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I. Előszó 

A téma megjelölése és a dolgozat célkitűzése, módszertana 

 

 

A Kárpát-medence 10. századi emlékanyaga máig alapvetően a temetők régészeti 

kutatásán nyugszik. A településmaradványok viszonylag homogén emlékanyaga és – részben 

ebből adódó – keltezési nehézségei ezen időszakban valamelyest háttérbe szorultak. A 

honfoglaló magyarok gazdag temetkezési leletanyagot hagytak ránk és változatos 

mellékletadási gyakorlatuk lehetővé teszi azt, hogy ezen emlékek vizsgálatával közelebb 

kerüljünk az egykoron ide költözött törzsszövetség és az itt talált lakosság anyagi 

kultúrájának, valamint ezáltal általános értelemben vett kulturális hátterének, történetének 

jobb megértéséhez.  

 

A 10. századra a magyarok már szoros kapcsolatokat építettek ki a korabeli világ 

egyik nagyhatalmának számító Bizánccal. (1. kép) Kapcsolataik sokszínűségét jól jellemzik a 

fennmaradt írott források is.1 Jelen dolgozat e kapcsolatrendszert a tárgyi kultúra oldaláról 

kívánja vizsgálat alá vetni. A tárgyak, akárcsak az írásos emlékek, szintén egy sokszínű 

kapcsolatrendszerről tanúskodnak. Ezek azonban nem szűkíthetőek le közvetlenül a Magyar 

Fejedelemség és Bizánc közvetlen vonatkozására, nem hagyhatóak ugyanis figyelmen kívül 

azok a köztes területek sem, amelyek a 10. századi Bizánc és a Fejedelemség politikai határai 

közé estek, vagy amelyekkel a magyarok katonai vállalkozásaik során kapcsolatba kerültek. E 

területek ugyanis sokszor közvetítő szerepet töltöttek be és azok anyagi kultúrája sokszor 

szintén több szálon függött össze Bizánccal. A korabeli Balkán megtartva késő-antik 

gyökereit, függetlenül a szláv és a bolgár beköltözésektől, továbbra is szorosan kötődött 

Bizánchoz. A morva anyagi kultúra bizánci kapcsolatainak a szálai szintén jól ismertek a 

kutatásban.2 A viseletet ugyanúgy, mint a kulturális nyelv más elemeit alapvetően 

                                                 
1 Ezek áttekintésére: Moravcsik 1984.  
2 Taramanidis – Kyriakoudis – Malingoudi 1999.  
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meghatározta a mindenkori bizánci irányvonal.3 E tekintetben tehát nem hagyhatóak 

figyelmen kívül a közvetlen bizánci emlékeken túl ezek a jelenségek sem, amikor a Kárpát-

medence ezirányú kapcsolatrendszerét vizsgáljuk. 

E kapcsolatrendszer a 10. századi tárgyi kultúra tekintetében tehát a sírleletekben 

megfigyelhető érmek, ékszerek, viseleti tárgyak kapcsán realizálható ezért a dolgozatban ezen 

emlékcsoport elemzése áll a középpontban. Nem foglalkozom az ornamentika vizsgálatával,4 

hanem a konkrét leletekre koncentrálok. Jelen munka azonban nem tekinti céljának az összes 

Kárpát-medencei délkelet-európai tárgytípus elemzését.5 Nem kerültek be a vizsgált leletek 

közé azok az emlékek, amelyek a délkelet-európai háttere (mint például egyes övveret 

típusok, líra alakú csatok, vagy rombusz alakú tarsolyzáró veretek) vitatott.6 Azokat sem 

vizsgáltam meg újra, ahol az újabb kutatások tisztázták az emlékcsoport jellegét és azokhoz 

képest újabb eredmények nincsenek.7 Vannak olyan tárgytípusok is, mint például az 

ereklyetartó mellkeresztek, amelyek esetében a korábban elvégzett anyaggyűjtések és a 

hozzájuk kapcsolódó elemzések elkészítésétől azért kellett eltekintenem,8 mert, e munka 

lezárásakor olyan nagyságú új leletanyag vált ismerté, amely mind mennyiségét, mind 

minőségét tekintve alapvetően változtathatja meg a tárgytípus elterjedéséről, időrendjéről és 

használatának értékeléséről eddig levont következtetéseket.9 Számos egyedi emlék 

feldolgozásától is eltekintettem, ennek oka azzal magyarázható, hogy a dolgozatban inkább 

azokra a tárgytípusokra helyeztem a hangsúlyt, amelyekből nem csak egy-egy darab 

fedezhető fel a Kárpát-medencében,10 hanem nagyobb számban előfordulnak és ezáltal pedig 

közvetlen adatokkal szolgálhatnak e kapcsolatrendszer jellegéről és minőségéről. 

