az ékszerek egy kis részét ld. Pydna 1995, 70., 72., 102-119.; Hrysos ton Makedonon 2007, 111-132. 
602 Ld. pl. Hrysos ton Makedonon 2007, 124-132., 209-213.; Besios – Tsigarida 2000. 
603 Andreou – Fotiadis – Kotsakis 1996, 571.; Greek Jewellery 1997, 25-27. 5-7. sz. 
604 Kassianidou – Knapp 2005, 216-217. 
605 Vavelidis – Andreou 2008, 361. 
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fémmegmunkálásra alkalmas olvasztótégelyeket is találtak, ami bizonyítja a technológia 

ismeretét.606 

Mindezidáig a terület bronzkori településeirıl is mindössze néhány aranyékszer került 

elı. Az Axios folyó melletti Kastanas tellen találtak nyolc, biztosan a késı bronzkorra (1400-

1050 körül) keltezhetı aranytárgyat, köztük egy lemezszalagot is.607 Ezen kívül a 

thesszaloniki Toumba településének késıbronzkori rétegeibıl ismert egy csı alakú, 

domborított hornyokkal díszített gyöngy, egy aranylemez és két drót, amelyeken kalapálás 

nyomait is felfedezték. Az utóbbi lelıhelyen több kıbıl készült olvasztótégely is megmaradt, 

az egyikben a kı pórusaiba ivódott arany maradványaival.608 A thesszaloniki leletek tehát 

egyértelmően bizonyítják, hogy a késı bronzkorban a Therméi-öböl partjától alig 1,5 km-re 

fekvı településen aranyat munkáltak meg, és ékszereket is készítettek aranyból. A kastanasi 

és a toumbai aranytárgyak nemrégiben elvégzett archaeometriai vizsgálata kimutatta, hogy a 

kastanasi ékszerek az Axios és a Gallikos folyó aranyához, a toumbai tárgyak pedig a Nigrita 

környéki és két, a Chalkidiké-félsziget északi részén található lelıhely aranyához hasonló 

összetételőek. Az olvasztótégely arany-maradványainak vizsgálatából pedig kiderült, hogy az 

összetételük egyik toumbai tárgyéhoz sem hasonlít, hanem feltehetıen ebben ötvözték az 

aranyat.609 A bronzkori ékszerek és a környékbeli aranylelıhelyek aranyának összehasonlítása 

lényegében ugyanazt az eredményt hozta, mint a korábban a 6 – 4. századi akanthosi, aghia 

paraskevi és sindosi ékszereken elvégzett hasonló vizsgálat: az ékszerek alapanyaga a 

környékbeli aranylelıhelyekkel mutat hasonlóságot. A kastanasi és a sindosi ékszerek a 

Gallikosból és az Axiosból nyert aranyból, a thesszaloniki és chalkidikéi lelıhelyek (Toumba, 

Aghia Paraskevi, Akanthos, Lakkoma, Phoinikas) ékszerei pedig chalkidikéi és Nigrita 

környéki aranyból készültek.610 Ez tehát megerısíti azt a feltevést, hogy a közép-makedóniai 

ékszereket helyi aranyból és minden bizonnyal az aranylelıhelyekhez közeli mőhelyekben 

készíthették. A thesszaloniki tell kb. Kr.e. 2000-tıl Kr.e. 300-ig lakott volt, de tudomásom 

szerint egyelıre nincs bizonyíték arra, hogy a bronzkor után is mőködött volna aranymőves 

mőhely a településen. 

Makedónia kora vaskori temetkezéseibıl (pl. Vergina) fıként bronz ékszereket 

(pápaszemes fibulák, spirál karkötık és hajdíszek, madár alakú függık, győrők) ismerünk, 

                                                 
606 Kassianidou – Knapp 2005, 217. 
607 Wardle – Wardle 1999, 33. 
608 Vavelidis – Andreou 2008, 363-364. 
609 Vavelidis – Andreou 2008, 364-365.  
610 Az eredményeket vö. Vavelidis – Kesisoglou – Mirtsou 1996, 43. és Vavelidis – Andreou 2008, 365. 
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aranyat alig néhányat.611 Ebbıl az idıszakból viszont több fémmegmunkálásra (fıként bronz) 

utaló lelet is elıkerült. A bronzkorban is lakott kastanasi tell településen például a fibulák és 

karkötık mellett lándzsahegyek öntımintáit és fémsalakot is találtak. Az Assirosnál feltárt 

hasonló korú tellen a bronz szerszámok mellett a készítésükhöz használt öntıminta-töredékek 

is elıkerültek a késı bronzkori és a kora vaskori rétegekbıl.612 Verginában a Kr.e. 8. – 6. 

század elejére keltezhetı, két félbıl összerakható, tők és függık készítésére alkalmas 

öntımintát találtak.613 Fémmegmunkálás nyomait találták az utóbbi évtizedben a Therméi-

öböl nyugati partján található, Kr.e. 730 körül eretriaiak által alapított Methonéban folytatott 

ásatások során is. Különféle fém ékszerek készítéséhez használt öntıminta töredékeket, 

fémsalakot, megolvadt bronz és vas darabokat tártak fel az ókori településen. Az itt talált 

kerámiatöredékek a geometrikus kor végére keltezhetıek. Ez jól mutatja, hogy a Kr.e. 8. 

század végén – 7. század elején, vagyis közvetlenül az alapítás utáni idıszakban már 

fémmegmunkálással és ékszerkészítéssel is foglalkoztak az itt lakók.614 Euboiai település, 

valószínőleg emporion volt a Gallikos folyó közelében, Anchialosnál feltárt település is, 

amelyhez az aranyleletekben gazdag sindosi temetı tartozott. Geometrikus kori rézmőves 

mőhely nyomait találták meg itt, többek között az olvadt fém öntımintába öntésére használt 

edényt is.615 

Az ókori Makedónia területén tehát a neolitikum késıi idıszakától kezdve kimutathatók 

a különféle fémek kitermelésének és megmunkálásának nyomai, valamint a fémtárgyak 

mellett megtalálhatók a készítésükhöz használt szerszámok (fıként öntıminták) is. Mindez 

azonban csupán arra bizonyíték, hogy a fémlelıhelyekben gazdag területen a korai idıktıl 

kezdve készítettek fémtárgyakat. Az újkıkor és a bronzkor késıi szakasza között az 

aranyékszerek készítése inkább alkalomszerőnek, és nem rendszeres tevékenységnek tőnik. 

Ennek oka – a leletek kis száma mellett – lehet például az aranylelıhelyek, az arany 

kinyerésének, a feldolgozás és a megmunkálás technikai feltételeinek, az ékszerkészítés 

technológiájának korlátozott ismerete is. 

Az arany kitermelése, megmunkálása és aranytárgyak készítése a bronzkor késıi 

idıszakában válhatott intenzívebbé. A tárgyak mennyisége – az aranylelıhelyek közelsége és 

az arany feldolgozása ellenére – azonban jóval alatta marad a korabeli dél-görögországi 

lelıhelyekrıl (pl. Mykéné) ismert aranymennyiségnek. A Makedónia területén egyre több 

                                                 
611 Andronikos 1969, 259.; Greek Civilization 1993, 138. 101. sz. 
612 Errıl összefoglalóan ld. Wardle – Wardle 1999, 36-43. 
613 Misailidou – Tzahili 1986, 365-376.  
614 Besios et al. 2004, 369.; Galiniki 2006, 353-354. 
615 Tiverios 2008, 21., 23. 7. k. 
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helyütt kimutatható mykénéi jelenlét mindenesetre megerısíti azt a feltevést, hogy a mykénéi 

aranytárgyak alapanyaga makedóniai aranylelıhelyekrıl származik.616 

Az észak-görögországi lelıhelyek intenzív és sokszor teljességre törekvı feltárása 

nyomán ma már a görög kolonizáció is új képet mutat. A jelenleg ismert ásatási adatok 

alapján feltehetıen az északi területek, elsısorban is a Chalkidiké-félsziget és a Therméi-öböl 

környékének kolonizációja megelızte a dél-itáliait. A fıként chalkidikéi lelıhelyek ásatása 

alapján a szubmykénéi – protogeometrikus korszakra tehetı elsı megtelepedési hullámban az 

euboiaiak jártak az élen,617 éppúgy, mint a terület második, 8 – 7. századi kolonizációjában. 

Az eretriai alapítású Methoné területérıl származó 8. század végi – 7. század eleji 

szerszámleletek, valamint az archaikus kori makedóniai aranyékszerek Euboián talált 

párhuzamai618 alapján feltételezhetjük, hogy a fémmővesség, illetve az aranymővesség 

fellendülése az euboiaiak megjelenéséhez köthetı az ókori Makedónia területén. Ezt 

alátámaszthatja az Eretriában talált 8. századi aranymőves mőhelylelet,619 valamint a 

Lefkandiban és Eretriában talált ékszerek. Ezek azt mutatják, hogy az euboiaiak már ebben az 

idıszakban birtokában voltak az aranyékszerek készítéséhez szükséges technikai tudásnak. Az 

újabb kutatások alapján ez a kapcsolat nem volt egyoldalú: az euboiai geometrikus kori 

aranyleletek alapanyaga ugyanis feltehetıen az Echedórosból (Gallikos) származik.620 Ez nem 

jelenti azt, hogy a betelepülı euboiaiak hozták az aranymővességet a területre, hiszen már az 

újkıkortól készítettek itt aranyékszereket. Az viszont elképzelhetı, hogy az euboiaiakat a 

Nestos és az Axios folyók közötti terület nemesfém lelıhelyei vonzották ide. A betelepülık 

pedig magukkal hozták a megmunkáláshoz szükséges tudást és technikát, amivel már 

rendelkeztek. Ezt megerısíti az is, hogy az aranyékszerekben gazdag sindosi temetı az 

Anchialosnál kiásott euboiai település temetıje volt.621 A feltevés igazolása természetesen 

további kutatásokat igényel majd.622 

Mindez azt mutatja, hogy valószínőleg a bronzkor késıi idıszakától egészen a 3. – 2. 

századig mőködtek aranymőves mőhelyek Makedónia területén kisebb-nagyobb intenzitással, 

                                                 
616 Vavelidis – Andreou 2008, 365.  
617 A Chalkidiké-félsziget korai kolonizációjának régészeti bizonyítékait és az írott források erre vonatkozó 
utálásait nemrégiben M. Tiverios foglalta össze, ld. Tiverios 2008, 1-17.  
618 Despini 2009, 41., 45., 48. 239. j. 
619 Themelis 1981. 
620 Tiverios 1998, 248-249.; Tiverios 2008, 21. 
621 Az ókori Chalastraként, vagy Sindosként azonosított településen már a Kr.e. 9. században kimutathatók a 
fémmegmunkálás nyomai. Ehhez ld. Tiverios 1998, 250. 
622 A British School at Athens két éve kezdıdött kutatási programja Közép-Makedónia és az Égeikum 
kapcsolatát vizsgálja a késı bronzkorban és a kora vaskorban. A kutatók, M. Besios és E. Kiriatzi a régiók 
közötti kapcsolat és a kolonizáció kontextusába helyezve tanulmányozzák többek között a technológiai tudás 
átadását és a kézmőves hagyományok közvetítését is.  
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amit az aranylelıhelyek kiaknázásának mértéke is befolyásolt. A mőhelyek lokalizálása 

egyelıre csupán néhány ékszer archaeometriai vizsgálata révén kialakított feltevés alapján 

lehetséges: aranylelıhelyek és sok ékszert adó régészeti lelıhelyek egymáshoz való közelsége 

aranymőves mőhelyre utalhat.623 A mőhelyek számáról és mőködési idejérıl azonban 

továbbra sincs információnk. 

 

                                                 
623 Tsigarida 1998, 53.  
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V. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az elmúlt évtizedek észak-görögországi régészeti feltárásai során nagy mennyiségben 

elıkerült nemesfém ékszerleletek arra utalnak, hogy Makedónia jelentısége a Kr.e. 4. század 

második felében az ékszerkészítésben is megnıtt. A makedóniai aranymővesség ebben az 

idıszakban élte második virágkorát, ami elsısorban a helyi aranylelıhelyek megnövekedett 

kitermelésének és valószínőleg III. Alexandros keleti hadjáratából beáramló gazdag 

zsákmánynak volt köszönhetı. Feltehetıen itt és ebben az idıszakban jelent meg néhány, a 

hellénisztikus korban kedveltté és elterjedtté vált ékszertípus, díszítımotívum és díszítıelem 

is. A korabeli makedóniai aranymővesség átfogó jellemzése – jelentısége ellenére – még nem 

történt meg. 

A disszertáció keretein belül 3, régen feltárt és publikált síregyüttes ékszereinek 

vizsgálatára nyílt lehetıségem. Az ékszerkutatásban az 1980-as évek vége óta végbement 

jelentıs változások új megközelítési lehetıséget kínáltak a leletek kutatásához. A készítési 

technika alapos, mikroszkópos vizsgálata és digitális fényképes dokumentálása, valamint a 

mőhely- és mesterkéz azonosítás megkísérlése ígéretes kiindulópontot jelentett, és végül több 

új eredménnyel is szolgált. Ehhez a régész-mővészettörténészi, az aranymővesi, és 

restaurátori szemléletmód ötvözése nyújtott segítséget. 

Dyfri Williams szerint az ékszerek attribuálásának két útja lehetséges: azonos típusba 

tartozó darabok, illetve nagy leletegyüttesek ékszereinek a vizsgálata. A derveni, sedesi és 

stavroupolisi sírok ékszerei között mindkettıre lehetıség nyílt. Sikerült megkülönböztetni a 

koszorúk, a dupla szárú tők és az ívfibulák készítıit, a sedesi Γ sír ékszereit pedig (a győrő 

kivételével) azonos aranymővesnek tulajdonítani. Ehhez a Szépmővészeti Múzeum Antik 

Győjteményében ırzött hellénisztikus kori bikafejes karikafülbevalók vizsgálata során 

kifejlesztett módszert alkalmaztam. Az ékszerek közvetlen tanulmányozása, a készítési 

technika minden részletre kiterjedı vizsgálata és a darabok összehasonlító technikai elemzése 

során elkülöníthetık voltak azok a technikai részletek, amelyek a készítıt jellemzik. Az 

azonos típusú daraboknál pedig felismerhetık voltak a típus készítése során kötelezı érvényő 

részletek, vagyis a típus jellemzıi. Mindez pedig alátámasztotta a korábbi feltevésemet, hogy 

technikai részletek alapján lehet aranymőveseket azonosítani. 

A három síregyüttes ékszereinek alapos technikai vizsgálata további területeken is 

eredményesnek bizonyult. Ókori görög nemesfém ékszereken eddig még nem dokumentált 

készítéstechnikai jellegzetességeket azonosítottam: a késırómai – bizánci ékszerekrıl jól 
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ismert áttört díszítıtechnikát; eddig csak jóval késıbbi idıktıl alkalmazottnak vélt 

vágóeszközök, olló és főrész, vagy főrésszerő szerszám használatát; eddig még ki nem 

mutatott íves és csı alakú vágóél alkalmazását. Több tárgyon különféle technikai fogások is 

felismerhetık voltak, mint például a szőkítıvágás és az elırajz használata. A technikai 

részletek elemzése az ékszerkészítés munkafolyamatáról is új információkkal szolgált: 

bebizonyosodott, hogy ezeknek az ékszereknek az elkészítését a legapróbb részletekig 

megtervezték. 

A technikai vizsgálat segítségével négy tárgy új funkciójára mutattam rá. A derveni Z sír 

eddig fülbevaló, vagy nyaklánc függıjeként interpretált Héraklés-feje valójában botszerő 

tárgy dísze lehetett, de a rajta lévı függesztıkarika alapján másodlagos, függıként való 

használata is elképzelhetı. Az Oraioakastrou utcai sír veretpárja pedig a hordozó tárgy 

maradványa alapján inkább tegez, vagy kardhüvely dísze lehetett, és nem ládáé. 

Feltételezhetı, hogy a derveni B sír lemezdiadémája talán phryg sapka, vagy hasonló típusú 

sisak dísze volt, a sírban talált szalag pedig a korábbi feltételezéssel ellentétben biztosan nem 

diadéma, hanem valószínőleg mellvértet díszített. 

Az ékszerek vizsgálata a használatuk mellett a rendeltetésükrıl és a keltezésükrıl is 

szolgált új információkkal. A kopásnyomok és az ókori javítások vizsgálatával 

megállapítottam, hogy az ékszer sírbatételre készült-e, vagy az életben is használták. Ebbıl 

pedig a tárgy relatív készítési idejére lehetett következtetni. Bebizonyosodott például, hogy a 

derveni Z sír ékszerei különbözı mértékben használtak, valamint a temetkezés ideje elıtt, de 

valószínőleg nem egyidıben készültek. Vannak köztük másodlagos felhasználású 

alkatrészekkel (kövek) készült darabok, és a temetési rítus sajátosságai szerint átalakított 

ékszer (feliratos győrő) is. A sedesi Γ sír ékszerei viszont – a kourotrophos-jelenetet ábrázoló 

győrő kivételével – sírba tételre készültek. Ezeket a darabokat ugyanaz az aranymőves 

készítette. 

A derveni, sedesi és stavroupolisi ékszerek új szempontú tanulmányozása új 

felismerésekre vezetett. Ez egyúttal világossá tette azokat a területeket is, amelyeknek a 

kutatása szükséges Makedónia aranymővességének átfogó jellemzéséhez, a disszertáció 

keretein belül azonban nem volt rá mód. A technikai elemzés kiterjesztése mellett elsısorban 

a motívumkincs és a stílus hasonló elemzı vizsgálata szükséges a makedóniai ékszerkészítés 

sajátosságainak megbízható feltárásához. 

A szakirodalomban már felvetett, de szisztematikusan és részleteiben még nem 

tanulmányozott terület a tradicionális és új ékszertípusok vizsgálata. Az archaikus kori és a 

késıklasszikus – korahellénisztikus kori leletek jól mutatják, hogy néhány archaikus kori 
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ékszertípus (ívfibula, dupla szárú tő, szalagok) a Kr.e. 4. század végéig divatban marad. A kor 

ízlésének megfelelı változásuk és a sírokban való elıfordulásuk tanulmányozása az 

aranymőves mőhelyek mőködésérıl és a temetkezési szokásokról adnak új felismerésekre 

lehetıséget. Egy másik feltáratlan terület az aranymőves mőhelyek azonosítása, illetve 

lokalizálása. Az új ásatási leletek alapján bizonyos, hogy nem egyetlen udvari mőhely 

készítette az ékszereket a Kr.e. 4. század második felében Makedóniában. A disszertációban 

említett archaeometriai vizsgálatok nyomán kirajzolódó kép, azaz hogy az aranylelıhelyek és 

a sok ékszert adó régészeti lelıhelyek egymáshoz való közelsége aranymőves mőhelyre 

utalhat, további hasonló vizsgálatokkal pontosítható. 

Jóval távolabbra mutató probléma a makedóniai aranymővesség más régiókkal való 

kapcsolatának a feltárása, összevetése azok aranymővességével és a régiókra jellemzı jegyek 

meghatározása. Ez Dél-Itália, a Pontus-vidék, a köztes területek Épeiros és Thrákia, továbbá 

Thesszália és Alexandria aranymővességének a disszertációban bemutatott módszer szerinti 

vizsgálatát igényli ahhoz, hogy valóban meghatározható legyen Makedónia szerepe a 

késıklasszikus – hellénisztikus kori aranymővesség és ékszerdivat alakításában. Ehhez a 

jellegzetes technikai részletek fényképes adatbázisa nyújthat majd segítséget, teheti 

kutathatóvá a régiók sajátosságait. 

Úgy vélem, a derveni, sedesi és stavroupolisi ékszerek többféle szemléletmódot ötvözı 

technikai szempontú vizsgálata a felvázolt kutatási irányok kiindulópontjául szolgálhat és 

módszertani alapot is kínál további ékszerek tanulmányozásához. 
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1. FÜGGELÉK  
 

A derveni B 138 koszorú és a szórvány mirtuszág összetartozása624 

  

A derveni B sírban talált arany mirtuszkoszorú (1-2. k.)625 2006-ban elvégzett részletes 

technikai vizsgálata során kiderült, hogy a koszorú készítéstechnikai részletei hasonlítanak a 

Thesszaloniki Régészeti Múzeum ’Ο χρυσός των Μακεδόνων’ címő kiállításán látható, 

szintén aranyból készült mirtuszág technikai részleteihez. Még akkor sor kerülhetett a 

mirtuszág alapos technikai vizsgálatára is. Az ág a leltárkönyv bejegyzése szerint 

szórványleletként került a múzeumba Közép-Makedóniából (3. k.).626  

 A két tárgy összehasonlító technikai elemzése során bebizonyosodott hogy a mirtuszág 

felépítése megegyezik a koszorú ágainak felépítésével: az ág szára csı, az ebbe kívülrıl ütött 

lyukakba forrasztották száruknál fogva a leveleket, kivéve az ág csúcsán lévı két kis levelet. 