 

                                                 
3 Schulze-Dörrlamm 1991.; Ball 2005., Alto Bauer 2006.  
4 Az ornamentika kutatását legutóbb Mesterházy K. tekintette át. Vö.: Mesterházy 2012.  
5 Egy ilyen átfogó munka erőn felüli vállalkozás lenne, amit arra rávilágít Antje Bosselmann–Ruickbie nemrég 
megjelent összefoglalása is a 9–13. századi bizánci ékszerekről. A német kutatónő által készített, ma a 
legteljesebbnek tekintett áttekintés hosszan sorolja azokat a tárgytípusokat, nagyobb emlékcsoportokat 
amelyekre nem tért ki ebben a majdnem egy évtizeden át készített hatalmas munkájában. Vö.: Bosselmann–
Ruickbie 2011, 15–16.  
6 Az ebből fakadó szemléleti különbségekre: Langó 2007, 247–253.  
7 Jó példa e tekintetben a bizánci selyemmaradványok vizsgálata. (Bollók et al. 2009; Nagy et al. 2010.) Azok 
összegyűjtése és régészeti, kultúrtörténeti értékelését csak akkor lehet érdemben kiegészíteni, ha azokon 
archaeometriai vizsgálatokat is sikerül végezni.  
8 Eddigi legteljesebb gyűjtésükre vonatkozóan: Langó 2010a. 
9 Az ereklyetartó mellkeresztek számát közel az eddig ismertek harmadával egészíthetjük majd ki Kiss Etele és 
Prohászka Péter feldolgozásait követően. Vö.: Kiss 2012.  
10 Ilyennek tekinthető például a nemrég publikált felhúzott lemezgömbös függő Örménykút 52. lelőhely 18. 
sírjából. Vö.: Kovács – Vaday 2012, 94. n.  
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A dolgozatban szereplő ékszerek jelentős részét már korábban feldolgozta Mesterházy 

Károly.11 E feldolgozásokat az újabb kutatások adataival igyekeztem mind teljesebbé tenni és 

ezáltal további következtetéseket levonni. Mesterházy K. kutatásait figyelembe véve abban is 

követtem az ő példáját, hogy azon tárgytípusoknál, ahol az emlékcsoport vizsgálata azt 

megkövetelte, mind térben és időben túlléptem a címben választott kereteken, így azokban az 

esetekben szükségesnek ítéltem a 9. századi morva, a 10. századi cseh, lengyel és rusz 

emlékanyagot is megvizsgálni, ahol azt a tárgytípusok elemzése megkövetelte. A dolgozat 

bizonyos elemzései pedig a korábbi, Türk Attilával közösen végzett kutatásainkhoz 

kapcsolódott.12 

A dolgozat abban is a korábbi kutatásokhoz kapcsolódott, hogy az egyes tárgytípusokat 

klasszifikációs csoportokba sorolva vizsgáltam.13 Ezáltal sikerült elkészíteni az egyes 

tárgytípusok eddigi legteljesebb gyűjtését, csoportosítását és értékelését. A klasszifikációk 

során, az érmek és az egyszerű mellkeresztek kivételével nem szorítkoztam a Kárpát-

medencei leletanyagra, hanem a lehetőségekhez mérten igyekeztem mind szélesebb adatbázis 

összeállítani, hogy annak elemzéséből a tárgytípus egészére vonatkozó megállapításokat 

tudjak tenni.  

A munkám során az egyes lelettípusok elterjedését vizsgálva igyekeztem meg 

következtetéseket levonni a 10. századi Kárpát-medence délkelet-európai 

kapcsolatrendszerének jellegérő, intenzitásáról. Megpróbáltam megállapítania leletanyag 

belső periódusait, ezáltal finomítva az egyes tárgytípusok kronológiáját és így összevetni a 

régészeti forrásanyagot a történeti kutatások eredményeivel.  