Ezeket ugyanis közvetlenül – szár nélkül – a csı végébe forrasztották. Minden ágon 8, az ág 

aljától a teteje felé egyre kisebbedı levél van. Minden ágat virágok és bogyók díszítenek 

(összesen 6), amelyeket sima drótból készült, hosszú száruknál fogva forrasztottak a levelek 

tövéhez. Az is kiderült továbbá, hogy a mirtuszág és a koszorúágak minden eleme azonos 

módon készült. A virágok alsó részét lemezbıl domborított félgömb, felsı részét pedig 

szintén lemezbıl domborított hatszirmú rozetta alkotja. Mindkét rész a virágok hosszú drót-

szárára van felfőzve. A szárak felsı végét hurokba hajlították. A virágokat kétféleképp 

rögzíthették: vagy drótkarikát forrasztottak az alsó, félgömb alakú részük alá, vagy 

közvetlenül a félgömb alakú részt forrasztották a virág szárához. Az elıbbi esetben a virág 

mindkét része, az utóbbiban a felsı része szabadon mozgó maradt (5-6., 7-8. k.). A bogyók 

alsó részét is lemezbıl domborított félgömb, felsı részét szintén lemezbıl domborított 

harang-forma alkotja. A félgömb-részt  minden bizonnyal ugyanabban a negatívban 

domborították, mint a virágok alsó részét, mert a méretük megegyezik (mindkettı átmérıje 5 

mm). A bogyókat is hosszú drótszárra főzték fel. Alájuk, a szárhoz, drótkarikát forrasztottak, 

fölöttük pedig hurokba hajlították a drótot, hogy a helyükön tartsák ıket. A tetejüket csillag 

alakba rendezett poncolt vonalak díszítik (9-10., 11-12. k.). A mirtuszág szárából vastag 

szögletesre kalapált drót lóg ki, ami azt mutatja, hogy egykor ugyanazon a módon 

                                                 
624 A függelékben közölt elemzés része a Thesszaloniki Régészeti Múzeum folyóiratában megjelenı cikkemnek, 
ld. Dági 2012. 
625 Ld. 31-34., 1. sz. Despini 1996, 54. 7. k. 211. 7. sz.; Themelis - Touratsoglou 1997, 61. 11. k. 62. 89. 
626 Ltsz.: MΘ 5440β. A görög kollégáktól kapott információ szerint egy agyagedény került még ugyanerre a 
leltári számra α jelzéssel, ami arra utal, hogy a két tárgy együtt kerülhetett be a múzeumba. Az edény feltehetıen 
Derveni környékérıl származik. 
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rögzíthették koszorúba, mint ahogyan az a derveni koszorú ágainak esetében megfigyelhetı: a 

koszorú vázába ütött lyukba vastag szögletes drótot rögzítettek, erre húzták rá üreges száránál 

fogva az ágat (vö. 3. és 4. k.).  

 Az összehasonlító technikai elemzés során az is bebizonyosodott, hogy a két tárgy 

legapróbb, szabad szemmel alig, illetve nem észlelhetı technikai részletei is egyeznek. Mind a 

koszorú, mind a mirtuszág levelei esetében a szár és a levél találkozásánál nincs nyoma 

illesztésnek-forrasztásnak: a levelek drótszára fokozatosan vékonyodik el és szélesedik ki a 

levelek lemezrészévé (13., 14. k.). Ez az apró részlet arra utal, hogy a levelek szárát alkotó 

vastag drótból kalapálták ki a levelek lemezrészét, amelyet a kalapálás után vágtak formára és 

a közepükbe, az ér jelzésére, egyenes bordát cizelláltak. A bordát készítıjük biztos kézzel, 

határozott mozdulattal húzta meg. A formára vágást, illetve a cizellálást elırajz segítette, 

amelynek a nyomai a koszorú és az ág néhány levelén is felfedezhetık.627 Ezek a levelek 

szélével párhuzamosan, attól kb. 1 mm-re futó, vagy a közepükbe cizellált borda mentén 

elıbukkanó, a lemez felületébe karcolt vékony vonalak (15. k.). A mirtuszág egyik alsó 

levelén a teljes elırajz kivehetı, mert nem került a levél közepére az eret jelzı borda, így jól 

látszik, hogy annak helyét két párhuzamos egyenes vonal jelöli ki (16. k.). Ez alapján 

feltételezhetı, hogy a levelek szélével párhuzamos bekarcolások is eredetileg cizellálás helyét 

jelölhették, amelyre végül nem került sor sem az ág, sem a koszorú levelei esetében. Talán az 

aranymőves megváltoztatta a koszorú, illetve az ág díszítésének koncepcióját. Nem csupán a 

levelek díszítésének koncepciója indokolhatta elırajz alkalmazását, hanem a levelek készítési 

technikája is. A drót a lemezzé alakítás során ugyanis alaktalanná vált, így szükség lehetett 

valamiféle segédeszközre, amelynek segítségével az aranymőves azonos formájú és mérető 

leveleket tudott vágni belıle. Tapintással érzékelhetı csupán, hogy a koszorú és az ág levelei 

is, vékonyságuk ellenére (kevesebb mint 0,1 mm!), kemények, ami azt mutatja, hogy 

kalapálás után nem lágyították ki az anyagot. Ennek köszönhetıen van tartása a leveleknek és 

kevésbé sérülékenyek. A mirtuszág és a koszorú több virágának és bogyójának esetében is 

megfigyelhetı, hogy drótszáruk felsı, visszahajlított végén a hurok azonos formájú: 

hosszúkás csepp alakú. Néhány virágon megfigyelhetı két további, azonos és jellegzetes 

részlet is: néhol a rozetták szirma szélén a formába ütéskor le nem vált lemezdarabka maradt 

és a félgömb alakú alsó rész pereme befelé hajlik. 

 Túl azon, hogy az ág szerkezete, felépítése megegyezik a koszorún található ágakéval, és 

a levelek, bogyók, virágok kialakításának módja a legapróbb részletekig azonos mindkét 

                                                 
627 Elırajz van a mirtuszág 1., 4. és 5. levelén, és például a koszorú bal oldalán a közvetlenül az abroncsba 
rögzített 12. és 26. levélen.  
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darabon, még az egyes elemek mérete is egyezı (17. k.). Mindezen részletek összessége arra 

utal, hogy ugyanaz az aranymőves készítette mindkét darabot, és a mirtuszág a derveni 

koszorúhoz tartozott.628  

 A derveni leletegyüttes publikációjában Petros Themelis és Ioannis Touratsoglou 

intaktnak írta le a B 138-as koszorút629, néhány részlet mégis arra utal, hogy nem az. Lyukak 

(a koszorú jobb oldalán 8, a bal oldalán 2), csupasz rögzítıcsapok (a koszorú bal oldalán 2) és 

törött végő drót-csonkok (a koszorú jobb oldalán 7, bal oldalán 13) jelzik a koszorú abroncsán 

a hiányzó elemeket (18. k.). A koszorú készítıje a két, ívesre hajlított csıbıl összedrótozott, 

ovális abroncshoz leveleket és ágakat rögzített: a csıbe kívülrıl lyukakat ütött, és ezekbe 

forrasztotta a közvetlenül az abroncsba rögzítendı levelek drót-szárát, valamint az ágak 

vastag, szögletesre kalapált rögzítıcsapjait, amelyekre aztán üreges száruknál fogva ráhúzta 

az ágakat. Ezek szerint az abroncsból kiálló csupasz rögzítıcsapok egyértelmően hiányzó 

ágakra utalnak, a törött végő drótcsonkok levelekre vagy ágakat tartó csapokra, a lyukak 

pedig hiányzó levelekre vagy ágakra. Ez azt jelenti, hogy két teljes ág hiányzik a koszorúból, 

20 levél, illetve ág letörött róla, valamint 10 levél, illetve ág kiesett az abroncsból. 

 A szórvány ág helyét a koszorúban a benne található rögzítıcsap határozhatja meg, 

amennyiben illeszkedik az abroncson lévı egyik lyukba vagy drótcsonkhoz. Az ág vizsgálata 

során kiderült, hogy a rögzítıcsap könnyen kivehetı a szárból és a csı belsejébe csúsztatott 

vége törött, vagyis nem lyukba, hanem törött végő rögzítıcsap-csonkhoz illeszthetı (21-21. 

k.). A rögzítıcsap törött felülete a koszorú jobb oldalán, az elsı és a második ág között 

félúton lévı drót-csonkhoz illeszkedik. Az 1967-es kiállításon a derveni B sír ékszereit 

bemutató tárlóról készült fényképen ugyanezen a helyen még egy teljes, de csupasz 

rögzítıcsap látható (19. k.). A fénykép és a törésfelületek illeszkedése kétségtelenné teszi a 

mirtuszágban lévı rögzítıcsap helyét, kérdésessé viszont a rögzítıcsap és a szórvány ág 

összetartozását.  

 Ebben az esetben az ág szárának alsó részén látható szerszámnyomok is jelentıséget 

kapnak: ezek modern fogó nyomai – jelei annak, hogy az ágat szándékosan, erıvel 

távolították el a helyérıl. Puszta kézzel nem tudták, csak fogó segítségével; ennek nyomait, 

páros benyomódásokat lehet látni ma a száron. Mindez jelentheti azt, hogy lehúzták az ágat a 

rögzítıcsapjáról, ami a koszorúban maradhatott. Az 1967-es fényképen, amely minden 

bizonnyal a koszorúnak a megtalálásához legközelebbi állapotát mutatja, két helyen vehetı ki 

                                                 
628 Kétséget ébreszthet a mirtuszágnak a koszorú ágaihoz képest fényes, újszerő felülete. Ez azonban modern 
tisztítás eredménye. A koszorúágakhoz hasonlóan a szórvány ág alapcsövének felületét is egykor vöröses 
elszínezıdés borította. Ennek maradványa a csı felsı végén, a két csúcslevél alatt látható. 
629 Themelis-Touratsoglou 1997, 62. 
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csupasz ágrögzítı csap: az egyik a koszorú jobb oldalán, az elsı és második ág között félúton, 

a másik, alig észrevehetıen, a koszorú bal oldalán, az elsı ág és az elsı levél között kb. 

félúton. Az elıbbi helyén ma drótcsonk van, ehhez illeszkedik a szórványágban talált csap 

(22-23. k.), az utóbbi helyén üres lyuk. A koszorú bal oldalán középtájon a 26. levél mellett 

van még egy csupasz rögzítıcsap, ez azonban nem látszik a fotón, mert teljesen elhajlott, és a 

levelek eltakarják. Lehetséges azonban az is, hogy az ágat mégis a rögzítıcsapjával együtt 

távolították el, amely aztán elveszett. Annyi bizonyos, hogy a koszorú abroncsában lévı 10 

lyuk közül három esetében (a koszorú jobb oldalán az 1., 2. és 3.) a körülöttük látható 

szerszámnyomok (fogó?) és a lyukak falán lévı párhuzamos sávok alapján feltételezhetı, 

hogy az egykor bennük lévı levelet vagy ágat szándékosan távolították el. Egyelıre tehát nem 

lehet biztosan azonosítani a mirtuszág eredeti helyét a koszorún. 

  A derveni koszorú 1967-es fényképén rögzített és a 2006-ban dokumentált állapota 

között jelentıs eltérés mutatható ki. Az utóbbi restaurált állapot, ami azonban nem felel meg a 

megtalálása után öt évvel rögzített állapotának. 1967-ben ugyanúgy hét ág volt a koszorún, 

mint ma, az ágak elrendezése és a koszorú abroncsának formája azonban különbözött (vö. 1. 

és 19. k.). Akkor a koszorú bal oldalán három, jobb oldalán négy ág helyezkedett el, míg 

2006-ban a bal oldalon csupán két, a jobb oldalon öt ág. A múzeum archívumában ırzött régi 

fényképek tanúsága szerint a ma ismert hét ág mindegyike megfeleltethetı a negyven évvel 

korábbiaknak, csupán a helye változott meg néhánynak a restaurálás során. A szórvány 

mirtuszág tehát a koszorú nyolcadik, eddig ismeretlen ága.630 Ez az új felismerés, valamint az, 

hogy a restaurálás során nem a koszorú eredeti állapotát állították helyre, vezetett 2007 

tavaszán az új rekonstrukcióhoz.  

 A koszorúról készített régi fényképek segítségével azonosítani lehetett az ágak eredeti 

helyét. A 2006-os állapot szerinti 1., 2., 5., 6. és 7. ág (a számozás a 18. képen látható rajz 

alapján) az eredeti helyén volt, a 3. és 4. viszont nem. Az utóbbi kettıt csupán ragasztó 

rögzítette az abroncshoz (24. k.). A ragasztó eltávolítása után (25-27. k.) kiderült, hogy a 4. ág 

szárában benne van a rögzítıcsapja, amelynek a vége törött (28-29. k.). Ez a koszorú jobb 

oldalán, az abroncs elején lévı drótozástól számított 4. levél melletti, eddig ragasztóval fedett 

drótcsonkhoz illeszkedik, ami az ág eredeti helye volt (33-34. k.). Az ág mellé volt ragasztva 

egy bogyó is (30-31. k.). Szárának laposra kalapált, törött vége a 4. levélen maradt és a 

ragasztó eltávolítása után vált csak láthatóvá (35. k.). A 3. ágban nem volt rögzítıcsap. Ezt az 

ágat az 1967-es fényképen, a két kis csúcslevél hiánya alapján, a koszorú bal oldalán látható 

                                                 
630 K. Despini említi, hogy a koszorúnak 8 ága van, mindkét oldalán 4-4, és az egyik nincs a helyére illesztve 
(„one has not been mended”). Ld. Despini 1996, 211. 
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elsı ággal lehetett azonosítani, amelynek a helyén már az 1997-ben megjelent publikációban 

közölt színes képen is csupán a rögzítıcsap volt látható. A 6. és a 7. ágat a szár belsejében 

ragasztó rögzítette a rögzítıcsapjához. Mindezek alapján a következı feltételezhetı: a 

koszorút baleset érte, amelynek során a bal oldalán lévı ágak leestek a rögzítıcsapjukról, a 

jobb oldalán elöl lévı egyik ág, valamint a közelében egy bogyó is letörött. Deformálódhatott 

a koszorú abroncsa is. A restaurálás során, talán valamikor az 1980-as években, 

kiegyengethették az abroncsot, visszaragasztották a lecsúszott, illetve letört ágakat és bogyót, 

azonban nem mindegyiket a megfelelı helyre: a 4. ágat a mellette letört bogyóval együtt az 

eredeti helyüktıl néhány centiméterrel távolabb, a 3. ágat pedig nem a koszorú bal, hanem a 

jobb oldalára. A koszorú ebben az állapotában vált ismertté a derveni sírokról 1997-ben 

megjelent könyvben.631   

 A múzeum archívumában fellelhetı legkorábbi, az 1967-es kiállításról készített felvétel a 

koszorú eredeti, megtaláláskori, vagy az ahhoz legközelebbi állapotát mutatja, ezért a 

rekonstrukció során ezt tekintettük mérvadónak. 632 A cél tehát ennek az állapotnak a 

helyreállítása volt. Így a letörött ág és bogyó, valamint az áthelyezett ág visszakerülhetett az 

eredeti helyére (36-37. k.) Bár az új ág helye egyelıre nem azonosítható biztosan, a 

legkönnyebben a benne talált csapra illeszthetı. Ez az elhelyezés megfelel az ágak eredeti 

elrendezésének is, hiszen ezen a helyen valóban volt ág (38. k.). A rekonstrukció 

eredményeképpen ma a koszorú bal oldalán három, a jobb oldalán négy ág helyezkedik el. A 

koszorú 8. ága és rögzítıcsapja, kiállítási okokból, késıbb kerül a helyére (39. k.). 

                                                 
631 Ld. Themelis-Touratsoglou 1997, 20. t. (színes felvétel). A 101. táblán egy fekete-fehér képet is közölnek a 
koszorúról, amely az 1967-es és a restaurálás közötti állapotát mutatja. Vö. a két fényképet.  
632 Köszönettel tartozom Sonia Athanasiadou és Vaso Mihalopoulou restaurátoroknak, akik a koszorú új 
rekonstrukcióját elkészítették. A teljes restaurátori dokumentációt a Thesszaloniki Régészeti Múzeum archívuma 
ırzi. 
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2. FÜGGELÉK  
 

A sedesi A sír ékszerei 

 

N. Kotzias az Αρχαιολογική Εφήµερις 1937-es, 1956-ban publikált számában alig 

néhány mondatot szentelt a sedesi katonai repülıtéren feltárt A jelő sír mellékleteinek. A 

sírban talált arany ékszertöredékeket fényképen mutatta be (ld. 2. leletegyüttes-katalógus 1. 

k.).633 Ezen elsısorban egy koszorú töredékeit lehet azonosítani. Ch. I. Makaronas a 

Makedonika címő folyóirat elsı számában, 1940-ben adott hírt az 1938-ban Sedesnél feltárt 

sírokról. Az A jelő sír mellékleteit csupán felsorolta, megjegyezve azt, amit Kotzias is említ, 

hogy a sírban talált koszorú töredékeit két helyrıl győjtötték össze, a sírból és a fölötte 

megtalált máglya maradványai közül.634  

A szakirodalomban a megtalálása után 40 évvel késıbb bukkan fel újra a sedesi A sírban 

talált koszorú. A Thesszaloniki Régészeti Múzeumban 1978-ban az új feltárások leleteibıl 

rendezett kiállításon és a katalógusában egy teljes olívakoszorút mutattak be a sír 

koszorújaként (ltsz.: ΜΘ5408; ld. 1. k.).635 Néhány évvel késıbb R. A. Higgins ugyanezt az 

olívakoszorút tárgyalta a makedón királyi ékszerekrıl megjelent tanulmányában,636 B. 

Tsigarida pedig a fémkoszorúkról írt doktori disszertációjában és a koszorúkkal foglalkozó 

cikkeiben is.637 A Thesszaloniki Múzeum ’Ο χρυσός των Μακεδόνων’ címő kiállításán mind 

a mai napig ez a darab látható a sedesi sírok tárlójában.638 

 2009-ben a 8 darabból összeragasztott ΜΘ5408 számú koszorú tanulmányozása során 

azonban feltőnt, hogy sem a koszorú töredékeinek, sem a leveleinek a formája nem egyezik 

meg a N. Kotzias által közölt fényképen látható töredékekkel és levelekkel (vö. 2. k. és 2. 

leletegyüttes-katalógus 1. k.). Az akkor rendezés alatt álló múzeumi raktárból elıkerült végül 

a sedesi A sírban talált „többi ékszertöredék” is. A töredékek és a fotó összehasonlítása 

meglepı eredményt hozott: a képen kizárólag az egyéb töredékekként számontartott 

ékszertöredékek láthatók. N. Kotzias nem fogalmazott egyértelmően a cikkében a 

koszorútöredékeket illetıen, ezért felvetıdött, hogy a sírban esetleg két koszorú lehetett. Ch. 

Makaronas közleményébıl azonban világosan kiderül, hogy a sírban és a máglyán is 

ugyanannak a koszorúnak a töredékeit találták meg. A Kotzias-cikkben publikált fényképen 

                                                 
633 Kotzias 1937, 866-867. 2. k. 
634 Makaronas 1940, 478. 
635 Treasures 1979, 79. 316. sz. 45. t. 316. k. 
636 Higgins 1982, 143-144. 7. k. 
637 Tsigarida 1988, 2. kötet: 23., M.105. sz.; Tsigarida 1993, 103. 4. j.; Tsigarida 2000, 139. 146. 1. k.  
638 Hrysos ton Makedonon 2007, 151. 13. sz. (B. Tsigarida). 
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látható és a raktárban megtalált töredékek tehát azonosak, és bizonyosan a sedesi A sírból 

származnak.  

Ez a tény régészeti és muzeológiai kérdést is felvetett: az 1978-tól sedesi koszorúként 

szereplı ΜΘ5408 leltári számú olívakoszorú valójában honnan származik, és hogyan 

válhatott a sedesi A sír koszorújává. Ch. Makaronas a Makedonika 1. számában három, 

Amphipolis közelében, Tsagezinél feltárt sírról is hírt adott.639 Az egyikben arany 

olívakoszorút, nyakláncot, győrőt és fülbevalópárt is találtak.640 Az akkor nagyjából 

össszeillesztett koszorú megegyezik a kérdéses olívakoszorúval. A ΜΘ5408 számú koszorút 

tehát valójában Tsagezinél találták.  

Ezt megerısíti a szaloniki múzeum archívumában ırzött, 1941-ben készített fénykép is 

(ltsz.: ΜΘ1; ld. 2. k.). A rajta látható koszorú-töredékek ugyanis – a restaurálás ellenére – 

darabról darabra azonosíthatóak a tsagezi koszorúban lévıkkel. A fénykép ahhoz a 

jegyzékhez tartozott, amit N. Kotzias 1941-ben készített azokról az arany és ezüst tárgyakról, 

amiket a 2. világháború idejére a szaloniki múzeumból Athénba, a Nemzeti Bankba 

szállítottak megırzésre.641 A jegyzék végleges változatán az olívakoszorú darabjainak 

leírásánál csak a fénykép leltári száma szerepel, a lelıhely nem. A piszkozatban viszont 

szerepel a lelıhely megnevezése, így minden kétséget kizáróan a Tsagezinél talált 

olívakoszorú darabjai láthatók ezen a fotón. A jegyzékben a tsagezi töredékeket közvetlenül a 

sedesi A sír koszorú-töredékei követik. Az 1950-60-as években kerültek vissza a mőtárgyak 

Athénból Thesszalonikibe. Feltehetıen az évtizedek során egyre inkább azonosíthatatlanná 

váltak az apró töredékek a múzeum több, mint százezer tárgyat tároló raktáraiban. A tsagezi 

olívakoszorút pedig könnyen azonosíthatták a sedesi A sír koszorújával, hiszen a gazdag Γ sír 

anyagát látva fel sem merülhetett senkiben, hogy az A sírból valójában csupán apró, 

összeégett, elsı pillantásra nem aranynak látszó töredékek kerülhettek elı. Ehhez 

hozzájárulhatott még az is, hogy N. Kotzias a sírokról írt cikkében olívakoszorú darabjainak 

vélte az A sír töredékeit.642  

A sedesi ékszertöredékek tanulmányozása során tehát kiderült, hogy az A sírban 

valójában arany mirtuszkoszorú töredékeit, gazellafejes karikafülbevaló töredékét, 

oroszlánfejes nyaklánc két darabját, és párhuzamok alapján egykor valószínőleg egyetlen 

nyakláncot alkotó astragalos és csı alakú gyöngyöt találtak. A töredékeken látható 

                                                 
639 Makedonika 1 (1940), 495-496. 
640 Uott., 496. 31-32. k. 
641 Ld. Thesszaloniki Régészeti Múzeum, Archívum. Akkor még az Amphipolisban és környékén kiásott 
leleteket is a thesszaloniki múzeumban helyezték el. 
642 Az említett jegyzékben viszont mirtuszként szerepelnek.  
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olvadásnyomok és hamu-lerakódások igazolják, hogy hamvasztásos temetkezésbıl 

származnak. Az ékszerek kis mérete és típusa, a Kotzias által említett további mellékletek 

(terrakotta nıi figurák, tükör) és a sír kis mérete alapján feltételezhetı, hogy a sedesi A sír 

kislány temetkezése volt.643  

A többi melléklet ismeretének hiányában egyelıre csupán az ékszerek alapján tudok 

következtetni a temetkezés idejére. A mirtuszkoszorú, a megmaradt töredékei alapján 

egyszintes szerekezető. Ágak nélküli, vagyis csupán az abroncshoz közvetlenül rögzített 

levelekkel díszített arany koszorúk elıfordulnak a Kr.e. 4. század második felében is,644 de 

fıként Kr.e. 3. századi sírokból ismertek Makedónia területén.645 Csı és astragalos alakú 

gyöngyökbıl főzött, valamint egyszerő oroszlánfejes végzıdéső, hurkolt lánccal készített 

nyakláncok elsısorban a Kr.e. 4. század utolsó negyedében és a 3. század elsı felében voltak 

divatban.646 Például az amphipolisi Kastri lelıhelyen feltárt oroszlánfejes nyakláncot – ami 

alapján a sedesi darab rekonstruálható – a 4. század végére – 3. század elejére keltezett sírban 

találták.647  

A sedesi A sír gazellafejes karikafülbevaló-töredéke azonban nem illik ebbe a sorba. Az 

említett amphipolisi párhuzamait648 3. század második felére – 2. század elsı felére keltezhetı 

sírokban találták. Ez két dolgot jelenthet: a gazellafejes karikafülbevaló típus már korábban, a 

Kr.e. 4. század végén – a 3. század elején megjelent, vagy a sír két nyaklánca késıbbi, mint a 

párhuzamukként említett darabok. Az oroszlánfejes nyaklánc lánc-töredékén használat 

nyomait lehet azonosítani (kopásnyomok a láncszemek érintkezésénél), ezért az is 

elképzelhetı, hogy a készítésénél valamivel késıbb került a sírba.649 

A sedesi A sírban talált gazellafejes karikafülbevaló az állatfejes karikafülbevaló-típus 

jellegzetes, Makedóniában kevésbé elterjedt változata. M. Pfrommer kutatásai alapján 

meghatározott idıben és területen volt divatban.650 Az amphipolisi ásatási adatok 

összhangban vannak a gazellafejes változat M. Pfrommer által felvázolt kronológiájával, ezért 

a sedesi fülbevalótöredéket is leghamarabb a Kr.e. 3. század közepére lehet keltezni. Ez 

                                                 
643 Kotzias nem említi, hogy férfi vagy nıi sírnak véli-e a sedesi A sírt.  
644 Ld. pl. a Pydna közelében, Sevastinál feltárt Kr.e. 4. század közepére keltezett sír arany borostyánkoszorúját, 
Gold of Macedon 2000, 65. 62. k.; Hrysos ton Makedonon 2007, 117. 1. sz.  
645 Pl. az ókori Kassandreia és Amphipolis temetıjében talált arany olívakoszorúk, Gold of Macedon 2000, 89. 
94. k.; Hrysos ton Makedonon 2007, 209. 2. sz.; Lazaridis 1997, 83. 42. k., 101. 66. k., 114. 83. k.  
646 Ld. pl. Greek Jewellery 1997, 114. 105. sz., 129. 124. sz., 131. 126. sz.; Besios – Tsigarida 2000, 186. 195. 
18. k. 
647 Ld. Bonias 2000, 212 és itt 2. kötet 19. k. 
648 Ld. 105-106. 
649 A különbözı idıszakokban készített ékszerek mellett szólhat az is, hogy a gazellafejes fülbevalótöredék 
alapanyaga sárgább színő, mint a sírban talált többi ékszeré. Az alapanyagok összetételbeli különbségének 
igazolásához anyagvizsgálat szükséges. 
650 Ld. ehhez 117. 
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egyúttal azt is jelenti, hogy a fülbevalótöredék készítési ideje terminus post quem a sír 

keltezésére.651 

 

 

 

                                                 
651 N. Kotzias nem adta meg ennek a sírnak a keltezését. 
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VII. LELETEGYÜTTES-KATALÓGUS 
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1. STAVROUPOLIS 
 

A LEL İHELY 

 

Stavroupolis Thesszaloniki központjától – az ókorban a város nyugati falán lévı Létéi 

kaputól – kb. 3-4 km-re északnyugatra, a Derveni-átjáró felé vezetı Langada-

Konstantinoupolis út bal oldalán fekvı külváros. Vele szemben, az út másik oldalán terül el a 

mai város Polichni kerülete. Itt található a már a 20. század elején ókori maradványairól 

ismert, egymástól kb. 270 méterre lévı Toumba és Trapeza Lebet. Már ekkor a kora-

bronzkortól a késı-vaskorig tartó folyamatos megtelepedés nyomait mutatták ki a Toumba 

Lebeten.652 Az elsı tervszerőnek mondható és dokumentált ásatást a francia l’Armée d’Orient 

kötelékébe tartozó Service Archéologique végezte ezen a területen L. Rey vezetésével 1917-

ben. Rey a törökül Zeitenliknek nevezett lelıhelyen három Kr.e. 5. századi cisztasírt, két 4. 

századi halotti urnát, valamint néhány római kori sírt ásott ki.653 A cisztasírok csontvázas 

temetkezéseinek mellékletei a mintegy 70 évvel késıbb Sindosnál feltárt sírokban találtakra 

emlékeztetnek: illír típusú bronz sisak, vas kard, rombusz alakú, domborított rozettadíszes 

arany szájlemez, dupla szárú tő, ivócsészék (skyphos, kylix) és illatszeres edények 

(lékythos).654 L. Rey ásatása a Langada út bal oldalán, pontosan azon a területen zajlott (a mai 

Stavroupolis kerület Sotiros, Alamanas és Gorgopotamou utcáinak az Oraiokastrou utcával 

való találkozásánál, ld. 3. k.), ahol 1964-ben (Dagli utca), illetve 1974-ben (Oraiokastrou 

utca) a környék közmőfejlesztései és építkezései miatt végzett leletmentı ásatások során két, a 

késıklasszikus-korahellénisztikus korra keltezhetı, gazdag fém-mellékletekkel ellátott 

cisztasír került elı.655 Az 1974-es leletmentés alkalmával K. Romiopoulou a feltárt sír körül 

neolit edénytöredékeket talált, amellyel bizonyíthatóvá vált, hogy a terület már az újkıkorban 

lakott volt.656 Feltevése szerint a Dagli és az Oraiokastrou utcában, valamint a korábban L. 

Rey által feltárt sírok is a csupán Pliniusnál említett Piloros településhez tartozhattak.657 Az 

1990-es évek, szintén a területen végzett építkezések miatti feltárás-sorozata azonban 

bebizonyította, hogy a mindössze 300 méterre fekvı Trapeza Lebeten megtalált település (az 

egyetlen a környéken, amely a késıklasszikus korban is lakott volt) nem azonosítható az ókori 

                                                 
652 Ld. L. Rey, in BCH 41-43 (1917-1919), 105-109.; Heurtley 1939, 25.; Tzanavari – Lioutas 1993, 265. 
653 Rey 1927. 
654 Ld. Rey 1927, 6-18. kép. Vö. Sindos 1985, 128-131. 59. sír, 148-151. 115. sír, 210-213. 76. sír. 
655 M. Siganidou, in ArchDelt 20 (1965), B2 Chron., 411.; K. Romiopoulou, in ArchDelt 29 (1973-1974), B3 
Chron., 693.; Romiopoulou 1989, 199 és 202-218. 
656 Ld. Romiopoulou 1989, 200-202. 
657 Uott., 199. 
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Pilorossal, mert ez, igaz megszakítás nélkül, de „csak” a Kr.e. 9. századtól a Kr.e. 4. századig 

létezett. Ennek az egyelıre azonosítatlan településnek658 két temetıje is volt, keletre, illetve 

nyugatra a Trapezától. A nyugati temetıhöz tartozott a két stavroupolisi sír is. Az elmúlt két 

évtized kutatásai igazolták, hogy az Oraiokastrou utcai sírnál elıkerült neolit edénytöredékek 

egy kb. 4 hektáron elterülı neolit településbıl származnak, és a késıklasszikus-hellénisztikus 

korban több sírt ennek a településnek a feltöltésébe vágtak bele. Emellett a L. Rey és K. 

Romiopoulou által feltárt sírok egy kb. 2500 m² kiterjedéső vaskori temetınek is a szélén 

helyezkednek el.659 A 9 – 8. századra keltezhetı sírokban a korszak más makedóniai temetıire 

(pl. Vergina, Kastanas, Anchialos) is jellemzı mellékleteket találtak: arany rombusz alakú 

szájlemezeket és háromágú lemezt (triskeles), bronz tőket, pápaszemes fibulákat, spiráldíszes 

győrőket és karkötıket, bronz korong és kettıs bárd alakú függıket, agyag hegyesfülő 

skyphosokat, függıleges nyakú csırös kancsókat.660 A Trapeza lebeti település 

külkapcsolataira már a Kr.e. 8. sz. második felére keltezhetı rétegekben találtak bizonyítékot: 

koncentrikus körökkel és madarakkal díszített edények töredékeit, amelyek euboiai mőhelyek 

termékei.661 A leletek tanúsága szerint a település a virágkorában (a Kr.e. 5. – 4. sz. vége) 

kapcsolatban állt a görög világ nagyrészével, elsısorban Athénnal, Korinthosszal, a kisázsiai 

partvidékkel, de Egyiptommal is.662  

Thesszaloniki Stavroupolis és Polichni kerületeiben végzett régészeti kutatások nyomán 

egyértelmően kirajzolódik tehát, hogy a Toumba és a Trapeza Lebet tágabb környezete már a 

késı újkıkorban lakott volt, majd a két lelıhelyen a korabronzkortól a 4. század végéig 

folyamatos megtelepedés nyomai találhatók. A leletek tanúsága szerint a Trapeza lebeti 

település a 8. század második felében kapcsolatban állt Euboiával, sıt felmerült, hogy esetleg 

Eretria Therméi-öböl környékén alapított kolóniáinak egyikével (Dikaia?) azonosítható. A 

Trapeza lebeti településhez a vaskorban és az archaikus-késıklasszikus korban is kiterjedt 

temetık tartoztak, amelyek az idık folyamán egymásba értek. Ezekben a sírokban a 

kerámiatárgyak mellett vasból, bronzból, ezüstbıl és aranyból készült mellékletek is 

találhatók. A település az 5. – 4. században élte virágkorát, majd Kr.e. 300 körül érhetett 

                                                 
658 N. G. L. Hammond az ókori Dikaiaval azonosította a Trapeza lebeti települést. Errıl ld. Hammond 1998, 396-
397. M. H. Hansen és T. H. Nielsen által kiadott archaikus és klasszikus kori polis-inventáriumában azonban 
Dikaiát a Chalkidiké félsziget északnyugati részére helyezték. Ld. Poleis 2004, 826-827, 568. sz. Errıl az 
azonosításról bıvebben ld. Vokotopoulou 2001, 745-746. Egyelıre azonban a település nem köthetı biztosan 
egyik ismert ókori településhez sem. Ld. Κ. Ρωµιοπoύλου: Σταυρούπολις, in Hrysos ton Makedonon 2007, 177. 
659 Minderrıl ld. Tzanavari – Lioutas 1993, 265-278.; Lioutas – Gioura 1997; Lioutas – Mandaki – Iliopoulou 
2003. A stavroupolisi neolit településrıl részletesen ld. Grammenos – Kotsos 2004 (non vidi). 
660 Ld. Lioutas – Gioura 1997, 322-324. és 4-10. k. 
661 Tzanavari – Lioutas 1993, 271. 
662 Lioutas – Mandaki – Iliopoulou 2003, 305-306. 
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véget, ami valószínőleg Thesszaloniki megalapításával hozható kapcsolatba. A Trapeza lebeti 

település feltehetıen egyike volt azoknak a Therméi-öböl környéki településeknek, 

amelyeknek a synoikismosával Kassandros megalapította a várost (Kr.e. 316/315).     

 

 

A DAGLI UTCAI SÍR 

 

LELETKÖRÜLMÉNYEK: 1964 telén a Dagli utcában az Görög Telekommunikációs 

Társaság által végzett árokásási munkálatok közben a munkások egy mészkı lapokból épített 

kismérető cisztasírba ütköztek. A sír megsemmisült, így a leletmentésre kiérkezı régészeknek 

már nem volt módjuk szisztematikus kutatást végezni. Csupán a mellékleteket tudták 

összegyőjteni, és megállapíthatták, hogy a sír férfi temetkezése lehetett. Tudomásom szerint 

nem készült ásatási dokumentáció.  

 

MELLÉKLETEK:  

1.Arany lemez domborított balra forduló oroszlán-figurával (1. k.; ld.  56. sz.).  

2.Arany lemez domborított jobbra forduló oroszlán-figurával (1. k.; ld.  55. sz.).  

3.Arany lemez domborított oroszlánbırrel  (1. k.; ld.  54. sz.) 

4.Arany dupla szárú tő tartóval (2. k.; ld. 36. sz.) 

5.Arany lótuszvirág és palmetta alakú veretek, 4 db (3. k.; ld. 51. sz.) 

6.Arany nyolcszöglető bikónikus gyöngy (4. k.; ld. 26. sz.) 

7.Arany szalag domborított fonatmintával (5. k.; ld. 46. sz.). 

8.Bronz kratér-kados forgatható füllel (6-7. k.). A fül mindkét vége visszahajlik és kúpban 

végzıdik. Közepén függesztıkarika. A fül alatt reliefben megmintázott, archaikus stílusú 

Gorgó-fej, a perem alatt és a talpán nyelvminta-sor, az edény nyakán kettıs fonatminta. A 

testen kiegészítések. A Kr.e. 6. század végén,663 vagy az 5. század elsı negyedében készült.664 

Ltsz.: MΘ 5124. Magassága 24 cm, a füllel együtt 36,5 cm; a száj átmérıje 18 cm, a talp 

átmérıje 12 cm.  

Irodalom: Treasures 1979, 73. 270. sz. 40.t. (Kr.e. 4. század második fele); Search 1980, 159. 

116. sz. 116. k. 18. t. (Kr.e. 4. század); Romiopoulou 1989, 202-203. 1. sz. 47. t.; Greek 

Civilization 1993, 208-209. 242. sz. 242. k. (Kr.e. 5. század eleje); Barr-Sharrar 2007, 487. 

489. 490. 493-494. (attikai). 

                                                 
663 Rolley 1982, 64-65.; Romiopoulou 1989, 203. 
664 Barr-Sharrar 2007, 487.  
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9.Bronz lóherekiöntıs oinochoé (8-9. k.). A test körte alakú, a fül magasan a kiöntı fölé 

emelkedik és az alsó vége hegyesen végzıdik. A test egy része kiegészítés. Az 5. század 

végén- 4. század elején készült.665 

Ltsz.: MΘ 5125. Magassága 18 cm, a füllel 22 cm.  

Irodalom: Treasures 1979, 73. 272. sz. 40.t. (Kr.e. 4. század második fele); Search 1980, 160. 

117. sz. 117. k. (Kr.e. 4. század második fele); Barr-Sharrar 1984, 2. 2. k.; Romiopoulou 

1989, 203-204. 2. sz. 48.α-β. t.; Greek Civilization 1993, 209. 243. sz. 243. k. (Kr.e. 5. század 

vége); Barr-Sharrar 2007, 495. 

10.Bronz csırös kancsó (10-11. k.). A test henger alakú, oldala homorú, középen élesen 

megtörik (carinated), alja lapos. A fül alsó része fonat-mintázatú, alatta reliefben 

megmintázott kagyló. Kr.e. 5. század vége,666 vagy 4. század eleje.667 

Ltsz.: MΘ 5126. Magassága 12 cm, a talp átmérıje 8,5 cm.  

Irodalom: Treasures 1979, 73. 271. sz. 40.t. (Kr.e. 4. század második fele); Romiopoulou 

1989, 204-205. 3. sz. 48.γ-δ. t.; Greek Civilization 1993, 209. 244. sz. 244. k. (Kr.e. 5. század 

vége); Barr-Sharrar 2007, 495-497. (attikai); a típushoz: Pfrommer 1983, 241-247. 

11.Bronz lapos phialé nyéllel (patera; 12-15. k.). A nyél visszahajló vége stilizált 

hattyúfejben végzıdik. A phialéhoz csatlakozó végén és a felsı kiszélesedı részén vésett 

palmetták díszítik. A phialé egy része kiegészítés. 5. század vége – 4. század eleje.668  

Ltsz.: MΘ 5127. Magassága 4 cm, átmérıje 22,5 cm, hossza a nyéllel 37,5 cm.  

Irodalom: Treasures 1979, 73. 273. sz. (Kr.e. 4. század második fele); Romiopoulou 1989, 

205. 4. sz. 49.α-γ. t.; Greek Civilization 1993, 209. 245. sz. 245. k. (Kr.e. 5. század vége); K. 

Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 179. 8. sz. (helyi mőhelybıl).  

12.Bronz strigilis (16. k.). Szalagszerő, ovális alakban visszahajló nyéllel. Kiegészítve. 

Ltsz.: MΘ 5138. Hossza 23 cm. 

Irodalom: Romiopoulou 1989, 207. 12. sz. 49.ε. t.; a típushoz: Marwitz 1979. 

13.Vas lándzsahegy. 

Ltsz. nélkül. Hossza 58 cm. 

Irodalom: Romiopoulou 1989, 207. 13. sz. 

14.Attikai vörösalakos aryballoid lékythos (17. k.). Egy álló és egy ülı nıalakot ábrázol, az 

álló egy tárgyat nyújt az ülı felé. A felülete kopott. Több darabból ragasztva. Kr.e. 5. század 

vége, vagy a 4. század eleje.669 

                                                 
665 Romiopoulou 1989, 204.; Barr-Sharrar 2007, 495. 
666 Romiopoulou 1989, 204. 
667 Pfrommer 1983, 242. 
668 K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 179. 
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Ltsz.: MΘ 5135. Magassága 20,5 cm.  

Irodalom: Romiopoulou 1989, 207. 14. sz. 49.δ. t. 

15.Alabástrom(?)670 alabastron (18. k.). Lapos, széles, korong alakú szájperemmel és apró, 

győrő alakú fülekkel. Felülete kopott. Kr.e. 5. század vége.671 

Ltsz. nélkül. Magassága 18,3 cm, a száj átmérıje 6,4 cm. 

Irodalom: Romiopoulou 1989, 207. 15. sz. 50.γ. t. 

 

KELTEZÉS:  

Kr.e.  5. század vége, vagy 4. század eleje (Romiopoulou 1989). 

 

IRODALOM:  

M. Karamanoli-Siganidou, ArchDelt 20 (1965), Chron. B2, 411. 462-463. t. (Kr.e. 5. század 

második fele). 

Romiopoulou 1989, 199. 202-207.  

 

 

AZ ORAIOKASTROU UTCAI SÍR 

 

LELETKÖRÜLMÉNYEK:  1974. augusztus 26-án szennyvízvezeték-árok ásása közben az 

exkavátor elpusztított egy mészkılapokból épített cisztasírt. A pusztítás ellenére a sír méretei 

pontosan meghatározhatóak voltak: hossza 1,05 m, szélessége 0,95 m, mélysége 0,9 m volt. A 

sírban hamvasztásból származó maradványokat és mellékleteket találtak. Az utóbbiak alapján 

férfi temetkezése lehetett. A halott maradványait feltehetıen díszes fa ládába, vagy 

szarkofágba helyezték, amire a megmaradt díszítıelemekbıl következtettek.672 A mellékletek 

egy részét a helyszínre érkezı rendırök győjtötték be a munkásoktól, a másik részét pedig a 

leletmentésre kivonuló régészek találták meg a terület átvizsgálása során. A rendszerint 

párban elıforduló edénytípusokból (kantharos, kalyx) csupán egy-egy darabot találtak, ezért 

feltételezhetı, hogy nem sikerült az összes leletet összegyőjteni. 

 

 

                                                                                                                                                         
669 Romiopoulou 1989, 207. 
670 K. Romiopoulou nem említi az anyagát. 
671 Romiopoulou 1989, 207. 
672 K. Romiopoulou az arany növénydíszes veret-párt és a figurális aranyozott terrakotta lapokat vélte a láda, 
vagy szarkofág díszének (Romiopoulou 1989, 208.). 
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MELLÉKLETEK:  

1. Arany mirtuszkoszorú (19. k.; ld. 3. sz.). 

2.Arany mell-lánc(?) függı virágkehellyel (20. k.; ld.  28. sz.). 

3.Arany nyolcszöglető veret palmettákkal, lótuszvirágokkal, és karika (21. k.; ld. 53. sz.). 

4.Arany növénydíszes veret-pár (22. k.; ld. 52. sz.). 

5.Arany szalag darabjai domborított fonatmintával, 6 db (23. k.; ld. 47. sz.).  

6.Arany rozetta alakú ruhadíszek, 27 db. (23. k.; ld. 48. sz.).  

7.Arany Héraklés-csomó alakú gyöngy (23. k.; ld. 25. sz.). 

8.Arany gyöngy. Hiányzik. Ltsz.: ΜΘ 7423A.  

9.Arany spirál és kör alakú lemezszalagok (23. k.; ld. 57-58. sz.). 

10.Aranyozott ezüst karika (23. k.; ld. 59. sz.).  

11. Ezüst kalyx belsejében domborított, aranyozott nıi fejjel (24-26. k.). Kívül az alját 

dupla rozetta díszíti, az oldalát nyelvminta borítja. A vállán két astragalos-sor között egyszerő 

fonatminta, felette lesbosi kymation-sor. Felülete kopott, restaurált. Kr.e. 4. század utolsó 

negyede,673 vagy vége.674  

Ltsz.: ΜΘ 7427. Magassága 5,5 cm, átmérıje 9 cm. Az omphalos átmérıje 2,5 cm. 