 

A dolgozat alapvetően három részből áll, az értekezéshez kapcsolódik egy függelék, 

amelyben az elemzett tárgyak adatai és irodalma szerepel táblázatokba bontva. Ezek a 

táblázatok minden olyan fontosabb méretadatot és információt tartalmaznak, amelyeket a 

tárgyakra vonatkozóan sikerült összegyűjtenem (sajnos az adatok egy jelentős része hiányzik, 

mert azokat a szakirodalom alapján nem sikerült fellelnem). Az elemzésben a főszövegben 

zárójelben hivatkozva – megjelölve a táblázat számát és No. jelöléssel az adott táblázat 

vonatkozó leleteinek sorszámát – adom meg azokat a tárgyakat, amelyek alapján az adott 

                                                 
11 Mesterházy 1991., idem 1992.; idem 1993.; idem 1994.; idem 1994c.; idem 2004.; idem 2004a. 
12 Langó – Türk 2004.; idem 2009. A jelen dolgozatban ezen munkák kapcsán felhasznált részek az általam írt 
önálló fejezeteim voltak.  
13 Hasonló módon járt el más 10. századi emlékanyag tekintetében például :Révész 1988.; Bálint 1991.; Kovács 
1994a. A módszer szélese tekintetben való használhatóságát bizonyította Vida 1999., míg ezen emlékcsoportra 
vonatkoztatva használta: Giesler 1981.; Mesterházy 1991., idem 1992.; Grigorov 2007.; Schulze-Dörrlamm 
2009. 
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megállapítást levontam. E megoldás egyszerűbbnek tűnt és így a citációk száma is kevesebb, 

mert ezekben az esetekben csak akkor hivatkozom lábjegyzetben külön a szakirodalomra, ha 

ott olyan információ is szerepel, amit a táblázatban nem tudtam feltüntetni. A dolgozathoz 

kapcsolódó képtáblák tartalmazzák a fellelhető és vizsgált tárgyak fényképét. A képek sajnos 

nem méretarányosak, mert a kiadványokban sok esetben nem így adták közre az emlékeket, 

vagy ha saját magam fotóztam le az adott tárgyakat, akkor nem minden esetben volt 

lehetőségem arra, hogy méretarányos fotót készítsek. Ott ahol sikerült ilyen fényképet 

készítenem léptéket helyeztem a fényképre. A fényképek és a leletek összevetése a táblázatok 

adott oszlopainak bejegyzése alapján lehetséges.  

II. Kutatástörténeti bevezető  

A honfoglaló magyarság régészeti délkelet-európai kisleleteinek kutatása a 

bizánci régészeti kutatások tükrében  

 

A 10. századi Kárpát-medence anyagi kultúrájának kutatásában az első bizánci 

emlékekről 1873-ban Nyáry Jenő számolt be a Nógrád megyei Piliny határában fekvő 

Leshegyről.14 (2. kép) Az itt talált feliratos csüngő egyben egy szimbolikus kezdőpontnak is 

tekinthető. Ez a lelet volt az első, amelynek kapcsán felmerült a 10. századi Kárpát-medence 

régészeti emlékeinek és annak a délkelet-európai kapcsolatrendszerével való a jelentősége. A 

leshegyi függőt követően azonban nem váltottak ki szélesebb érdeklődést azok a elletek, 

amelyek kapcsolatai a Bakán és Bizánc irányába mutattak. Ennek oka részben abból adódott, 

hogy a 19. század második felének, a 20. század első harmadának régészeti kutatása mind 

magyar- mind szerb-horvát részről a saját nemzeti kereteken belüli értelmezésre koncentrált.15 

Jó példák e kapcsán Hampel József összefoglalásai: ahol a 10. századi magyarokkal 

kapcsolatba hozható leletanyag közreadásáért legtöbbet tevő szakember érdeklődése a 

szomszédos területek (Horvátország és Szlavónia) irányában, vagy a távolabbi Oroszország 

felé is célirányosan azon emlékek felé fordult, amelyeket kapcsolatba tudott hozni a 

magyarokkal, és a magyar vándorlás, vagy megtelepedés emlékeiként tudott értékelni.16 A 

bizánci kultúra iránti érdeklődés, jórészt a bécsi művészettörténeti iskola hatására indult el, 

konkrét magyar emlékanyagot érintő tanulmányok azonban nem jelentek meg,17 inkább az 

                                                 
14 Nyáry 1873.  
15 Takács 2006.; idem 2011., Langó 2006.  
16 Hampel 1900.; idem 1907.  
17 Supka 1908.  
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egyes tárgyakon fellelt motívumok, ábrázolások elemzésében érhető tetten.18 Ekkoriban a 

tárgyak szintjén megjelenő konkrét párhuzamok vizsgálata iránt még nem érdeklődtek a 

kutatók.  

Párhuzamosan a magyar kutatással a nemzetközi irányvonalak tekintetében is 

újdonságként hatott a 19–20. század fordulóján a kora keresztény és a bizánci régészeti 

emlékanyagon belül a kisméretű tárgyak feltérképezése. A régészeti kutatás hőskorától 

meglévő érdeklődés Bizánc régészeti emlékei iránt alapvetően a kora keresztény és római 

emlékek iránt meglévő érdeklődésből adódott. Ezek nyomán már a 17. századra elkészültek 

az első topográfiák az egykori fővárosról, és a 18. századra megkezdődtek a különböző 

régiókban a konkrétkutatások is.19 A kistárgyak kiadásának kezdetét, a Hampel J. munkájával 

párhuzamosan zajló első nagy összegzések nyújtották.20 A tárgytípusok első részletes 

elemzései az 1920-as évektől kezdődtek el.21  

A magyar kutatás Hampel J. összefoglalásait követően elsősorban a 10. századi 

emlékanyag steppei előzményeinek vizsgálatára, a legkorábbi lelethorizont meghatározására 

törekedett.22 E kérdések mellett a bizánci kapcsolatok vizsgálata csak olyan egyedi emlékek 

esetén került előtérbe, mint amilyen a kunágotai kard,23 a tiszaburai csat,24 vagy a keceli 

fülbevaló volt.25 A népvándorlás kori és java középkori bizánci kistárgyainak fontosságát és 

kutatásukhoz az első lépéseket, alapvetően Alföldi András kezdeményezte. Az egyikelső ilyen 

összefoglalás László Gyulához kapcsolódik, aki az avar kor bizánci leleteit tekintette át.26 A 

kapcsolatok vizsgálatának folytatására azonban ő már nem kerített sort. Jelentős felismeréssel 

járt Fehér Géza bulgáriai kutatásai, aki az ott talált leletek alapján elsőként mutatott rá a 

területek anyagi kultúrájában megfigyelhető azonosságokra.27 Ebben az időszakban került sor 

Csallány Gábornak, Széll Mártának és Párducz Mihálynak köszönhetően, azoknak a Csongrád 

megyei temetőknek a közreadására, amelyeknek a balkáni jellegű leletei fontos támpontot 

                                                 
18 Idem 1904.  
19 Frend 1966, 12–54.; Soročan 2005. 1. 9–10. 
20 Smith – Cheetham 1876.; Dalton 1901.; Leclercq 1907.; Dalton 1911.; idem 1912.; Wulf – Volbach 1923. 
Ebben az időszakban veszi kezdetét a Fernand Cabrol – Henri Leclercq által szerkesztett hatalmas könyvsorozat 
is, a Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie.  
21 A legkorábbi ilyen átfogó elemzések közül a legkorábbi, máig használt munkák közül a vatikáni Museo 
Cristiano bronz ereklyetartó mellkeresztjeinek elemzéséről készült munkát (King 1928.), valamint Marc 
Rosenberg aranyművességről szóló értekezését emelhetjük ki (Rosenberg 1921). 
22 A kutatástörténeti irányvonalak összefoglalására részletesen: Langó 2007, 145–150.  
23 Móra 1926. 
24 Horvát 1934.  
25 Fettich 1937, 104–106.  
26 László 1935.  
27 Fehér 1940.; Langó 2009. 
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jelentettek a későbbi kutatás számára.28 Mindezek ellenére a magyar kutatásra ekkoriban nem 

voltak hatással az olyan jellegű összefoglalások, mint amilyen Paolo Orsi műve volt a szicíliai 

késő-antik, bizánci tárgyi kultúráról.29 Ezzel szemben jóval nagyobb figyelmet szentelt a 

közép-európai leletek bizánci párhuzamainak a prágai Régészeti Intézet igazgatója Lubor 

Niederle, aki eredményeit külön monográfiában foglalta össze.30 

Változást a magyar és a kelet-európai régészetben a II. Világháború utáni időszakot 

követő megerősödő szláv kutatás hozott. A Csehszlovákia és a Jugoszlávia egyaránt komoly 

erőforrásokat mozgósított a saját területük korai szláv államiságának kutatására.31 E kutatások 

függvényeként jelentek meg azok az áttekintő elemzések is, mint amilyen Mirjana Ćorović-

Ljubinković 1951-es munkája volt a Balkán 9–10. századi fülbevaló típusainak 

klasszifikációjáról.32 A nyugati világban is egy fellendülés következett be a keresztény 

régészet, a késő-antikvitás és a bizánci anyagi kultúra vonatkozásában. Megjelent André 