Irodalom: Treasures 1979, 74. 280. sz. 41. t. (Kr.e. 4. század második fele); Pfrommer 1987, 

59. 235. KaB M 6; Romiopoulou 1989, 211-212. 12.sz. 54. t.; a típushoz: Barr-Sharrar 1984, 

3-5.; Pfrommer 1987, 55-68. 

12.Ezüst kantharos (27. k.). A talpa alacsony, a fülek testhez csatlakozó része 

borostyánlevél alakú. Kr.e. 4. század utolsó negyedének az eleje.675 

Ltsz.: ΜΘ 7430. Magassága 8 cm, a száj átmérıje 9 cm, az alj átmérıje 4 cm. 

Irodalom: Treasures 1979, 75. 283. sz. 41. t. (Kr.e. 4. sz. második fele); Romiopoulou 1989, 

214. 55.γ. t. 

13.Ezüst szőrı (28. k.). Mindkét fülét kör alakban visszahajlították, és hattyúfejben 

végzıdnek. A középsı, áttört része hiányzik. Kr.e. 4. század utolsó negyede.676  

Ltsz.: ΜΘ 7428. Átmérıje 10 cm, teljes hossza 20,5 cm, fülek hossza 5,5-5,8 cm. 

Irodalom: Treasures 1979, 74-75. 281. sz. (Kr.e. 4. század második fele); Romiopoulou 1989, 

212-213. 55.α. t. (észak-görögországi mőhely). 

14.Ezüst merıkanál (29. k.). Nyele lapos, visszahajlított vége hattyúfejben végzıdik. 

Ltsz.: ΜΘ 7431. Hossza 23 cm, a kanál-test átmérıje 6 cm. Kr.e. 4. sz. második fele.677 

                                                 
673 K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 182. 11. sz.; Pfrommer 1987, 235.  
674 Romiopoulou 1989, 212.  
675 Uott., 214. 
676 K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 182. 13. sz. 
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Irodalom: Treasures 1979, 75. 284. sz.; Romiopoulou 1989, 214. 16. sz. 56.α. t.  

15.Ezüst lékythos-aryballos (Talcott-típus; 30. k.). A fül testhez csatlakozó része 

kettéágazik és egy-egy borostyánlevélben végzıdik. Kr.e. 4. század közepe.678 

Ltsz.: ΜΘ 7432. Magassága 12 cm, a száj átmérıje 7 cm, az alj átmérıje 4,5 cm. 

Irodalom: Treasures 1979, 74. 279. 41. t. (Kr.e. 4. század második fele); Search 1980, 159. 

115. sz. 115. k.; Romiopoulou 1989, 214. 17. sz. 56.β. t.; K. Romiopoulou, in Hrysos ton 

Makedonon 2007, 182. 12. sz. (Kr.e. 4. század közepe és utána). 

16.Ezüst phialé (31. k.). Félgömb alakú, egykor három kagyló alakú lábbal. Ma már csak az 

egyik van meg. Töredékes, ragasztva és kiegészítve.  

Ltsz.: ΜΘ 7433; a láb ΜΘ 7434. Magassága 9 cm, átmérıje 20 cm, a kagyló átmérıje 2 cm. 

Irodalom: Treasures 1979, 75. 285. sz. (Kr.e. 4. század második fele); Romiopoulou 1989, 

214-215. 56.γ. t.  

17.Bronz kettıs fülő oinochoé (32. k.). Mindkét fül edénytesthez csatlakozó vége 

borostyánlevél alakú. 

Ltsz.: ΜΘ 7438. Magassága 19,5 cm, a talp átmérıje 8 cm. 

Irodalom: Treasures 1979, 74. 278. sz. (Kr.e. 4. század második fele); Romiopoulou 1989, 

216. 24. sz. 58.α. t.; a típushoz: Sparkes – Talcott 1970, 67. 167-174. sz. 9. t. 

18.Ezüst pyxis (33. k.). Henger alakú test, lapos alj. A perem alatt és az alj felett ión 

kymation-sor, közöttük a testen körben széles hornyok. Az alján vésett koncentrikus körök. A 

teteje hiányzik. 4. század  utolsó negyede – 3. század eleje.679 

Ltsz.: ΜΘ 7429. Magassága 6 cm, átmérıje 6 cm. 

Irodalom: Treasures 1979, 75. 282. sz. (Kr.e. 4. század második fele); Romiopoulou 1989, 

213-214. 14. sz. 55.β. t.; K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 181. 10. sz. 

19.Bronz henger alakú doboz (34-35. k.). Két félhenger alakú, zsanérral rögzített részbıl áll. 

Az egyik felében egy, a másikban négy rekesz, közülük három fedéllel és fogantyúval, a 

negyedik kör alakú nyílással. A doboz és a rekeszek is zárhatóak. A doboz egyik keskeny 

végén függesztıfül. Orvosi eszközök és gyógyszerek, vagy íróeszközök és tinta, vagy 

kozmetikai szerek és eszközök tárolására szolgálhatott. Kr.e. 4. század utolsó negyede.680  

Ltsz.: ΜΘ 7437. Hossza 22,5 cm, átmérıje összecsukva 5,5 cm. 

Irodalom: Treasures 1979, 77. 302. sz. (Kr.e. 4. század második fele); Romiopoulou 1989, 

215-216. 23. sz. 57. t.; K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 181. 8. sz. 

                                                                                                                                                         
677 Treasures 1979, 75. 
678 Romiopoulou 1989, 214. 
679 Hrysos ton Makedonon 2007, 181. 
680 U.ott., 181. 
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20.Ezüst diphros töredékei (36-37. k.). A lábait valószínőleg fából készítették és 

ezüstlemezzel borították. A lábak közötti összekötırudak vasból készültek szintén 

ezüstborítással. A rudak közül mind a négy, a lábak közül kettı maradt meg. G. Richter 2. 

típusába sorolható.681 Restaurálva, kiegészítve. Kr.e 4. század utolsó negyede.682  

Ltsz.: ΜΘ 7440. Mérete 55x55 cm, magassága 45 cm, a megmaradt rudak hossza 34 cm. 

Irodalom: Treasures 1979, 76. 292. sz. 39. t. (Kr.e. 4. század második fele); Romiopoulou 

1989, 215. 22. sz. 56.δ. t.; K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 183. 41. tárló;  

Andrianou 2006, 229. 231. 5. sz.; a típushoz: Richter 1966, 38-43. 

21.Ezüst karikák (2 db) és bronz karika. 

Ltsz.: ΜΘ 7435, az ezüst karikák átmérıje 1 cm, a bronzé 0,7 cm. 

Irodalom: Romiopoulou 1989,  215. 20. sz. 

22.Ezüst orsó alakú díszek, 2 db. Valószínőleg edény fülérıl. 

Ltsz.: ΜΘ 7436. Hosszuk 2,2 cm. 

Irodalom: Romiopoulou 1989, 215.o.21. sz. 

23.Vas kard (40. k.). Keresztvassal, elefántcsont borítású markolattal és a pengén a fa 

kardhüvely maradványaival. A markolat végérıl hiányzik a gomb. Korrodálódott. 

Ltsz.: ΜΘ 7448. Hossza 50 cm, a penge szélessége 1,5-3,5 cm.  

Irodalom: Treasures 1979, 75. 286. sz. (Kr.e. 4. század második fele); Romiopoulou 1989, 

217. 26. sz. 58.ε. t.; a típushoz: Touratsoglou 1986, 614-628.  

24.Vas kés (40. k.). Sarló alakú, a fa nyél maradványaival, a nyél végén bronz lemez 

borítással.   

Ltsz.: ΜΘ 7447. Hossza 23,5 cm, a nyél szélessége 2-4 cm, a penge szélessége 2-4 cm. 

Irodalom: Treasures 1979, 75. 287. sz. (Kr.e. 4. század második fele); Romiopoulou 1989, 

217. 27. sz. 58.ε. t.  

25.Vas lándzsahegyek, 8 db (39. k.). Levél alakúak középsı bordával. Az egyik ívelt (ΜΘ 

7442), egy másik pedig töredékes (ΜΘ 7449). 

Ltsz.: ΜΘ 7441-7446; ΜΘ 7449 (2db). Méretük sorrendben: 33x4 cm; 38x6 cm; 32x6 cm; 

32x3,8 cm; 20x4 cm; 45,5x4,5 cm. ΜΘ 7449: a teljes darab mérete kb. 12x5 cm, a töredékesé 

7,5x4 cm. 

Irodalom: Treasures 1979, 76. 288-291. sz. (Kr.e. 4. század második fele); Romiopoulou 

1989, 217-218. 28-34.β. sz. 58.δ. t. 

26.Vas tárgyak, 2 db. Függıleges hengeres nyéllel és hármas talppal (mécsestartó?). 

                                                 
681 Richter 1966, 40-41. 
682 Hrysos ton Makedonon 2007, 183. 
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Ltsz.: ΜΘ 7449. Magasságuk 4,3 cm és 7 cm. 

Irodalom: Romiopoulou 1989, 218. 34.γ. sz. 

27.Vas szögek, 4 db. Valószínőleg klínébıl.  

Ltsz.: ΜΘ 7449. Hosszuk 6-8 cm. 

Irodalom: Romiopoulou 1989, 218. 34.δ. sz.  

28.Bronz szög. Valószínőleg lándzsahegy rögzítéséhez.  

Ltsz.: ΜΘ 7449. Hossza 2,5 cm. 

Irodalom: Romiopoulou 1989, 218. 34.ε. sz.  

29.Aranyozott dombormőves terrakotta lapok, 5 db (38. k.). Görögök és amazonok harcát 

ábrázoló jelenet részei: görög harcos és amazon párviadala (2 db), görög harcos (1 db), 

amazon (1 db), pajzs-töredék (1 db). A rögzítésre szolgáló lyukak alapján halotti klíné, vagy 

szarkofág oldalát díszíthették. Égés nyomai. Kr.e. 4. század második fele.683   

Ltsz.: ΜΘ 7439. A méretük: 10x15 cm (a párviadalok), 9x10 cm, 11x5 cm, a pajzs-töredék 

átmérıje 4 cm.  

Irodalom: Treasures 1979, 77-78. 303-306. sz.; Romiopoulou 1989, 216-217. 25. sz. 58.β-γ. 

t.; K. Romiopoulou, in Hrysos ton Makedonon 179-180. 2. sz. 

30.Aranyozott gömb alakú terrakotta gyöngyök nyakláncból, 3 db. 

Ltsz.: ΜΘ 7424. Átmérıjük 1-5 mm. 

Irodalom: Treasures 1979, 77. 300. sz. (Kr.e. 4. század második fele); Romiopoulou 1989, 

211. 9. sz.  

31.Alabastron. Nagyon rossz állapotú. 

Ltsz.: ΜΘ 7449. Magassága 19 cm. 

Irodalom: Romiopoulou 1989, 218. 34.στ. sz. 

 

KELTEZÉS:  

Kr.e. 4. század utolsó negyede (Gold of Macedon 2000). 

Kr.e. 300 körül (Pfrommer 1987; Pfrommer 1990). 

Kr.e. 4. század utolsó negyede Thesszaloniki megalapítása (316/315) elıtt  (Romiopoulou 

1989) 

 

IRODALOM:  

K. Romiopoulou, ArchDelt 29 (1973-1974), Chron. B3, 693. 696. 4. rajz, 500-501. t. 

                                                 
683 Uott., 179. 
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Pfrommer 1987, 182. FK 53. 

Romiopoulou 1989, 199. 207-218. 

Pfrommer 1990, 254. FK 105 

Gold of Macedon 2000, 85. 
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2. SEDES 
 

A LEL İHELY 

 

Sedes latin eredető elnevezése a bizánci korból származik. A település 1926-ban kapta a 

görög Thermi nevet a közelben található melegviző forrásokról. Thesszalonikitıl kb. 15 km-

re délkeletre található, a Chalkidiké-félsziget belsejébe vezetı Thesszaloniki-Polygiros út 

mentén. Fekvése kitőnı, a Hortiatis (az ókori Kissos) és a Kalavros-hegység közé ékelıdı 

síkságon, az Anthemous folyó völgyében (Vasilika-völgy), a Therméi-öböl partjától kb. 3 km-

re helyezkedik el (ld. 4. k.). A kisvárostól délre lévı, a balkáni háborúk idején létrehozott 

(1912) és ma is mőködı katonai légi bázis mind a mai napig ırzi a Sedes nevet. 

A 19. században és a 20. század elején a kutatók egy része Sedest a Thesszaloniki 

elıdjének tartott ókori Thermével azonosította. Az azonosítás alapja a település közelében 

található melegviző kénes forrás volt, amirıl – a kutatók szerint – az ókori város is kaphatta a 

nevét.684 Ezt a feltevést viszonylag korán többen is megkérdıjelezték.685 A Therméi-öböl 

környékének 1970-es évektıl megélénkülı régészeti kutatásai alapján azonban ma már egyre 

valószínőbb, hogy az ókori Thermé a modern Thermitıl északabbra volt.686  

A nyári idıszakban is vízzel teli Anthemous folyó völgye – a földmővelésre alkalmas 

területeknek köszönhetıen – a neolitikum kései idıszakától kezdve lakott volt.687 Az egyik 

korabeli, meglehetısen nagy kiterjedéső (kb. 12 ha) település a mai Therminél található, de 

még csak kevéssé kutatott.688 A 20. század elsı évtizedeiben az athéni British School kutatói 

és a francia l’Armée d’Orient régészeti szolgálata is végzett terepbejárásokat ezen a 

vidéken.689 Sedesnél két mesterséges kiemelkedést is megfigyeltek az akkori falutól 

északkeletre. A mintegy 2 hektáros, fennsíkhoz hasonló trapezán L. Rey vezetésével végzett 

próbaásatásokból elıkerült kerámia alapján ókori település nyomait azonosították.690 A 

modern Thermihez köthetı elsı feltárás a sedesi katonai bázis területén folyt. A parancsnoki 

épülettıl északra építkezés során megtalált négy sírt N. Kotzias vezetésével tárták fel 1938-

ban. Közülük három egy csoportban, egymástól 6-8 méterre, egy pedig tılük mintegy 40 m 

                                                 
684 Ld. ehhez Dimitsas 1874, 262-263.; E. Oberhummer, RE V.A (1934), 2392. s.v. Therme. 
685 Ld. ehhez Romaios 1940. 
686 A késıbronzkorban és a koravaskorban a thesszaloniki Toumba, a Kr.e. 8. századtól pedig a mai 
Karabournakinál (Thesszaloniki Kalamaria nevő részén) feltárt település azonosítható az ókori Thermével. Ld. 
ehhez összefoglalóan Tiverios 2008, 26-28. 
687 Jarman – Bailey – Jarman 1982, 153-156. 
688 Összefoglalóan további irodalommal ld. Andreou – Fotiadis – Kotsakis 1996, 582-583.  
689 Wace 1913/1914; Rey 1917. 
690 Rey 1917, 159-161. 
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távolságban helyezkedett el. A leletmentés után eltemették a sírokat, a helyük ma már 

ismeretlen. N. Kotzias szakszerő feltárásának és alapos dokumentálásának köszönhetıen 

azonban meglehetısen pontos ismereteink vannak a sírépítményekrıl, a díszítésükrıl, a 

mellékletek elhelyezkedésérıl és az eltemetés körülményeirıl (ld. alább).691  

Szisztematikus régészeti feltárások csak jóval késıbb, 1987-ben kezdıdtek Thermi 

területén az intenzív építkezési tevékenységnek köszönhetıen. Az ásatások a ma már a 

kisváros északkeleti szélére esı trapezán található ókori településre nem, hanem a hozzá 

tartozó temetıre terjedtek ki, és ma is folytatódnak. Eddig mintegy 4200 sírt tártak fel. A 

temetıt a 8. századtól a Kr.e.1. – Kr.u. 1. századig folyamatosan használták. A legnagyobb 

sőrőséggel a 6. – 4. században temetkeztek itt.692 A Kotzias által megtalált sírok azonban nem 

kapcsolódnak a feltárt klasszikus-hellénisztikus kori temetıhöz. Különálló csoportot alkotnak, 

és egy feltevés szerint egyetlen családhoz tartozhattak.693  

A temetkezések mennyisége és a temetı kiterjedése azt mutatja, hogy jelentıs ókori 

településhez tartozott. Ezt a még feltáratlan trapeza mérete mellett a sírok gazdag és sokféle 

melléklete is megerısíti. Az archaikus sírokban a sindosi temetıben találtakhoz hasonló arany 

ruhadíszítı korongok, szalagok, szájlemezek, gömbfejő tők, bronz és vas fegyverek és bronz 

edények mellett korinthosi, attikai, chiosi és kisázsiai ión kerámia edények is voltak, amelyek 

a település kereskedelmi kapcsolatait mutatják. Az arany és ezüst ékszermellékletek alapján a 

gazdasági virágzása az 5. – 4. században is folytatódott. A Kr.e. 4. század végén azonban 

jelentıs visszaesés mutatható ki a temetkezések mennyiségében. A település ugyanis 

valószínőleg egyike volt azoknak, amelyek részt vettek Thesszaloniki synoikismosában. Kr.e. 

316/315 után sem szőnt meg, hanem jóval kisebb népességgel élt tovább. A török uralom 

idején, a 16-18. században temetıként használták ezt a területet, majd az 1910-es évek végétıl 

kisázsiai és pontuszi menekültek telepedtek le itt.694  

A régészeti kutatások alapján tehát a modern Thermi területén azonosítható ókori 

település mintegy 900 éven át szinte folyamatosan lakott volt. A második görög kolonizációs 

hullám (8 – 7. század) által érintett területen, a Therméi-öböl közvetlen környékén jött létre. 

Egy feltevés szerint az sem kizárt, hogy az ezen a területen települések létrehozásában 

élenjáró Eretria által alapított egyik kolóniával, az ókori forrásokban is említett Dikaiaval 

                                                 
691 Kotzias 1937. 
692 A kutatások eddigi eredményeirıl ld. Skarlatidou – Ignatiadou 1996; Skarlatidou 2007, 143-147. 
693 Ignatiadou 2007, 139. 
694 Skarlatidou 2009. 
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azonosítható.695 Annyi bizonyos, hogy a 6 – 4. században élte virágkorát, népessége is ekkor 

volt a legnagyobb. Archaikus kori temetkezéseinek leletanyaga pedig több, euboiaiakhoz 

köthetı település korabeli temetkezéseinek (Sindos, Nea Philadelphia, Aghia Paraskevi, 

Stavroupolis)696 mellékleteivel mutat rokonságot, alkot közös horizontot.    

 

 

AZ A SÍR  

 

LELETKÖRÜLMÉNYEK:  

Munkások találták meg 1938 februárjában a katonai repülıtér parancsnoki épületétıl 

északra a kismérető, négy különbözı vastagságú mészkılapból (21-32 cm) épített sírt egy 

földhalom alatt. A kılapokat csak félig munkálták meg és kötıanyag nélkül építették össze 

szarkofág formájúra (2. k.). A sír külsı mérete 181x120 cm, a belsı mérete pedig 125x61x60 

cm volt. 141 cm hosszú és 33 cm magas nyeregtetı formájúra faragott monolit kılappal 

fedték le. A leletmentést végzı régészek megtalálták a temetkezés fölött a hamvasztáshoz 

épített máglya és az elégetett tárgyak maradványait is. Az utóbbiak egy részét a sírba 

temették. A feltárás után szétbontották a sírt és a szomszédos nagymérető sír mellett rakták 

össze újból. Az árkokat visszatemették. A sír kis mérete, valamint a megtalált ékszerek típusa 

és mérete alapján feltehetıen kislány sírja lehetett.697  

 

MELLÉKLETEK:  

1.Arany mirtuszkoszorú töredékei (1. k.; ld. 4. sz.). 

2.Arany nyaklánc elemei: egy csı és egy astragalos alakú gyöngy (1. k.; ld. 19-20. sz.). 

3.Arany oroszlánfejes nyaklánc töredékei: hurkolt lánc-darab és az egyik oroszlánfej 

töredéke (1. k.; ld. 21-22. sz.). 

4.Arany gazellafejes karikafülbevaló töredéke (1. k.; ld. 12. sz.). 

5.Bronz edény füle és töredékei. Töredékes és hiányos. 

6.Kismérető kör alakú bronz tükör. Töredékes. 

7.Bronz szögfejek. 

8.Vas szögek fej nélkül. 

                                                 
695 Dikaiaról ld. Poleis 2004, 826-827. s.v. Dikaia. Azonosításának problémájáról összefoglalóan ld. Tiverios 
2008, 24-26.  
696 Ld. fentebb, 308. 
697 Ld. a 3. függeléket. 
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9.Terrakotta nıi figurák, kb. 15 db.698 Töröttek. 

 

KELTEZÉS: 

A Kr.e. 3. század közepe, vagy utána (ld. ehhez a 2. függeléket). 

 

IRODALOM:  

Makaronas 1940, 478. 

Walter 1940, 268. 

Kotzias 1937, 866-867.  

Ignatiadou 2007, 139. 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

N. Kotzias utal arra, hogy a felsoroltakon kívül más tárgyakat is talált a temetkezésben, 

de nem említi, milyeneket.699 A szakirodalomban késıbb sincs szó ezekrıl. 

Az arany mirtuszkoszorú töredékei közül kettıt a sírban, a többit a sír fölött, a máglya 

hamujában szétszórva talált meg. A többi tárgy is a máglya maradványai közül került elı.  

A Thesszaloniki Régészeti Múzeum ’Ο χρυσός των Μακεδόνων’ címő kiállításán a 

sedesi A sír koszorújaként bemutatott restaurált arany olívakoszorú darabjai nem azonosak a 

N. Kotzias cikkében közölt fényképen látható töredékekkel.700 

Az 5-9. számú tételek közöletlenek, ezért a leltári számukat és méretüket nem ismerem. 

 

 

A B SÍR 

 

LELETKÖRÜLMÉNYEK:   

Az A sírtól kb. 7 méterre nyugatra került elı a második, a legnagyobb sír a katonai 

reptéren. Típusát tekintve makedón sír volt.701 Valószínőleg a török uralom idején kirabolták, 

így 1938-ban csak a sírépítményt tárhatták fel. A mellékletekbıl mindössze két tárgyat 

találtak meg a sír bejáratán kívül jobb oldalt. A rablók menekülés közben ejthették el ezeket. 

A sírt faragott mészkılapokból építették. Nagymérető (256x212x207 cm), föld alatti halotti 

kamrája volt. Az ajtó (207x126 cm) a délnyugati oldalán középen volt (3. k.). Ajtószárnyak 

                                                 
698 A terrakotta figurák számát O. Walter (AA 1940, 268.) és Ch. I. Makaronas (Makaronas 1940, 478.) említi. 
699 Kotzias 1937, 867. 
700 Errıl részletesen ld. a 2. függeléket. 
701 A makedón sírokról összefoglalóan ld. Miller 1982. 
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helyett négy nagy (152x55x24 cm) mészkılappal zártak le kívülrıl. A nyeregtetıt szintén 

nagymérető (176x42x10 cm) kılapokból építették. A sír hátsó oldalát mészkı téglákkal, az 

elülsı oldalát pedig mészkıbıl faragott tympanonnal zárták le. Ezt palmetta alakú 

akrotérionok díszítették. A sír elején az architráv kb. 1 méterrel nyúlt túl a falakon, amit 

földdel támasztottak meg (ld. 5. k.). A belsejében a sarkoknál talált, kb. 30 cm átmérıjő 

gödrök arra utalnak, hogy a halottat mozgatható klínére helyezték, aminek a lábait a földbe 

süllyesztették (4. k.). A sír egykor volt gazdagságára a fölötte emelkedı domb török 

elnevezése utal: Altın tepe, vagyis Aranydomb. 

 

MELLÉKLETEK:  

1. Vörösalakos peliké négyesfogat ábrázolásával. Törött. 

2. Vas kard. Törött. 

 

KELTEZÉS: 

Kr.e. 4. század utolsó negyede (Kotzias 1937, Ignatiadou 2007) 

 

IRODALOM:  

Makaronas 1940, 478. 

Walter 1940, 268. 

Kotzias 1937, 867-868. 

Ignatiadou 2007, 139-140. 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

A két megmaradt tárgy közöletlen, így a leltári számukat és méretüket nem ismerem. 

 

 

A Γ SÍR  

 

LELETKÖRÜLMÉNYEK:  

A harmadikként elıkerült sír az egyetlen a 4 közül, amit nem raboltak ki. Eredeti 

állapotában találták meg, az A sírtól 6 méterre északnyugatra, a B sírtól 8 méterre északra. 

Nagymérető, mészkılapokból épített cisztasír volt. Öt nagy (230x45-55x22-23 cm), félig 

megmunkált lappal fedték le, amelyek a ránehezedı földtıl megrepedtek. A lapokat pontosan 

illesztették egymáshoz. Az illesztéseket vékony, vörös agyagréteggel zárták le. A feltárók az 
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egyik lap felét eltávolítva jutottak be a sír belsejébe, ami 2,66x1,86x1,78 m mérető volt. A 

falakat 3 sorban egymásra rakott, faragott mészkılapok alkották. Ezeket kb. 0,3 cm 

vastagságú, kiváló minıségő, simára csiszolt márványvakolat borította és vékony fekete 

vonalakkal osztották négyszögletes darabokra, hogy izodóm falazat hatását keltsék. A felsı 

kılapok tetejébe 5 cm széles és 3 cm mély hornyot vágtak. Ez tartotta a sír tetején keresztbe 

fektetett fehér fa deszkákat, amelyeknek a maradványait megtalálták a hornyokban. A 

maradványok alapján a deszkák szélessége 25-30 cm, vastagságuk 2,5-3 cm volt. A 

deszkamennyezetet egyetlen 30x10 cm vastag platánfa gerenda tartotta, amit a sír hosszában 

fektettek a kıfal tetejére (6-7. k.). A darabjait a rövid falak tetejébe vágott foglalatban és a 

padlón szétszórva találták meg. A sírban szétszóródott halványsárga, mélykék és vörös színő, 

1-2 cm mérető textildarabok alapján a mennyezetet egykor csillagokkal díszített textil 

borította.702 A mennyezet alatt perspektivikusan festett párkányzat-sáv, fél méterrel lejjebb – 

valamivel szemmagasság alatt – pedig színes festéső, vastag babérlevél-girland futott körbe a 

falon (8-9., 11. k.). A girlandot 35-40 cm-enként különbözı díszítéső (sugárminta, pontsor, 

palmetták, futókutya, meander) rózsaszín szalagokkal átkötve ábrázolták (10. k.). A padlót 

habarcs fedte, ami a szélein fekete színő volt. A sír déli oldalán kismérető máglyát találtak, 

körötte 3 nagymérető kıvel. Hasonló köveket találtak a délkeleti sarok körül is. A sír északi, 

hosszú oldala mellett égetetlen téglákból épített emelvény helyezkedett el. 1,7 m hosszú, 0,8 

m széles és 0,5 m magas volt. A 38x38x9 cm-es téglákat négy sorban rakták egymásra. A 

tetejét a széleinél megmagasították, így a felsı felületén hosszúkás mélyedés keletkezett (6-7. 

k.). Az oldalait és a tetejét is bevakolták. Az emelvény tetején és körülötte a padlón 

deszkadarabokat találtak. A mellékleteket az emelvényen és a padlón szétszórva találták meg, 

köztük a halotti klíné (ld. megjegyzések) díszítményeit is. A halottat – az emelvény tetején 

talált maradványok alapján – fejjel délkeletre helyezték el. A csontjait szétszórva, valamint a 

jobb oldalának és a jobb lábának a maradványait egymáson találták meg. A csontok és a 

mellékletek alapján valószínőleg fiatal nı sírja lehetett. 

 

MELLÉKLETEK:  

1. Arany diadéma (12. k.; ld. 8. sz.). 

A halott mellkasára terítve találták meg a téglaemelvényen. 

2. Arany Hérakléscsomós nyaklánc (13. k.; ld. 15. sz.). 

A téglaemelvényen a diadéma alatt találták meg. Valószínőleg a halott nyakán volt. 

                                                 
702 N. Kotzias szerint a sedesi sír textilborítása – az egyiptomi sírokhoz és szarkofágokhoz hasonlóan – a sír egét 
alkothatta. Ld. Kotzias 1937, 870. 872-873. 
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3. Arany oroszlánfejes karikafülbevaló (15. k.; ld. 11. sz.). 

4. Arany győrő vésett, gyermeket szoptató nıalakkal (16. k.; ld. 42. sz.). 

5. Arany amphora alakú függı rozettával. (14. k.; ld. 24. sz.) 

A téglaemelvény jobb oldalán a padlón, a halott fejével egyvonalban találták meg: a földre 

eshetett, amikor a klíné összedılt. 

6. Arany ívfibulák, 6 db (17. k.; ld. 32-34. sz.). 

7. II. Philippos arany nyolcadstatér (18. k.). Elılap: szakáll nélküli Héraklészfej jobbra 

oroszlánbırrel; hátlap: villámköteg, alatta és fölötte ΦΙΛΙ / ΠΠΟΥ felirat. Kiváló állapotú. 

Pella, posztumusz veret; 336 elıtt – 323 elıtt.703 

A sír padlóján, a téglaemelvény jobb oldalán, a halott feje vonalában találták meg a függıvel 

együtt. Leeshetett a klínérıl. Charon obolosaként helyezték a sírba.   

Ltsz.: MΘ 5424. Tömege 1 g.  

Irodalom: Kotzias 1937, 883-884. 7. sz. 17. k.; D. Ignatiadou, in Hrysos ton Makedonon 

2007, 150. 9. sz. képpel. 

8. Aranyozott bronz koszorúk, 4 db. Az egyiknek fa abroncsa volt, amihez spirál alakú 

indákat, jácint virágokat és bronz leveleket illesztettek. Minden része aranyozott volt. A többi 

alapját bronz csıbıl készült abroncs alkotta. Ezekhez bronz mirtusz-, illetve olívaleveleket, és 

virágokat, illetve aranyozott terrakotta gömb alakú bogyókat rögzítettek. 

A koszorúkat a téglaemelvény sarkainál találták meg. A fa abroncsos darab az északkeleti 

sarkánál került elı.704 

Irodalom: Kotzias 1937, 885. 1. sz. 

9. Ezüst kalyx az alján omphalossal (19-20. k.). A kalyx alját kívül aranyozott nyolcszirmú 

rozetta díszíti, az oldalát nyelvminta borítja. A vállán két astragalos-sor között egyszerő 

fonatminta, fölötte lesbosi kymation-sor, amit felül szintén astragalos-sor zár le. A belseje 

díszítetlen. A test egy része kiegészített. A díszítés felülete és a szájperem környéke kopott, 

ami használatra utal. Kr.e. 4. század közepe,705 vagy harmadik negyede.706 

A téglaemelvény közepén találták.   

Ltsz.: MΘ 5425. Magassága 5,5 cm, átmérıje 8,7 cm.  

                                                 
703 Lazaridis et al. 1992, 49. A típus lehetséges további keltezéseit ld. Hrysos ton Makedonon 2007, 150. 9. sz. II. 
Philippos arany negyed- és nyolcadstatérja került elı a derveni B és ∆ sírból is. Mindkettıt ugyanabban az 
idıszakban verték, mint a sedesi Γ sír statérját (ld. Themelis – Touratsoglou 1997, 92. B135 105. t. és 111. ∆2 
123. t.). Szintén a pellai verde ugyanebben az idıszakban vert II. Philippos arany nyolcadstatérjai kerültek elı a 
Nea Michanionánál kiásott A sírhalom 1. és a B sírhalom 4. sírjából (ld. Vokotopoulou 1990, 19. 1. sz. 9.β. t. és 
83. 7. sz. 51.β. t.).  
704 N. Kotzias szerint a halotti klíné sarkain elhelyezett koszorúk amulettek voltak, és alulról védték a holttestet. 
705 Pfrommer 1987, 234. 
706 Hrysos ton Makedonon 2007, 149. 
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Irodalom: Kotzias 1937, 884-885. 18-19. k. (makedóniai mőhely); Treasures 1979, 79-80. 

317.sz. 45.t. (Kr.e. 4. század második fele); Pfrommer 1987, 58. 59. 234. KaB M 3; D. 

Ignatiadou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 149. 6. sz. képpel; a típushoz: Barr-Sharrar 1984, 

3-5.; Pfrommer 1987, 55-68.  

10. Bronz phialé. Deformálódott és kopott. 

Az ezüst kalyx közelében találták. 

Magassága 5,3 cm, átmérıje 20 cm.  

Irodalom: Kotzias 1937, 885. 

11. Bronz tükör (21. k.). Kiálló peremő, kör alakú tükör 3 pár vésett koncentrikus körrel.  

A padlón, a téglaemelvény délnyugati sarka közelében találták.  

Átmérıje 14,2 cm. 

Irodalom: Kotzias 1937, 885. 20. k. 

12.Vas strigilis (21. k.). Egyenes, rúdszerő nyéllel. Teljes; két összetartozó darabra tört. 

A síron kívül, a déli oldalának közepénél, a máglya közelében találták, famaradványok között. 

Hossza 16,5 cm. 

Irodalom: Kotzias 1937, 886. 20. k. 

13. Bronzból kalapált szögek, 51 db. 5 töredékes, a többi ép.707 

44 db hossza 6-9 cm, 7 db hossza 4-5 cm. 

Irodalom: Kotzias 1937, 885-886. 4-5. sz. 

14. Bronz karikák, 5 db. 3 teljes, 2 darabokra tört. 

A teljes darabok átmérıje 1,5 cm.  

Irodalom: Kotzias 1937, 886. 6. sz. 

15.Vasból kovácsolt szögek, 44 db. Darabokra törve.  

A padló közepén és a sír hosszanti oldalainál találták; a mennyezetbıl származnak. 

Irodalom: Kotzias 1937, 886. 2. sz. 

16.Aranyozott terrakotta nyaklánc-gyöngyök, 79 db (22. k.). Gömb alakúak, a felületük 

bordázott, a közepükön lyuk a felfőzéshez. Épek; az aranyozás jórészt lekopott. Kr.e. 4. 

század utolsó negyede.708 

A téglaemelvény körül a padlón szétszóródva kerültek elı.  

Ltsz.: ΜΘ 5540. Átmérıjük 1 cm. 

Irodalom: Kotzias 1937, 892. 27. k.; B. Tsigarida, in Hrysos ton Makedonon 2007, 150. 7. sz. 

képpel. 

                                                 
707 Kotzias 1937, 885. 
708 Hrysos ton Makedonon 2007, 150. 
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17.Aranyozott terrakotta korongok, 37 db (23. k.). Dombormőves csillag (5 db), Athéna 

Promachos-fej (8 db), illetve Gorgó-fej díszítéssel (24 db). A figurális díszítésőek hátoldalán 

két lyuk a felerısítéshez. Néhány korongon bronz nyoma, talán bronz dróttal rögzíthették. 

Ruházatot, vagy diadémát díszíthettek. 5 töredékes, illetve törött, a többi teljes. Kr.e. 4. 

század utolsó negyede.709 

Ltsz.: ΜΘ 5536 (Gorgó); ΜΘ 5537 (Athéna); ΜΘ 5538 (csillag). Átmérıjük 2,6-2,9 cm.  

Irodalom: Kotzias 1937, 892-893. 6-8. sz. 28. k.; Hrysos ton Makedonon 2007, 151. 11.α. sz. 

(10 Athéna-, 22 Gorgó-fejes korong)  

18.Aranyozott terrakotta szılıfürt alakú lapok, 13 db (24. k.). Az elıoldalukon 

dombormőves megmintázásúak, a hátoldalukon lyukpár a rögzítéshez. Épek. Kr.e. 4. század 

utolsó negyede.710 

A téglaemelvény körül találták a terrakotta korongokkal és az üveg lencsékkel együtt. Az 

emelvény északnyugati sarka közelében talált bronz koszorúhoz közel kerültek elı. 

Valószínőleg koszorúhoz, vagy szerves anyag alapú diadémához tartozhattak, amire varrással 

rögzítették a díszítıelemeket.711 

Ltsz.: ΜΘ 5539. Hosszuk 1,5 cm. 

Irodalom: Kotzias 1937, 893. 28. k.; B. Tsigarida, in Hrysos ton Makedonon 2007, 151. 11.β. 

sz. képpel (11 db).  

19. Csont díszek, 77 db (25-28. k.). 712 Különbözı formájú és mérető csontból készített 

díszek: 1. téglalap alakú csontlapok (12 db): kettın a lap középvonalában 2-2 lyuk van a 

rögzítéshez; néhány darab szélét vésett horonnyal keretelt tojássor díszíti; 2 db vékony, 

szalagszerő, sima lap a belsı oldalukon ragasztóanyag maradványával. 2. ión oszlop alakú 

lapok (2 db). 3. vékony, hosszúkás háromszöglető rudak faragott ión kymation díszítéssel (8 

db). 4. astragalossort mintázó hosszú, vékony rudak (15 db). 5. különbözı mérető egyszerő és 

dupla rozetták (4 db): az egyik 8 szirmú egyszerő rozetta, a többi 11 szirmú dupla rozetta 

közepükön lyukkal a rögzítéshez. 6. különbözı mérető korongok a közepükön lyukkal (5 db): 

3 vésett horonnyal díszített, 2 domború felülető. 7. oldalnézetben ábrázolt, felfelé nézı, 

                                                 
709 Uott., 151. 
710 Uott., 151. 
711 N. Kotzias szerint a halott ruháját, vagy a halotti leplet díszíthették. Az utóbbi évtizedek ásatási eredményei 
alapján azonban világossá vált, hogy fejdísz tartozékai lehettek. Aranyozott terrakotta elemekkel díszített, a Kr.e. 
4. század második felére keltezett diadémák maradványai kerültek elı pl. a pydnai temetıbıl (ld. Hrysos ton 
Makedonon 2007, 32. 1. sz. képpel). Hasonló elemekkel díszített koszorúkat pedig pl. Tarentumból és 
környékérıl ismerünk 4. század utolsó negyedére – 3. század elsı felére keltezett temetkezésbıl (ld. Ori di 
Taranto 90-91. 18., 20. sz. 18., 20. k.)  
712 A csontdíszek esetében csak a N. Kotzias által közölt fényképeken és rajzokon látható darabszámot tudom 
megadni. 
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nyitott szájú nıi fejek (4 db): csupán az arcrészt mintázták meg, a nyak és a fej hátulja 

egyenesre vágott; a fej és talán a test többi részét más anyagból mintázhatták meg.713 8. griff-

fejek (2 db): a horgas csırt és a fej elülsı részét mintázták meg, a többi oldalt egyenesre 

vágták. 9. oroszlánmancsok (2 db). 10. cakkos szélő, ívelt formájú lapok, feltehetıen 

akanthuszlevelek darabjai (3 db). 11. csontlap-töredékek különbözı vésett díszítések 

maradványaival (15 db): ruhás nıalak felsıteste, ruhás nıalak derékrésze, kezek, férfi lába 

himationnal, hajóorr férfikézzel, palmetták részletei. 12. azonosíthatatlan vésett díszítéső 

töredékek (5 db). Több darab törött, illetve töredékes.  

A csont díszeket a sír délnyugati sarka közelében találták átlátszó üvegdarabok között. 

Valószínőleg – legalábbis részben – a halotti klíné díszei lehettek.714 

A téglalap alakú díszek mérete 12,5x2,5 cm, vastagságuk 3 mm; az ión oszlopok magassága 

18 cm.715 

Irodalom: Kotzias 1937, 886-887. 21-22. kép, XII-XIII. rajz. 

20.Csont korongok, 2 db (27 k. balra lent). A teljes darab szélén kör alakú kivágás. Ez a 

darab kettétört és hiányos, a másik töredék. 

Átmérıjük 6 cm (a teljes darabé). 

Irodalom: Kotsias 1937, 887. 21. k. 

21.Csont tő darabjai (27. k. az oroszlánmancsok alatt). 4 töredék, köztük a gömb alakú 

fej-rész és a faragott astragalos mintával díszített szár-rész darabjai. 

Mérete kb. 9 cm. 

Irodalom: Kotzias 1937, 887. 21. k. 

22.Csont hengerek kismérető furattal. Feltehetıen az alabastronok felfüggesztésére 

szolgáló fonal rögzítéséhez.  

Hosszuk 1,5 cm. 

Irodalom: Kotzias 1937, 887. 

23. Aranyozott csont relief (29. k.). Faragott, felületén aranyozott nıalak elölnézetben. 

Melle alatt szalaggal megkötött, ujjatlan chitónt, fölötte himationt visel. A himation a 

                                                 
713 Csontból faragott, hátoldalán egyenesre vágott arcokat találtak pl. a verginai ún. II. Philippos sírban, amelyek 
egyértelmően a halotti klíné díszítéséhez tartoztak. Ld. Andronikos 1984, 124-130. 77-86. k., a klíné 
rekonstrukciós rajza 122. 75. k. 
714 N. Kotzias feltevése szerint két dobozhoz tartozhattak, amelyeknek az oldalait különbözıképpen díszítették. 
A csont díszeket vö. a verginai II. Philippos-sír klínéjének díszeivel (ld. 713. j.) és a derveni E sírban talált csont 
díszekkel (Themelis – Touratsoglou 1997, 115-119. 124-129. t.). Az E sír drabjai között vésett figurális díszítéső 
csontlap-töredékek, faragott ión kymationnal díszített csontlapok, astragalos-rudak, rozetta és téglalap alakú 
átfúrt lapok is vannak, amelyek nagyon hasonlóak a sedesi Γ sírban találtakhoz. Ilyesfajta díszek általában fából 
készült ládák, dobozok, klínék díszítésére szolgáltak. 
715 N. Kotzias mindössze ezeket a méreteket adja meg a csont díszek leírásánál. 
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behajlított bal karját elfedve lóg le a bal oldalán. A jobb karja fedetlen. A himation másik 

végét a jobb karja alatt, a csípıje elıtt áthúzva tartja a bal kezével. Felemelt jobb kezében égı 

fáklya. A fejét kissé balra fordítja és felemeli. A fején talán koszorút visel. Bal vállára hajfürt 

lóg le. A bal térdét behajlítja és kissé a jobb oldala felé fordítja. A jobb lábát  valószínőleg 

egyenesen tartja. Ezt megerısíti a chitón redızetének a megmintázása is: a bal láb felett 

teljesen kisimul, míg a jobb láb felett ívesen redızött. Ezek alapján talán táncoló alak.716 N. 

Kotzias Persephonéként értelmezte, de késıbb a Démétér vagy Hekaté értelmezés is 

elıfordul.717 Teljes; a figura nyakánál és csípıje alatt ragasztva. Az aranyozás a fáklyán, az 

övön és a himationon maradt meg. A mellkason vörös szín nyomai. 350-325 körülre 

keltezhetı.718 

A figurát a sír nyugati oldalánál találták egy gerendán. Valószínőleg – a sírban talált többi 

csont és üveg tárggyal együtt – a fából készült halotti klínét díszítette.719 

Ltsz.: ΜΘ 19678. Mérete kb. 6,6x2,8 cm. 

Irodalom: Kotzias 1937, 887-888. 5. sz. 23. k.; D. Ignatiadou, in Hrysos ton Makedonon 

2007, 150-151. 10. sz. képpel (elefántcsont). 

24.Üveg lapok, 11 db. Téglalap és négyzet alakúak, díszítetlenek. 3 db törött. 

A téglaemelvény északnyugati sarka közelében kerültek elı a csont díszekkel együtt. 

Néhányat a domborított díszítéső aranyozott lemezekhez ragadva találtak meg. Valószínőleg a 

halotti klíné díszítıelemei. 

Ltsz.: ΜΘ 19680α. Méretük 32x20, 30x19, 32x19, 30x20, 28x29, 21x20, 19x20, 20x20, 

18x17, 22x13 és 18x19 mm, vastagságuk 2 mm. 

Irodalom: Kotzias 1937, 889. 1. sz.; Ignatiadou 2004, 276-277.  

25.Üveg lencsék (18 db) és töredékeik (12 db). Félgömb alakúak. Néhány darab alján 

ragasztóanyag, néhányon lyuk-pár a rögzítéshez. Az egyikben megmaradt a bronz drót 

maradványa. 17 db ép, 1 db kettétört, a többi töredék. 

A 18 lencsét a téglaemelvény hosszanti oldalai mellett, a 12 töredéket pedig az emelvény 

délnyugati sarkánál a padlón találták. Valószínőleg a halotti klíné díszítıelemei voltak.720 

                                                 
716 N. Kotzias ülı alaknak vélte. A többi csont dísz között talált nıi fejek is felfelé néznek, talán hasonló figurák 
tartozékai lehettek. 
717 Gold of Macedon 2000, 87. 
718 Hrysos ton Makedonon 2007, 150. 
719A gerendát N. Kotzias emelvény maradványának vélt. Szerinte egy kismérető trónus állt itt és erre helyezték 
’Persephonét’, az egészet pedig karikákkal mozgatható függönnyel fedték el. A függönyre a gerenda elıtt, a 
mellékletek között talált karikák és kismérető bronz szögek utalnának (Kotzias 1937, 888). 
Az utóbbi évtizedek ásatásai során több makedóniai sírból is elıkerültek halotti klínét díszítı figurális 
csontfaragványok, üveg lapok és ún. lencsék, valamint üveg lappal fedett dombormőves díszítéső arany lemezek. 
A legismertebb példa a verginai ún. II. Philippos-sír klínéjének díszítése (ld. fentebb 713. j.). 
720 N. Kotzias szerint a 18 lencse a halotti lepel szélét, a 12 töredék pedig egy dobozt díszíthetett.  
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Ltsz.: ΜΘ 19680β. Méretük 26x13, 27x11, 26x14, 25x12, 26x12, 23x10, 23x12, 22x12, 

22x10, 20x10, 21x10, 21x10, 23x13, 23x11, 22x11, 20x10, 18x10 mm. A 12 töredék leltári 

szám és méret nélkül. 

Irodalom: Kotzias 1937, 889. 2-3. sz.; Ignatiadou 2004, 276-277.  

26.Aranyozott ezüst lemezek domborított figurális díszítéssel, 12 db (30. k.).  Vékony, 

négyszögletesre vágott lemezek, 4-4 azonos ábrázolással: 1. középen Apollón bal kezében 

kitharával, bal oldalán Démétér felemelt baljában sképtron(?), jobb oldalán Kóré bal kezében 

fáklyával; mindhárom alak chitónt visel és balra tart; a lemezeket domborított astragalos-sor 

kereteli. 2. 3 egymásba kapaszkodó és jobbra haladó (táncoló?) nıalak, chitónt és a fejükre 

húzott himationt viselnek, talán Múzsák. 3. balra repülı, nyitott szárnyú, jobb kezében fáklyát 

tartó Erós. Az Apollónnal díszített lapokon a figurák között kivágták a lemezt. A Múzsákat 

ábrázoló lapokon a nıalakok fejét, az Erós-figurákat pedig teljesen körbevágták a körvonaluk 

mentén. A lemezek több helyütt deformálódtak és eltörtek. A Múzsákat  ábrázoló lemezek 

közül az egyik szinte teljesen megsemmisült, a többi töredékes. Az Eróst ábrázoló lapokból 

nagy darabok hiányoznak. Keltezése 350-325.721 

Egykor valószínőleg az átlátszó üveglapokkal (ld. fentebb 24. sz.) fedve a fa halotti klíné 

lábának felsı részét díszítették.722 

Ltsz.: MΘ 5421 (Apollón, Démétér, Kóré), MΘ 5422 (Múzsák), MΘ 5423 (Erós). Méretük 

2,5x2 cm. 

Irodalom: Kotzias 882-883. 6. sz. 16. k.; Ignatiadou 2004, 290. 292. 71.3. t. 73. t.; D. 

Igantiadou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 30-31. 1. sz. képpel. 

27.Attikai feketemázas pyxis nyugati lejtı-típusú díszítéssel (31-33. k.). Jó minıségő, 

ónozott fényő, fekete mázzal bevont, hengeres testő pyxis. A fedél oldala ívelt, a teteje 

domború. A két rész találkozásánál profilált karima fekete és bevonat nélküli sávokkal. 

Oldalát felváltva levél- és virágpárokból álló borostyánág díszíti, a tetejét pedig két 

egymásnak fordított, félkörívben ábrázolt, stilizált szíjnyaklánc. A nyakláncok mindkét végét 

hurok alkotja, ahonnan a rögzítéshez szükséges fonal, vagy lánc lóg le.723 A fedél közepén 

bevonat nélküli mélyedés a fogantyú rögzítésére szolgáló furattal. A díszítéseket vastagon 

vitték fel az edény testét fedı bevonat tetejére, ezért sok helyen kidomborodik. A pyxis teste 
                                                 
721 Hrysos ton Makedonon 2007, 30. 
722 A halotti klínék üveg díszítményeirıl ld. részletesen Ignatiadou 2004, 284-322., a makedóniai sírok klínéirıl 
249-278., 284-293., a sedesi Γ sír klínéjérıl 276-277. 290. 292. N. Kotzias szerint a lemezeket egykor a sírban 
lévı klíné (a téglaemelvényt vélte klínének) északnyugati sarka közelében talált és elpusztult dobozra 
ragasztották (Kotzias 1937, 883.).  
723 Hasonló pyxis-fedél került elı az eretriai ún. Erós-sírból (Kr.e. 3. század második negyede) is, amelynek a 
tetején és az oldalán több szíjnyakláncot is ábrázoltak. Ld. Huguenot 2008, I. kötet 196.; II. kötet, 23. 97. sz. 44. 
t. 1. k. 
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ferde profilú, felfelé összeszőkül. Fekete bevonat fedi. Kónikus győrőtalpa van. A test 

oldalának és aljának csatlakozásánál profilált karima, amelynek csak az oldalán nincs 

bevonat. Kitőnı állapotú; ragasztott, a fogantyú hiányzik a tetejérıl. Kr.e. 325 körül.724 

A pyxis-testet a sír keleti oldalának közepénél, a fedelet pedig a közelében, külön, felfordítva 

találták meg. Az alsó részt a mennyezetrıl lehullott gerenda maradványai töltötték meg.  

Ltsz.: MΘ 5233. Magassága 12,1 cm, átmérıje 17,5 cm725 

Irodalom: Kotzias 1937, 891-892. 25-26. k.; Kopcke 1964, 28. 23. sz., 66. (Kr.e. 4. század 

utolsó negyedének eleje); Kotitsa 1996, 9. 195. HKMA1 sz. 1.t.; D. Ignatiadou in Hrysos ton 

Makedonon 2007, 149. 5.sz. képpel (keltezése 330-320); a típushoz: Kotitsa 1996, I. típus; 

Huguenot 2008, I. kötet 196-198.  

28. Feketemázas skyphos (31-32. k.) Jó minıségő, ónozott fényő, fekete mázzal bevont 

agyag skyphos. Fordított körte formájú test befelé hajló szájperemmel, vízszintes fülekkel. A 

test lefelé erıteljesen keskenyedik. A talp lapos, ferde profilú. Ép; jó állapotú. Kr.e. 325 

körül.726 

A sír padlóján, a téglaemelvény délnyugati sarka és a tükör közelében találták.  

Magassága 11,5 cm, a száj átmérıje 7,3 cm. 

Irodalom: Kotzias 1937, 892. 25-26. k.; a típushoz: Sparkes – Talcott 1970, 81-88., fıként 81-

82. 

29.Agyag alabastronok, 2 db (34. k. jobbra). Lefelé szélesedı testtel és keskeny, korong 

alakú, lefelé hajló szájperemmel. Az egyik teljes, a másik hiányos. 

Magasságuk 12,7 és 18 cm. 

Irodalom: Kotzias 1937, 892. 3. sz. 24. k. 

30.Alabástrom alabastronok, 5 db (34. k.). Lefelé szélesedı testtel. Az egyik teljes darab 

széles és egyenes, a másik keskeny és lefelé hajló korong alakú szájperemmel. A vállukon két 

hosszúkás kiemelkedés közötti mélyedésbe átfúrt csont hengert rögzítettek a felfüggesztéshez 

szükséges fonal számára. 2 példány teljes, a többi töredékes. A felületük kopott.  

A legkisebb alabastront a téglaemelvény északnyugati sarka közelében találták csont díszek 

között. A többit a sír és a klíné délnyugati sarka között helyezték el sorban egymás mellett az 

agyag alabastronokkal és a tükörrel. 

                                                 
724 Kotitsa 1996, 195. HKMA1. sz. 
725 N. Kotzias a pyxis-testre nagyobb átmérıt ad meg (15 cm), mint a fedélre (12,8 cm), és nem közli, hogy az 
adatok az edény mely részeire értendık (ld. Kotzias 1937, 891.). G. Kopcke 15 cm-t említ a kiálló karima 
átmérıjeként (Kopcke 1964, 28. 23. sz.). Az eltérések miatt a D. Ignatiadou által megadott méretekre 
hivatkozom (Hrysos ton Makedonon 2007, 149.). 
726 A sedesi skyphossal szinte teljesen egyezı formájú példány került elı Athénban az Agorán, amit Kr.e. 325 
körülre kelteztek. Ld. Sparkes – Talcott 1970, 258. 327. sz. 15. t. 
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Magasságuk: 1. 22 cm; 2. 19 cm; 3. 14 cm; 5. 8 cm; 4. a két töredéke 7,7 és 7,5 cm; 5. 8 cm. 

Irodalom: Kotzias 1937, 890-891. 24. k. 

31.Áldozati kása (32., 35. k.). Darabokra tört.  

A téglaemelvény délnyugati sarka közelében találták a feketemázas skyphosban. Valószínőleg 

folyékony, vagy félig sőrő masszából (talán liszt, méz, olaj keveréke) készülhetett, mert 

felvette a skyphos belsejének kúpos formáját, és az oldalain szabálytalan üregek keletkeztek. 

Az írott forrásokban πέλανός-ként említett kásaszerő áldozati étellel azonosítható, amit 

istenek és halottak számára is felajánlhattak. Ebben az esetben valószínő, hogy a halott 

számára a sírba helyezett áldozati étel lehetett.727  

Irodalom: Kotzias 1937, 893-894. XIV. rajz; D. Ignatiadou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 

141. 

 

KELTEZÉS: 

320-305 (Kotzias 1937) 

Kr.e. 300 körül (Pfrommer 1987) 

4. század vége – 3. század eleje (Brecoulaki 1996) 

 

IRODALOM:  

Kotzias 1937, 868-895. 

Makaronas 1940, 478-479. 

Walter 1940, 268., 266. 75-76. k. 

Pfrommer 1987, 182. FK 52 

Ignatiadou 2007, 140-141. 

Brecoulaki 2006, 315-316. 

 

MEGJEGYZÉSEK:   

Két feltevés van tehát a halott eltemetésének módjára. N. Kotzias a sír északi oldalán 

lévı bevakolt téglaemelvényt vélte a klínének. A körülötte szétszóródott fa és egyéb 

maradványok alapján azt feltételezte, hogy a halottat fa ládában helyezték a klíné tetejére, a 

láda oldalait pedig csont és üveg elemekkel díszítették.728 D. Ignatiadou azonban – az új 

                                                 
727 N. Kotzias szerint ez a kása Persephonénak szánt felajánlás lehetett. Az áldozati kása írott forrásairól is ld. 
Kotzias 1937, 893-894. 
728 Kotzias 1937, 876. 
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leletek ismeretében729 – feltételezi, hogy a téglaemelvény fölött fából készült klíné állt. A 

sírban talált csont, üveg és aranyozott ezüst lemez díszeket erre rögzítették. A téglaemelvény 

pusztán a halott maradványainak a megtartására szolgált a klíné pusztulása után.730 

A bronz koszorúk, a phialé, a tükör, a strigilis, a szögek és karikák, az alabastronok, a 

csont díszek, a skyphos és az ételmaradvány – N. Kotzias elsı közlésén kívül – 

feldolgozatlanok, ezért a leltári számuk, valamint néhány esetben a méretük és a fényképük 

sem ismert.   

 

 

A ∆ SÍR 

 

LELETKÖRÜLMÉNYEK:  

Cisztasír, az elızı háromtól távol került elı. A Γ sírtól 40 méterre északnyugatra találták. 

Kismérető, 18 cm vastag mészkı lapokból építették. Magassága 1 m, a teteje felé kissé 

szőkül, így csonkagúlát formáz. Mérete alul 61,5x56 cm, felül 48,5x47,5 cm volt. Falát 

belülrıl bevakolták. Tetejét is mészkılapokkal fedték le (36. k.).  

 

MELLÉKLETEK:  

A sírt teljesen kifosztották. 

 

KELTEZÉS: 

A temetkezés valószínőleg egykorú volt a másik hárommal. 

 

IRODALOM:  

Kotzias 1937, 894-895.  

Ignatiadou 2007, 141. 

                                                 
729 Ld. pl. a verginai II. Philippos-sírban talált klíné maradványait, Andronikos 1984, 123-136. 75-90. k. 
730 Ignatiadou 2004, 276-277. 
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3. DERVENI 

 

A LEL İHELY 

 

 Derveni perzsa eredető szó, jelentése átjáró, hegyszoros. A Thesszaloniki mögött húzódó 

Hortiatis-hegység (az ókori Kissos) északi nyúlványai közötti természetes átjárót jelöli, ami a 

Therméi-öböl partvidékét és az ókori Mygdónia területén elhelyezkedı Koroneia és Volvi 

tavak körüli síkságot, az ún. Langada-medencét köti össze.731 Az ókorban a Dyrracchium 

felıl érkezı Via Egnatia – és ma az azonos nevő autópálya – is ezen a szoroson keresztül 

vezetett tovább Amphipolis és Philippi felé. Thesszalonikitıl kb. 12 km-re északkeletre 

található. Az átjárótól mintegy 2,5 km-re délre fedezték fel 1962-ben azt a 7 késıklasszikus – 

korahellénisztikus kori sírból álló együttest, ami elsısorban bronz és ezüst edényekbıl álló 

symposion készleteirıl, köztük a mintegy 1 m magas dombormőves díszítéső bronz kratérról 

vált híressé.732 

 Az 1. világháború idején a környék régészeti felmérésérıl beszámoló angol kutatók, E. 

A. Gardner és S. Casson neolit települést említett a Langada-medence nyugati szélén a 

Derveni-átjáró közelében az akkor még törökül Aïvatinak (Aivatli) nevezett falunál, a mai 

Litinél.733 A lelıhely azonban a talaj eróziója miatt ma már nem található meg.734 A 

thesszaloniki Aristotelés Egyetem régészeti tanszékének 1986 és 1995 között a területen 

végzett szisztematikus terepbejárásai,735 majd a 2002-2007 között K. Tzanavari vezetésével 

végzett ásatások megerısítették és kiegészítették a mintegy száz évvel korábbi 

megfigyeléseket: a szoros bal oldalán, a hegyek lábainál, a mygdoniai síkság szélén elterülı 

modern Liti területén neolit település található. Két lelıhelyet (A és B) is feltártak, amelyek a 

század elején megfigyelt, azóta Lété I-nek elnevezett településhez tartoztak. Az átjárótól 

északkeletre kb. 1,5 km-re pedig új lelıhelyet találtak (Lété III). Mindkettı az újkıkor 

középsı szakaszának elejére, az utóbbi talán valamivel korábbra is keltezhetı.736 A szoros 

környéke a késı bronzkorban is lakott volt: Lété II a Profitis Ilias dombon helyezkedett 

el.737.Újabban pedig a koravaskori megtelepedés nyomait is megtalálták.738  

                                                 
731 Tzanavari 1996, 461.; Kouremenos – Parássoglou – Tsantsanoglou 2006, 1. 
732 Themelis – Touratsoglou 1997. 
733 Gardner – Casson 1918-1919, 13-15. 
734 Tzanavari – Filis 2009, 369. 
735 A Langada-medence kutatására irányuló programról ld. Kotsakis 1989; Kotsakis 1990; Kotsakis – Andreou 
1992. 
736 Tzanavari – Filis 2009, 369-375. 
737 Uott., 369. 2. j. 
738 Uott., 375. 
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E.A. Gardner és S. Casson ezen a területen azonosították az ókori írott forrásokból 

Mygdónia legjelentısebb városaként ismert Létét is.739 Aïvati környékérıl több felirat is 

elıkerült, ami az ókori Létéhez köthetı.740 A század elején két makedón sírt is találtak a 

környéken, az egyiket a késıbbi derveni síregyüttestıl délnyugatra kb. 4 km-re (ún. Langada, 

vagy Makridy Bey sír), a másikat északkeletre kb. 2 km-re, az akkori Laïna, a mai Lagyna 

falu mellett.741 1936-ban N. Kotzias az átjárónál, a Laïna melletti Asari hegyen tárta fel a 

Démétér és Koré tiszteletére állított szentélyt, ahol több márványszobrot is talált.742 Ezeket 

késıbb a 4. század második felére – a 3. század elejére keltezték.743 A szentély alapítása is 

erre az idıszakra tehetı.744 A derveni sírok 1962-es véletlenszerő felfedezése után csak több, 

mint két évtizeddel került sor tervszerő ásatásra a modern Liti területén. A településen és attól 

délre az ókori város temetıjének egy addig nem ismert, a 4. század második felére – a 3. 

század elejére keltezhetı, több mint 20 sírból álló részét találták meg.745 A régrıl ismert 

temetkezések és az új feltárások nyomán világossá vált, hogy az ókori Lété temetıje 

rendkívül nagy területre terjedt ki, és a Kr.e. 4. század közepétıl a korakeresztény idıkig 

használták. A Derveni-átjáró mentén talált sírok is hozzá tartoztak. 1995-ben K. Tzanavari a 

terület régészeti parkká alakítása elıtt végzett kutatásokat az 1962-ben feltárt sírok területén. 

Az akkori Γ ároknál (a B sírtól 9 méterre délre) Ch. Makaronas által megfigyelt 

épületmaradványok valójában egy Kassandros idején épített, majd a Kr.e. 2. század közepén 

újrahasznált makedón sír maradványainak bizonyultak. A sírt eredetileg tumulus fedte, amit 

fıként az 1962-es útépítés során széthordtak.746 Ugyanez a tumulus két 4.század végére – 3. 

század elejére keltezett cisztasírt is tartalmazott.747  

A régészeti leletek alapján maga a város valószínőleg a mai Lititıl kb. 1 km-re 

délnyugatra az út két oldalán, az Asari és Nebois Koula hegyeken helyezkedett el, ahonnan a 

szoros jól ellenırizhetı (1. k.).748 Lété jelentıségét mutatja, hogy a Kr.e. 6. század végétıl 

                                                 
739 Hammond 1972, 184-186.; Tzanavari 1989, 311. 
740 Gardner – Casson 1918-1919, 35. A feliratokhoz: Tod 1918-1919, 72-81, fıként 74. (további feliratok 
említésével).  
741 Az elıbbi egyik nevét feltárójáról, Th. Makridyrıl kapta, másik nevét pedig az elhelyezkedésérıl, ugyanis a 
Thesszalonikibıl Langada felé vivı út mentén található. Az ásatási beszámolót ld. Macridy 1911. A Laïnánál 
lévı sírhoz ld. Gardner – Casson 1918-1919, 15. A két sírhoz ld. még Miller 1993, 109. (további irodalommal). 
742 A feltárásról mindössze két újsághír jelent meg 1936-ban. N. Kotzias sosem publikálta az ásatás eredményeit. 
A szentély helyérıl, a letekrıl, az ásatás tisztázatlan körülményeirıl ld. Hatzopoulos 1994, 123-127. 
743 Ld. Despinis – Stefanidou-Tiveriou – Voutiras 1997, 48-54. 30-36. sz. 64-94. k. 
744 Tzanavari 2003, 74. 
745 Tzanavari 1989, 307-311. 
746 Tzanavari 2000. 
747 Tzanavari 1996, 467-469. 
748 Uott., 311-312.  
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saját pénzt vert.749 A valószínőleg görögök és thrákok lakta archaikus polisnak750 mindeddig 

kevés nyomát találták. Mindössze a thesszaloniki régészeti tanszék terepbejárásai során az 

autópálya északi oldalán talált archaikus kori kerámia és a Liti-Langada úttól északra néhány 

archaikus kori sír utal rá.751 I. Alexandros őzte el a területérıl a thrák édónokat, és így Kr.e. 

480 körül a makedón királyság fennhatósága alá került. II. Philippos valószínőleg más 

területekrıl telepített ide lakosságot, Kassandros pedig szervezett építészeti rendszer szerint 

alakította át a várost, amelyhez szervezett temetı is tartozott.752 Virágkorát a 4. század utolsó 

negyedében – a 3. század elején élte. Egy feltevés szerint Lété gazdagsága a III. Alexandros 

keleti hadjáratából gazdagon hazatérı veteránokhoz köthetı, ami elsısorban a 

temetkezésekben mutatható ki.753 A város területén talált szobrok, kerámia és fémedények 

arra utalnak, hogy szobrász-, fazekas-, terrakotta és fémmővesmőhely is mőködött itt.754 

Démétér és Koré mellett, Artemist, Dionysost, Sarapist és Isist, a Nagy Istenanyát és a 

makedón Enodiát is tisztelték Létében.755 Epigráfiai bizonyítékok szerint a római uralom 

idején polgárváros volt, saját tanáccsal és népgyőléssel.756 Kiterjedt mezıgazdasági terület is 

tartozott hozzá, amit több nagymérető villa-épület is tanúsít.757 A bizánci korban püspökségi 

székhely. Jelentıségére utal, hogy Thesszaloniki nyugati városfalán az egyik kapu is a nevét 

viselte.758   

 A termékeny Langada-medence nyugati végénél elhelyezkedı Derveni-átjáró környéke 

tehát a Kr.e. 6. évezred elejétıl lakott. A neolit, a bronzkori és a koravaskori települések 

ugyan más-más helyeken, de az átjáró környékén alakultak ki. A régészetileg egyelıre alig 

kimutatható archaikus kori Lété thrák fennhatóság alá tartozó, görögök által is lakott város 

volt. A Therméi-öblöt és a belsı területeket összekötı egyetlen átjáró ellenırzése, valamint a 

mygdóniai síkság szomszédsága tette stratégiai fontosságúvá. A Kr.e. 5. század elején a 

Strymón felé terjeszkedı makedón királyság vonta uralma alá. Jelentıségét a Derveni-átjárón 

keresztül haladó, az archaikus kortól katonai és kereskedelmi célokra is használt útnak (a 

késıbbi Via Egnatia) köszönhetıen továbbra is megırizte. A 4. század második felére virágzó 

várossá és jelentıs kézmőves-központtá vált. 

                                                 
749 Hammond – Griffith 1979, 82-83. 
750 Poleis 2004, 818. s.v. Lete.  
751 Kotsakis – Andreou 1992, 354-355.; Tzanavari 2003, 73.; Tzanavari – Filis 2009, 375. 
752 Tzanavari 2007, 288. 
753 Tzanavari 2003, 74. Ld. errıl Touratsoglou 1998, 35-36.  
754 Tzanavari – Filis 2009, 377. A fémmőves mőhelyhez ld. Themelis 2000. 
755 Tzanavari 2003, 74. 
756 Ld. fentebb, 740. j.  
757 Tzanavari 2003, 77-89. 
758 Uott., 75. 
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A DERVENI SÍROK: AZ A, B, Γ, ∆, E, Z ÉS H SÍR 

 

A derveni sírok publikációjában759 P. Themelis és I. Touratsoglou részletesen ismertette 

a a megtalálás körülményeit és katalógusszerően feldolgozta a sírokban talált tárgyakat is. 

Tárgyalták emellett a sírok építészeti jellegzetességeit, a temetkezési szokásokat, a 

kronológiát, a korabeli hasonló temetkezésekkel való rokonságot, a fémedénykészítı 

mőhelyeket, valamint a történeti, társadalmi és gazdasági körülményeket is. A sírok teljes 

körő görög nyelvő feldolgozását részletes angol nyelvő összefoglaló egészítette ki. 

Nemrégiben B. Barr-Sharrar a B sír bronz kratérját feldolgozó angol nyelvő könyvében760 

foglalta össze újra a leletkörölményeket és az egyes sírok tartalmát, elsısorban is a 

fémedényeket, valamint a keltezés és a temetkezések hasonlósága szempontjából lényeges 

mellékleteket, kiegészítve az egyes tárgyakra vonatkozó, 1997 óta megjelent új kutatási 

eredményekkel. Ezért mindössze rövid áttekintést adok a leletkörülülményekrıl és a 

sírépítményekrıl. Az arany ékszereket a többi síréhoz hasonlóan sorolom fel. A további 

mellékletek közül pedig csak azokat említem és illusztrálom, amelyek a sedesi és 

stavroupolisi sírokkal való összehasonlítás szempontjából is relevánsak.  

 

LELETKÖRÜLMÉNYEK:  

 

1962 január közepén a Thesszalonikibıl Langada, illetve Kavala felé vivı út szélesítése 

során a munkások két sírra bukkantak mintegy 2,5 km-rel a Derveni-átjáró elıtt az út bal 

oldalán. A leletmentésre kiérkezı régészek összesen 7 sírt tártak fel a területen az év 

augusztusáig (2. k.). Ezeket a megtalálás sorrendjében, a görög ábécé betői szerint nevezték el 

A, B, Γ, ∆, E és Z síroknak.761 3 sírt (A, B, ∆) egymáshoz közel találtak meg. A Γ sír került 

elı a legtávolabb, a B sírtól kb. 500 méterre nyugatra. Az E és a H sír ugyanebben az 

irányban kb. 200, illetve 100 méterre, a Z sír pedig a ∆ sírtól 24 méterre északra helyezkedett 

el.762 A sírok kettı kivételével sértetlenül maradtak meg. A Γ sírt legalább négyszer 

kifosztották, míg a H sírt valószínőleg a feltárás elıtt nem sokkal rabolták ki. 

A Γ sír egykamrás, dongaboltozatos, kb. 2,7 m belmagasságú, mészkı blokkokból épített 

makedón sír, a belsejét fehér stukkóval borították (90. k.). A Z sír egyszerő földbe mélyített, 

                                                 
759 Themelis – Touratsoglou 1997. 
760 Barr-Sharrar 2008. 
761 Ch. Makaronas ásatási beszámolójában kihagyta a Γ sírt, ezért a ∆, E, Z, H sírok jelzését Γ, ∆, E és Z-re 
változtatta. Ld. ArchDelt 18 (1963), Χρον., 194.  
762 A sírok elhelyezkedését ld. Themelis – Touratsoglou 1997, 21-22. 2. k. 
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fa gerendákkal és deszkákkal lefedett, kismérető (1,1x0,86 m) gödörsír, amelynek vörös 

stukkóval vonták be a belsejét (134-135. k.). A többi mészkı elemekbıl épített, különbözı 

mérető cisztasír (3., 40., 95., 116., 157. k.). A legnagyobb a B jelő, 3,06x1,53 m nagyságú és 

1,62 m mély. A legkisebb pedig az E sír, 1,44x1,36 m és mindössze 0,6 m mély. A ∆ sírt is fa 

gerendákra fektetett fa deszkákkal fedték le. A cisztasírok belsejét is stukkóval vonták be. Az 

A sírban a fehér stukkóra a padlótól kb. 60 cm-re vörös alapra babérlevelekbıl(?) és 

bogyókból fonatmintát festettek, amit sárga és kék sávokkal kereteltek (3., 5. k.); a padlóját is 

stukkóval borították. A B sír falát alul vörös, felül fehér stukkó fedte, a fehér sávban a falon 

körbefutó olívaággal (42. k.). A ∆ sírban egyszerő kék sávval díszítették a fehér stukkóval 

bevont falakat. Az E sír padlójára kılapokat fektettek és a belsejét teljes egészében vörös 

stukkóval borították. 

Egyedül a ∆ sír volt csontvázas temetkezés. Ide – az antropológiai vizsgálatok alapján – 

egy férfit és egy nıt temethettek. A többi hamvasztásos temetkezés volt, de a H és Γ sírban 

már nem találták meg a maradványokat. A B sírban a Dionysos és Ariadné, valamint 

mainasok dombormőves ábrázolásával díszített, aranyszínő, mintegy 1 m magas bronz volutás 

kratérban (64. k.) helyezték el a hamvasztás után összegyőjtött maradványokat. A megmaradt 

csontok késıbb elvégzett antropológiai vizsgálatai szerint egy középkorú férfi és fiatal nı 

sírja volt.763 A kratér a peremén olvasható felirat szerint a larissai Astiouné lehetett. Talán ıt, 

talán egy leszármazottját temették el itt, aki III. Alexandros keleti hadjáratában is részt 

vehetett.764 Az A sírban a díszítetlen bronz volutás kratér (9. k.) tartalmazta a halott férfi 

maradványait. A sír felett megtalálták a hamvasztáshoz használt máglya és emelvény 

maradványait is néhány elégetett tárggyal együtt, köztük az orphikus szöveget tartalmazó 

papirusztekerccsel (31. k.). Az E sírba a mellékletek alapján nıt temettek, akinek a hamvait 

egy csont lapokkal (124-130. k.) díszített ládában helyezték a sírba. A Z sír is nıi temetkezés, 

valószínőleg szintén ládában kerültek bele a hamvak. A tömör aranygyőrőn (143. k.) 

olvasható felirat szerint Kleita sírja volt.765  

 

MELLÉKLETEK: 

 

A derveni sírok azonos típusú mellékleteket tartalmaztak: symposion készlet fém és 

kerámia edényeit, arany és aranyozott ékszereket, védı és támadó fegyvereket, kı és üveg 

                                                 
763 Musgrave 1991. 
764 Themelis – Touratsoglou 1997, 144.; Barr-Sharrar 2008, 45. 
765 A Kleita név eredetérıl ld. Kouremenos – Parássoglou – Tsantsanoglou 2006, 3.  
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illatszeres edényeket, Charon-pénzként a sírba helyezett pénzérméket, játékhoz használt 

eszközöket, fából(?) készült ládákat csont és fém díszekkel. 

Az A sírban kb. 150 tárgyat találtak (4. k.).766 Arany ékszer csupán töredékesen került 

elı: egy arany tölgy- és egy olívakoszorú maradványai (6-8. k., ld. 6. és 5. sz.). A halott 

maradványait egy egyelıre 460-450 körülre keltezett,767 díszítetlen volutás kartérban tették a 

sírba (ltsz.: A1; 9. k.),768 benne az arany tölgykoszorú töredékeivel. A symposion készletet 

bronz edények alkották, többek között egy félgömb alakú füles kratér (ltsz.: A51; 10. k.), 

stamnoid és kosár alakú situlák (pl. ltsz.: A2, A49; 11-12. k.), lóherekiöntıs és csırös kancsók 

(pl. ltsz.: A5, A7; 14-15. k.), hattyúfejes fülő szőrı (ltsz.: A14; 13. k.), kylixek (ltsz.: A10-12) 

alkották. Bronz áttört mécsestartó (ltsz.: A4; 16. k.), kosfejes nyelő bronz patera (ltsz.: A8; 

17. k.), bronz Talcott-típusú lékythos (ltsz.: A92; 19. k.) és aporrhantérion (ltsz.: A13; 18. k.) 

is a melléklethez tartozott. A kerámiaedények között ún. ciprusi amphora (ltsz.: A16; 39. k.), 

vörösalakos askos (ltsz.: A34; 38. k.), feketemázas pecsételt dísző tálkák (ltsz.: A36, A 39; 

35-36. k.) és ún. sótartó (ltsz.: A42; 37. k.) található. Alabástrom (ltsz.: A83; 33. k.) és 325-

300-ra keltezett769 üveg (ltsz.: A44-A46; 26. k.) alabastronokat, valamint egy vas strigilist 

(ltsz.: A125; 23. k.) is elhelyeztek. A halott férfi fegyverei közül a bronz lábvértpár (ltsz.: 

A15; 20. k.) és lándzsahegyek (ltsz.: A91β; 21-22. k.) kerültek a sírba. A pajzs maradványait 

a sír tetején találták meg. A halotti máglya maradványaiból további tárgyak is elıkerültek. A 

derveni papiruszként ismertté vált, Kr.e. 400 körüli, vagy korábbi orphikus szöveg 

kommentárjait tartalmazó, 340-320 közé keltezett papirusztekercs maradványait (ltsz.: A122; 

31. k.)770 is itt találták meg, valamint többek között aranyozott terrakotta koszorúk töredékeit 

(ltsz.: A56, A58; 24-25. k.), lándzsahegyeket, száznál több astragalost (pl. ltsz.: A54; 34. k.), 

a ravatalhoz tartozó agyag oszlopfı-töredékeket, dobozok, vagy bútor fa és bır maradványait 

(pl. ltsz.: A24, A99α; 32. k.).771 Dobozt díszíthettek az üveglapok (pl. ltsz.: A119α.β; 27. k.), 

ezüst domborított palmetták (pl. ltsz.: A18α; 28. k.). Aranyozott terrakotta Athéna Parthenos-

fejjel (ltsz.: A28; 29. k.) és csillaggal (ltsz.: A93; 30. k.) díszített korongokat is találtak a 

sírban.  

                                                 
766 Themelis – Touratsoglou 1997, 31-59. 
767 Barr-Sharrar 2008, 59. 
768 Themelis – Touratsoglou 1997, 31.; a kratérról részletesen ld. Barr-Sharrar 2000.  
769 D. Ignatiadou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 247. 4. sz. 
770 A papirusztekercs hivatalos publikációja: Kouremenos – Parássoglou – Tsantsanoglou 2006; az 
értelmezésérıl ld. Betegh 2004.  
771 A doboz díszeihez legutóbb ld. Andrianou 2009, 79. 80. sz. (fa dobozhoz tartozik két nıi figura jobb keze, 
egy férfi figura bal keze, csont korongok és szögfejek).  
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A B sír kb. 140 tárgy került elı (41. k.).772 Az arany mirtuszkoszorút (43. k., ld. 1. sz.) a 

legutóbb Kr.e. 370 körülre keltezett,773 nagymérető, hamvakat tartalmazó kratér (ltsz.. B1; 64. 

k.)774 tetejére helyezték, a tömör aranygyőrőt (46. k., ld. 40. sz.) és az arany és vas dupla szárú 

tőket (45., 47. k., ld. 37-39. sz.) a kratérba. Az cakkos szélő arany szalag (ld. 45. sz.) és a 

lemezdiadéma (44. k., ld. 7. sz.) helye nem ismert. A kratérban találták meg a Pellában 336 

elıtt – 323 elıtt kibocsátott II. Philippos arany negyedstatért (ltsz.: B135; 48. k.) is.775 A 

symposion  készlet egy jelentıs része (20 db) ezüstbıl készült, néhány aranyozással: kalyxök 

(pl. ltsz.: B11, B12; 53-54. k.), kylixek (pl. ltsz.: B5; 55. k.), tányérok (pl. ltsz.: B15, B18; 50-

51. k.), tálkák (pl. ltsz.: B10; 52. k.), szőrı (ltsz.: B4; 58. k.), merıkanál (ltsz.: B2, 59. k.), 

kismérető aranyozott oinochoé (ltsz.: B14; 49. k.), ún. sótartó (ltsz.: B20; 57. k.) és askos 

(ltsz.: B3; 56. k.). A készlethez bronz edények is tartoztak, többek között egy kosár alakú és 

egy stamnoid situla (ltsz.: B28, B29; 60-61. k.), egy fedeles amphora (ltsz.: B22; 62. k.), 

lóherekiöntıs oinochoé (ltsz.: B33; 63. k.), magas és alacsony talpú kylixek (pl. ltsz.: B30, 

B32; 67-68. k.). Valószínőleg a lakoma elıtti rituálé (mosdás és áldozat felajánlása) kelléke 

volt néhány bronz edény: a kettıs fülő oinochoé (ltsz.: B34; 65. k.), félgömb alakú phialék 

(pl. ltsz.: B43α; 69. k.), kancsó (ltsz.: B42; 66. k.), kosfejes nyelő patera (ltsz.: B36; 72. k.), 

félgömb alakú füles kratér (ltsz.: B40; 74. k.) és mély talpas phialé (ltsz.: B25; 73. k.). A 

sírban eltemetett férfi fegyverzetéhez tartozott a bronz lábvértpár (ltsz.: B38; 76. k.), a 

vaskard (ltsz.: B106α; 77. k.), a bronz pikkelyekkel borított nyakvédı (ltsz.. B46; 75. k.). 

Bronz rekeszekre osztott dobozt (ltsz.: B35; 78. k.), pyxist (ltsz.. B37; 79. k.), táblajátékot 

(ltsz.: B118, B126, 80. k.) is helyeztek a sírba. Többféle illatszeres edény is elıkerült: bronz 

Talcott-típusú lékythos (ltsz.: B3; 70. k.), aporrhantérion (ltsz.: B24; 71. k.), alabástrom 

alabastronok (ltsz.: B58-B78; 81. k.). Egy 350-325 között készült776 üveg poharat (ltsz.: B45; 

82. k.), valamint feketemázas tálkákat (pl. ltsz.: B51, B53; 86-87. k.), vörösmázas agyag 

kancsót (ltsz.: B44; 89. k.) és egy 325-275 közé keltezett777 mécsest (ltsz.: B52; 88. k.) is 

tartalmazott a sír. Valószínőleg doboz díszítésére szolgáltak a bronz lemezbıl megmintázott 

oszlopok (ltsz.: B84; 83. k.), ezüstbıl készült korong alakú díszek (ltsz.: B87; 84. k.) és 

domborított nıi fej (ltsz.: B79; 85. k.). 

                                                 
772 Themelis – Touratsoglou 1997, 65-92. 
773 Barr-Sharrar 2008, 44. 
774 A kratér anyagvizsgálata során bebizonyosodott, hogy aranysárga színét – mint ahogyan a síregyüttes további 
bronz tárgyai is – a magas (kb. 15%) óntartalmának köszönheti. Anyag- és készítéstechnikai vizsgálatáról ld. 
Varoufakis 2007. 
775 A keltezéséhez ld. Themelis – Touratsoglou 1997, 185. és fentebb 377., 703. j. 
776 Ld. D. Ignatiadou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 230-231. 13. sz. 
777 Themelis – Touratsoglou 1997, 184. 
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A Γ sírban mindössze a valószínőleg urnaként használt athéni vörösalakos peliké (ltsz.: 

Γ3α; 91. k.), skyphosok (pl. ltsz.: Γ2, Γ3ε; 92., 94. k.), kantharos (ltsz.: Γ3θ(II); 93. k.), 

valamint unguentariumok, feketemázas oinochoé és vas győrő töredékei maradtak meg.778   

A ∆ sírban 65 tárgyat találtak (96. k.).779 Az arany mirtuszkoszorú (97. k., ld. 2. sz.) és 

dupla szárú tő (98. k., ld. 35. sz.) mellett egy Pellában 336 elıtt – 323 elıtt vert arany II. 

Philippos nyolcadstatér (ltsz.: ∆2; 100. k.) is volt a sírban.780 A symposion készlet bronz 

edényekbıl állt: többek között stamnoid és ovoid situlákból (pl. ltsz.: ∆4, ∆5; 99., 102. k.), 

oinochoéból (ltsz.: ∆7; 101. k.), kantharosokból (pl. ltsz.: ∆8; 103. k.), szőrıbıl (ltsz.: ∆11; 

104. k.) és merıkanálból (ltsz.: ∆10; 105. k.). Vas lándzshegyek és kard töredékeit (pl. ltsz.: 

∆48, ∆51; 106-107. k.) is a sírba tették. Koszorú csont, bronz és aranyozott terrakotta 

töredékei (ltsz.: ∆18, ∆19; 108., 111. k.), kı és 325-300 között készült781 üveg alabastronok 

(ltsz.: ∆32, ∆33- ∆47; 109., 112. k.) kerültek még elı. A feketemázas tálakon és pecsételt 

dísző tálkákon (pl. ltsz.: ∆24, ∆27; 114-115. k.)  kívül vörösalakos askost (ltsz.. ∆66; 113. k.), 

valamint egy kismérető aranyozott feketemázas kancsót (ltsz.: ∆22; 110. k.)782 is találtak.  

 Az E sírban mintegy 30 tárgy, illetve töredék maradt meg (117. k.).783 Az aranyékszerek 

közül egy amphoriskos alakú gyöngy (118. k.; ld. 18bis. sz.) és egy háromszöglető email-

díszes nyaklánc-elem (119. k.; ld. 18. sz.) maradt meg talán ugyanarról a nyakláncról, 4 

bikónikus gyöngy (119. k.; ld. 17. sz.), egy profilált gömb alakú, talán nyaklánc-függıként 

használt gyöngy (120. k.; ld. 27. sz.), valamint 3 rozetta és 3 félgömb alakú ruhadísz (120. k.; 

ld. 49-50. sz.). Charon-pénzként került a sírba egy Amphipolisban, Kr.e. 330-ban vert III. 

Alexandros negyedstatér (ltsz.: E1; 121. k.). A halott maradványait tartalmazó fa láda csont 

díszítésébıl jónéhány elem és töredék megmaradt: vésett figurákkal (Erós, Aphrodité) és 

növényi motívumokkal (akanthus) díszített lapok töredékei (pl. ltsz.: E7α, E7γ, E8α, E10; 

124-127. k.), tőszerő faragott csont tárgyak (pl. ltsz.: E19; 128. k.), vésett ión kymation-sorral 

díszített lapok és rozetta (ltsz.: E14-E17; 129. k.) és díszítés nélküli lapok is (ltsz.: E22; 130. 

k.).784 Terrakotti nıi protomékat is találtak, az egyik épen maradt meg (ltsz.: E26; 123. k.), 

valamint aranyozott terrakotta korongokat reliefben megmintázott Athéna Parthenos-fejjel (pl. 

ltsz.: E6α; 122. k.). Elıkerültek még festék-korongok (ltsz.: E32α; 132. k.) és talán a 

tárolásukra szolgáló tengeri kagyló (ltsz.: E25; 131. k.) is.  
                                                 
778 Themelis – Touratsoglou 1997, 95-97. 
779 Uott., 102-111. 
780 A keltezéséhez ld. Themelis – Touratsoglou 1997, 185. és fentebb 703. j. 
781 D. Ignatiadou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 267. 22. sz. 
782 Drougou 2000, 308-309. 
783 Themelis – Touratsoglou 1997, 114-120. 
784 Ld. ehhez legutóbb Andrianou 2009, 79. 81. sz. (fa doboz festett elefántcsont díszítése; az E7α, E7β-γ és E8β 
leltári számú darabokat tartja egy jelenethez tartozónak). 
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 Aranytartalmát tekintve a Z sír volt a leggazdagabb. Mintegy 60 tárgy került elı innen 

(133. k.),785 köztük 11 aranyékszer: szíjnyaklánc (136. k.; ld. 13. sz.), amphoriskos gyöngyös 

nyaklánc (137. k.;14. sz.), egy tripla karika alakú elemekbıl főzött nyaklánc töredéke (139. k.; 

ld. 16. sz.), Héraklés-fej alakú függı, vagy bot-dísz (138. k.; ld. 23. sz.), egy gazdag stílusú 

korongos csónak-függıs fülbevalópár (140. k.; ld. 9. sz.), 3 pár oroszlánbırrel és Pégasossal 

díszített ívfibula (141. k.; ld. 29-31. sz.), ΚΛΕΙΤΑΙ∆ΩΡΟΝ feliratú tömör győrő (143. k.; ld. 

41. sz.), ovális foglalatú köves győrő (144. k.; ld. 43. sz.) és egy forgatható fejő, kı 

skarabeuszos győrő (142. k.; ld. 44. sz.). Az ékszereken kívül symposion készlet darabjait is 

megtalálták, többek között egy bronz lóherekiöntıs oinochoé fülét és a fül alatti nıi fej alakú 

díszét (ltsz.: Z13, Z14; 145. k.), egy ezüst kalyxot belsejében domborított, aranyozott Silénos-

fejjel (ltsz.: Z12; 146. k.), bronz félgömb alakú talpas phialékat (pl. ltsz.: Z16; 147. k.) és 

bronz félgömb alakú füles kratért (ltsz.: Z18; 148. k.). Emellett feketemázas pecsételt dísző 

kylix (ltsz.: Z24; 149. k.) és tálkák (pl. ltsz.: Z25; 150. k.), feketemázas pyxis (ltsz.: Z23; 153. 

k.) és askos (ltsz.: Z20; 151. k.), aranyozott feketemázas mastos-pár (ltsz.: Z21-Z22; 156. 

k.)786 és egy mázatlan fedeles tál (ltsz.: Z39; 152. k.) is elıkerült. Több, mint 60 természetes 

astragalos (ltsz.: Z42α; 155. k.) mellett egy elefántcsontból faragott rudat (ltsz.: Z30δ; 154. k.) 

is találtak.  

 A H sírban mindössze 5 tárgyat hagytak a sírrablók (158. k.): egy arany oroszlánfejes 

karikafülbevalót (159.k.; ld. 10. sz.), egy Kr.e. 320 körülre keltezett787 vörösalakos peliké 

töredékeit (ltsz.: H2; 160. k.), egy feketemázas kehely-kratért aranyozott borostyánág 

díszítéssel (ltsz.: H1; 161. k.), egy ún. ciprusi amphorát (ltsz.: H3; 162. k.) és egy terrakotta 

babát összetört állapotban.788  

 

KELTEZÉS: 

A síregyüttes: késı 4. – kora 3. század (Themelis – Touratsoglou 1997, 185.) 

320-300 vagy 310-290 (Hrysos ton Makedonon 2007, 219.) 

Az A sír: 310-290 (Hrysos ton Makedonon 2007, 242-254.) 

A B sír: 300-295 (Hrysos ton Makedonon 2007, 223-230., 234-241.) 

A ∆ sír: 325-295 (Hrysos ton Makedonon 2007, 260-266.) 

A Z sír: 300-280 (Hrysos ton Makedonon 2007, 254-259.) 

 

                                                 
785 Themelis – Touratsoglou 1997, 122-129. 
786 Ld. Drougou 2000, 308-309. 
787 Themelis – Touratsoglou 1997, 184. 
788 Uott., 131-132. 
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IRODALOM:  

Makaronas 1963 

Themelis – Touratsoglou 1997 

P. Themelis – I. Touratsoglou, in Hrysos ton Makedonon 2007, 215-267. 

Barr-Sharrar 2008, 10-28. 
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VIII. TECHNIKAI GLOSSZÁRIUM 

 
 
Alapcsı: teljes ékszer (pl. koszorú), vagy szerkezeti elemének (pl. állatfejes karrikafülbevaló 
karikája) vázaként szolgáló csı, amelyhez további elemeket (koszorú levelei, drótok, 
lemezszalagok) lehet rögzíteni. 
 
Alaplemez: az ékszer egyes részeinek, illetve szerkezeti elemeinek alapjául szolgáló lemez, 
amelyre további elemeket, díszítéseket (pl. filigrándrótok, granuláció) forraszthattak. 
 
Áttört technika:  lemezbıl készült ékszereken és tárgyakon alkalmazott díszítıtechnika. A 
megjelenítendı motívumok hátterének és egyes belsı részleteinek a kivágásával áttört 
felületet hoznak létre. A tárgy és a kivágott részek mérete szerint két változata 
különböztethetı meg: a viszonylag nagymérető tárgyakon nagymérető kivágásokkal készített 
opus interrasile, és a kismérető kivágásokkal elért, csipkeszerő felületet adó diatrita technika. 
 
Cizellálás: általában lemezbıl készült tárgyakon hosszú, vonalszerő motívumok kialakítására 
alkalmazott díszítıtechnika. A motívumok készítéséhez cizellırszerszámot használnak, ami 
csupán benyomja a lemez felületét és nem vág ki belıle anyagot.  
 
Cizellırszerszám: rúdszerő, lekerekített hegyő szerszám, általában vonalszerő, bemélyedı 
minta kialakítására. Nyoma általában U, vagy lekerekített V keresztmetszető. 
 
Csıhúzó, dróthúzó,: fémlap különbözı, csökkenı átmérıjő, kúpos keresztmetszető 
lyukakkal a drótok vastagságának, illetve a csövek átmérıjének a csökkentésére. Az ókorban 
csupán egyszerő változatát alkalmazták a csı, illetve a drót felületének egyenletesebbé 
tételére.  
 
Egyszerő összekötıelem: az összekötıelem egyetlen részbıl álló változata. Egyetlen 
alaplemezt használnak az elkészítéséhez, amire a díszítéseket forrasztják.  
 
Email:  zúzott, vagy porrá tört, átlátszatlan, színes üvegbıl a fém felületére olvasztott díszítés. 
Színét az üveghez adott fém-oxidok adják. A késıklasszikus-hellénisztikus ékszereken kék, 
zöld és fehér színő változata a legkedveltebb. Többféle ’foglalatban’ kerülhet a felületre: 
poncolt vagy vésett mélyedésbe, lemezszalagból készült rekeszekbe, sima, vagy profilált 
filigrándrót keretbe. Az ókorban a rekeszbe és drótkeretbe foglalt változata a leggyakoribb. 
 
Elırajz:  lemezbıl készült ékszereken a felületbe karcolt, leheletvékony vonalakból álló rajz, 
amit a díszítés helyének kijelöléséhez, illetve mértani alakzatok megszerkesztéséhez 
alkalmaznak. 
 
Filigrán technika: díszítıtechnika, amelynek során filigrándrótokból alakítják ki a díszítést 
az ékszer felületén.  
 
Filigrándrót:  lemezbıl készült felületek díszítésére használt vékony (általában kb. 1 mm-nél 
kisebb átmérıjő) drót. Készülhetett lemezszalagból és négszögeletes rúdból is. Az elıbbi 
üreges, az utóbbi tömör. Többféle változatát használták az ókorban: pl. sima, szalag-csavart, 
rúd-csavart, orsó-, gyöngy- és kötéldrótot.  
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Forrasztás: az a mővelet, amelynek során fémtárgyak egyes részeit hı hatására forraszanyag 
segítségével egymáshoz rögzítik. A forrasztás során a forrasz és a tárgy felülete összeolvad.  
 
Forrasz (forraszanyag): forrasztáshoz használt ötvözet; fı alkotóeleme az a fém, amelynek a 
forrasztásához használni kívánják. A különféle ötvözıanyagok (arany esetében pl. ezüst, réz) 
miatt olvadáspontja alacsonyabb a forrasztandó anyagénál. Arany esetében tehát a forrasz és a 
forrasztandó tárgy is aranyötvözet.  
 
Granuláció: díszítıtechnika, amelynek során apró fémgömökbıl, granulátumokból alakítják 
ki a díszítést az ékszer felületén. Többféle változata létezik: vonal alakú, filigrándróttal 
körbezárt sík felületet kitöltı, domború felületet borító, geometrikus minta szerint kirakott, 
illetve sziluett granuláció. A granulátumok mérete változó: kb. 1,5-0,1 mm, vagy annál is 
kisebbek, de elıfordul kb. 3 mm átmérıjő is.  
 
Gyöngydrót (beaded wire): sima, tömör drótból készült, úgy, hogy egy hosszúkás, félkör 
keresztmetszető vájattal ellátott, kétélő szerszámot görgettek végig többször egymás mellett a 
dróton. A drót felülete így gyöngysorszerővé vált. Vastag drótokon alkalmazták, mert a 
szerszám könnyen elvághatta a drótot (ld. 25. k.).  
 
Hurkolt lánc:  drótból elıre összeforrasztott és U alakúra hajlított szemekbıl összefőzött lánc. 
Egyszerő változatához minden láncszembe egy másikat főztek. Dupla hurkolt lánc 
készítéséhez a következı láncszemet mindig a kettıvel hátrébb lévı szembe főzték. A dupla 
változatból alakították ki az összetett láncokat: a kör keresztmetszető, kötélszerő, és a lapos, 
szíjszerő láncot. Az elıbbi 4, 6, esetleg 8 keresztbe fektetett szembıl összefőzött dupla 
hurkolt lánc. Az utóbbi 4-6 egymás mellé fektetett, és láncszemekkel, vagy dróttal összefőzött 
dupla hurkolt láncból készült. 
 
Hideg kovácsolás: az a mővelet, amelynek során két azonos alapanyagú fém (arany) felületet 
forraszanyag, hevítés és a felület megolvasztása nélkül, pusztán erıteljes préseléssel, vagy 
kalapálással rögzítenek egymáshoz.  
 
Kötéldrót:  két sima drótból összesodrott, díszítésre használt drót.  
 
Lágyítás (kilágyítás): hıkezelı eljárás, amit a különbözı, a fém alakításával járó mőveletek 
(pl. kalapálás, drótkészítés, domborítás) során alkalmaznak. A lágyítás hatására 
újrarendezıdik a megmunkálás során deformálódott szemcseszerkezet, így a fém újra 
képlékennyé, alakíthatóvá válik. 
  
Negatív forma: fémlemezbıl domborítással kialakítandó tárgyak készítésére használt 
szerszám. Általában több különbözı, a felületébe mélyített minta (pl. különféle profilú 
hornyok, figurális és növényi motívumok, félgömbök, fonatminta) található rajta. Anyaga 
legtöbbször fém, vagy kı. Egy-egy negatív formához pozitív szerszám is tartozhat, amivel 
beütik a lemezt a formába.  
 
Orsódrót (spool wire): sima, tömör drótból készült, úgy, hogy egy hosszúkás, V élő 
szerszámot görgettek végig a dróton, amelynek a felülete sorba rakott orsókhoz vált 
hasonlóvá (ld. 25. k.). 
 
Összekötıelem (collar; Manschette): szerkezeti elem, ami az ékszer másik két, méretben és 
legtöbbször formában is eltérı szerkezeti elemét kapcsolja össze. Állatfejes karikafülbevalókon a 



 449 

karikát és a fejet, nyakláncokon a lánc-részt és a kapcsolótagot, diadémákon a vázat és a kapcsolótagot 
köti össze. Egyszerő és összetett változata létezik.  
 
Összetett összekötıelem: az összekötıelem több részbıl álló változata. Készülhet két, vagy 
több elem (pl. oroszlánfej, csonkakúp, henger) összeillesztésével is. 
 
PGE-zárványok (platinum group element inclusions): az aranyban található, vele nem 
összeolvadó ezüstös színő szemcsék. A periódusos rendszer platina csoportjába tartozó fémek 
(platina, palládium, ródium, ozmium, irídium, ruténium) alkothatják. Az ókori 
aranytárgyakban általában ozmium – irídium – ruténium összetételő szemcsék fordulnak elı. 
Alluviális lelıhelyekrıl származó aranyban mutathatók ki.   
 
Poncoló: rúdszerő szerszám, általában pontszerő, bemélyedı minta kialakítására. A végét 
különbözı formájúra alakíthatták. Ezek lehetnek egyszerő formák (pl. gömb, csepp) és 
összetett motívumok (pl. rozetta, kagyló, állat- vagy emberfej) is. Nyoma általában U vagy 
félkör keresztmetszető.   
 
Poncolás: általában lemezbıl készült tárgyakon pontszerő motívumok kialakítására 
alkalmazott díszítıtechnika. A motívumokat poncolóval ütik be, vagy nyomják a felületbe.  
 
Rúd-csavart drót (rod-twisted wire): a hosszanti tengelye körül megcsavart, négyszögletes 
rúdból készült drót. 
 
Sima filigrándrót:  sima felülető drót, amit a hosszanti tengelye körül megcsavart és lapos 
felületek között görgetett lemezszalagból, vagy négyszögletes rúdból készítettek. Rúdból 
kiindulva pusztán görgetéssel is kialakíthatták. A megcsavart rúd, vagy lemezszalag szélét a 
kész dróton spirálisan körbefutó vonal jelzi (ld. 24. k.). 
  
Szalag-csavart drót (strip-twisted wire): a hosszanti tengelye körül megcsavart, 
lemezszalagból készült drót, amelynek a felülete olyan, mintha sok kis orsóból/hengerbıl 
rakták volna össze (ld. 24. k.). 
 
Szerkezeti elem: az ékszer fı részei, alapelemei, amelyekbıl a szerkezete összeáll. Állatfejes 
karikafülbevalók esetében például a fej, az összekötıelem és a karika, nyakláncok esetében a 
lánc-rész, az összekötıelem és a kapcsolótag. 
 
Szőkítıvágás: lemez szélén ejtett bevágás. Segítségével csökkenthetı az íves, csonkakúp, 
vagy félgömb formájúra alakítandó lemezek ’bısége’ és megakadályozható a 
hullámosodásuk.  
 
Vágóél: hosszú, egyenes, ék alakú, éles élő szerszám. Lemezek, drótok vágására használták, 
az anyag vastagságától és keménységétıl függıen puszta kézzel, vagy kalapáccsal ütve. Ív és 
csı alakú változata is létezik.  
 
Vésés: öntött és lemezbıl készült tárgyakon vonalas és pontszerő, bemélyedı motívumok 
kialakítására alkalmazható díszítıtechnika. A díszítés elkészítéséhez vésıt használnak, ami 
anyagot vág ki a tárgy felületébıl. 
 
Vésı: rúdszerő, hegyes és éles hegyő szerszám, vonal- és pontszerő, bemélyedı motívumok 
kialakítására. Nyoma V keresztmetszető. 
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IX. TÁBLÁZATOK
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1. AZ ÉKSZERTÍPUSOK MEGOSZLÁSA (kat. szám)   
     
     
  DERVENI SEDES STAVROUPOLIS ÖSSZESEN 

Koszorúk:         

tölgykoszorú 6.     1 
olívakoszorú 5.     1 

mirtuszkoszorú 1., 2.  4.  3. 4 
          

Diadémák:         
lemezdiadéma 7.     1 
elemekbık összeépített diadéma   8.   1 

          

Fülbevalók:         

gazdag stílusú korongos csónak-csüngıs fülbevaló 9.     1 
oroszlánfejes karikafülbevaló 10. 11.   2 
gazellafejes karikafülbevaló   12.   1 

          

Nyakláncok, nyak- és mell-lánc tartozékok:         

szíjnyaklánc bükkmakk csüngıkkal 13.     1 
nyaklánc amphoriskos-gyöngyökbıl 14., 18bis.     2 

nyaklánc tripla karika-elemekbıl 16.     1 

oroszlánfejes nyaklánc   
15., 21-
22.   2 

bimbó alakú függı   24.   1 
bikónikus gyöngyök 17.   26. 2 
profilált gömb alakú gyöngy/függı 27.     1 

Héraklés-csomó alakú gyöngy/függı     25. 1 
astragalos alakú gyöngy   20.   1 

háromszöglető elem 18.     1 
csı gyöngy   19.   1 

Héraklés-fej alakú függı(?) 23.     1 
mell-lánc(?) függı     28. 1 
          

Fibulák:         
ívfibula lapátkerekekkel 29., 30., 31.     3 

ívfibula bikónikus gyöngyökkel   
32., 33., 
34.   3 

dupla szárú tő 
35., 37., 38., 
39.   36. 5 

          

Győrők:         

forgatható fejő győrő skarabeusszal 44.     1 
győrő ovális foglalatban kıvel 43.     1 

tömör győrő ovális lappal 40., 41. 42.   3 
          

Szalagok:         

lemezszalag fonatmintával 45.   46., 47. 3 
          

Ruhadíszek:         
rozetta alakú ruhadíszek 49.   48. 2 

félgömb alakú ruhadíszek 50.     1 
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Veretek:         
növénydíszes veret-pár     52. 1 

lótusz - palmetta alakú veretek     51. 1 
nyolcszöglető veret és karika     53. 1 

          

Egyéb tárgyak:         

lemez domborított oroszlán-figurával     55., 56. 2 
lemez domborított oroszlánbırrel     54. 1 
karika/fogantyú     59. 1 

lemezszalag     57., 58. 2 
          

ÖSSZESEN 29 13 17 59 
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2. PGE-ZÁRVÁNYOK AZ ÉKSZEREKBEN  

    
KAT. 
SZÁM MEGNEVEZÉS A ZÁRVÁNYOK MENNYISÉGE LEL İHELY 

16. nyaklánc töredéke kb. 50. Derveni, Z sír 

29. (balos) ívfibula lapátkerekekkel legalább kb. 30. Derveni, Z sír 

40. győrő díszítetlen ovális lappal kb. 5 Derveni, B sír 

41. győrő feliratos ovális lappal több, mint 100. Derveni, Z sír 

46. fonatmintás szalag több, mint 100. Stavroupolis, Dagli utca 

52. növénydíszes veret-pár kb. 35. Stavroupolis, Oraiokastrou utca 



 456 

 



 457 

3. Használat nyomai az ékszereken  

Ld. mellékelve
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X. MUTATÓ   
   
   
 KAT. SZÁM LELT. SZÁM 
DERVENI   
A sír   
 5 A131 α, β, γ, δ 
 6 A22, A57, A98ε, A99η, A100/1-11, A117 
   
B sír   
 1 B138, ΜΘ 5440β  
 7 B136 
 37 B133 
 38 B131 
 39 B132 
 40 B 134. 
 45 B137 
   
∆ sír   
 2 ∆1 
 35 ∆3 
   
E sír   
 17 E2β 
 18 E2γ 
 18bis E2α 
 27 E3α 
 49 E3β 
 50 E3γ 
   
Z sír   
 9 Z8 
 13 Z1 
 14 Z2 
 16 Z3 
 23 Z4 
 29 Z5 
 30 Z6 
 31 Z7 
 41 Z9 
 43 Z10 
 44 Z11 
   
H sír   
 10 H4 
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SEDES   
A sír   
 4 ltsz. nélkül 
 12 ltsz. nélkül 
 19 ltsz. nélkül 
 20 ltsz. nélkül 
 21 ltsz. nélkül 
 22 ltsz. nélkül 
   
Γ sír   
 8 ΜΘ5410 
 11 ΜΘ5418 
 15 ΜΘ5411. 
 24 ltsz. nélkül 
 32 ΜΘ5412 – 5413 
 33 ΜΘ5414 – 5415 
 34 ΜΘ5416 – 5417 
 42 ΜΘ5420 
   
STAVROUPOLIS   

Dagli  
utcai sír   
 26 MΘ5134 
 36 MΘ5128 
 46 MΘ 5132 
 51 MΘ 5133 
 54 MΘ 5131 
 55 MΘ 5130 
 56 MΘ 5129 
   
Oraiokastrou  
utcai sír   
 3 ΜΘ7417 
 25 MΘ 7423 
 28 MΘ 7422 
 47 MΘ 7420 
 48 MΘ 7421 
 52 MΘ 7418 
 53 ΜΘ7419 
 57 MΘ 7426 
 58 MΘ 7426α 
 59 MΘ 7425 
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XI. AZ ILLUSZTRÁCIÓK FORRÁSA 
 
 
 
1. KÖTET 
 
Függelékek 
Thesszaloniki Régészeti Múzeum: 1. függelék 19. k.; 2. függelék 2. k. 
 
1. leletegyüttes-katalógus 
Greek Civilization 1993: 6-7. k. 
Greek Jewellery 1997: 1-2. k. 
Gold of Macedon 2000: 19-22., 26. k. 
Hrysos ton Makedonon 2007: 3., 30., 33-34., 37-38. k. 
Romiopoulou 1989: 4-5., 9., 11., 13.18., 23., 25., 27-29., 31-32., 35-36., 39-40. k. 
Treasures 1979: 8., 10., 24. k. 
 
2. leletegyüttes-katalógus 
Gold of Macedon 2000: 15., 29. k. 
Despini 1996: 12., 16. k. 
Hrysos ton Makedonon 2007: 18., 22-24., 33. k. 
Kotzias 1937: 1-11., 13-14., 17., 19-21., 25-28., 30-32.,  34-36. k. 
 
3. leletegyüttes-katalógus 
Brecoulaki 2006: 5., 42., 134-135. k. 
Country Houses 2003: 1. k. 
Gold of Macedon 2000: 64., 97., 136-137., 141., 156. k. 
Hrysos ton Makedonon 2007: 2., 23., 33-34., 48., 80-82., 88-96., 109-110., 112., 147., 155. k. 
Kouremenos – Parássoglou – Tsantsanoglou 2006: 31. k. 
Themelis – Touratsoglou 1997: 3., 4., 6-7., 9-22., 24-30., 32., 35-39., 40-41., 43-47., 49-61., 
63., 65-79., 83-87., 99-108. 111., 113-133., 138-140., 142-146., 148-162. k. 
Thesszaloniki Régészeti Múzeum: 62. k. 
 
2. KÖTET 
 
ArchDelt 49 (1994), Chron. B2: 15. k. 
Barr-Sharrar 2008: 1., 6. k. 
Despini 1996: 13., 16., 23. k. 
Google: 4-5. k. 
Greek Jewellery 1997: 18. k. 
Halkidiki, Road Editions: 2. k. 
Hrysos ton Makedonon 2007: 10-12. k. 
Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1990: 8. k. 
Miller 1979: 17. k. 
Nestler – Formigli 1993: 24. k. 
Nicolini 1990: 25. k. 
Thessaloniki Tourist Map, Rekos Ltd.: 3. k. 
Treasures 1979: 14. k. 
Vavelidis – Andreou 2010: 7. k. 
Vavelidis – Christofidis – Melfos 1997: 9. k. 
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Tárgykatalógus 
Kotzias 1937: 8.160 k. 
Makaronas 1940: 42.8. k. 
Thesszaloniki Régészeti Múzeum: 1.64. k. 
 