Grabar vezetésével a Cahiers Archèologiques címmel egy periodika (az első kötetet 1945-ben 

adták ki), amelyik máig a késő-antik- és a bizánci anyagi kultúra egyik meghatározó fóruma 

maradt.33 Ezzel párhuzamosan, indult el a Dumbarton Oaks Paper (1940) a Harvard Egyetem 

gondozásában. A kiemelkedő gyűjteményi háttérrel rendelkező Dumbarton Oaks pedig már 

ekkor a kutatás iránymutató, tematizáló központja volt.34 E kutatási centrumok már ekkor 

meghatározták a nyugati világ fő tudományos irányvonalait. Ebben az időszakban jelentek 

meg Angliában a konsztantinapoliszi császári palota ásatásának első eredményei.35 A 

legfontosabb munka azonban a columbiai Missouri Egyetemen tanító Gladys R. Davidsonhoz 

kötődik, aki a korinthoszi ásatások kisleleteinek feldolgozásával máig alapvető kézikönyvét 

nyújtotta a közép-bizánci időszak tárgyi kultúráját érintő kutatásoknak.36 Ezt követően G. 

Davidson könyve referencia értékűvé vált, már csak azért is, mert hosszú időn át nem jelent 

meg hasonló anyagban gazdag munka.37  

A magyarországi kutatásban folyamatosan ment végbe a változás. Az 1950-es években 

készültek el az első olyan tanulmányok amik konkrét lelettípusok elemzésével vizsgálta a 

                                                 
28 Csallány 1934.; Széll 1940.; idem1941.; Párducz 1945.  
29 Orsi 1942.  
30 Niederle 1930.  
31 A kérdést átfogó jelleggel tárgyalta: Takács 2006.; idem 2011.  
32 Ćorović-Ljubinković 1951.  
33 A. Grabarnak munkásságának értékelésére vonatkozóan: Maguire 1991.  
34 Kitzinger 1967. Az intézmény megszületésére további irodalommal: Langó 2009a, 113–114.   
35 Bret – Baxter – Trust 1947.  
36 Davidson 1952. Davidson tudományos pályafutására: Fishman 1997. 
37 Utóbb G. R. Davidson munkájához hasonló művek csak évtizedekkel később jelentek meg: a ciprusi 
Szalamiszról (Chavane 1975.) majd az 1980-as években az isztanbuli Saraçhanéban folytatott ásatásokról 
(Harisson 1986.) és a Szardiszen talált fémleletekről (Waldbaum 1983).  
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Kárpát-medence déli kapcsolatrendszerét.38 Ebben az időszakban történt a halimbai temető 

feltárására is.39 E lelőhely volt az a nagy sírszámú falusi temető ahol a sírokban talált 

karikaékszereit később olyan kitüntetett figyelemmel vizsgálta mind a magyar, mind a 

nemzetközi kutatás.40 Az itt talált leletek pedig jelentős lökést adtak a délkelet-európai 

készítmények kutatásának.41 A köznépi temetők leletanyagának kutatásából adódóan, Szőke 

Béla és Kralovánszky Alán munkásságának köszönhetően ekkoriban új lendületet kapott a 

szegényesebb mellékletű nagy sírszámú temetők értékelése és elkészült a 10. századi tárgyi 

kultúra alapvető elemzése is.42 Végül az 1960-as években megszületett az első rövid 

összefoglalás, a Kárpát-medence népvándorlás kori időszakának bizánci vonatkozásairól. E 

munkában a szerző a régészeti leleteket vetette össze a történetírás eredményeivel.43  

A külföldi kutatásban is egyre inkább felfigyelt a magyar leletekre. Elsősorban a 

csehszlovák szakembereket foglalkoztatták az itt talált emlékek. Bořivoj Dostál a morva 

anyagi kultúra hatásaként értékelte a dunántúli leleteket.44 Anton Točík pedig a felvidéki 

magyar temetők közreadásával jelentős mértékben bővítette a vizsgálatba bevonható leletek 

számát.45 Az ekkor kiadott tornóci temető azért is bír fontossággal, mert a sírmellékletek közt 

olyan, a Kárpát-medencében egyedinek számító leletek is voltak, mint amilyen a bizánci 

üvegkarperec, felhúzott lemezgömbös függő.46 (3. kép) A német kutatás oldaláról Jochen 

Giesler volt az, aki elsőként elemezte e tárgyak déli kapcsolatrendszerét és ő volt, aki 

megvizsgálta a leletek temetőn belüli kronológiáját is.47 A leletanyag összefügéseit és azok 

belső kronológiáját pedig éppen a magyarországi emlékekre építve kezdte el vizsgálni Žlejko 

Tomičić.48 A nemzetközi kutatásban fontos állomás volt a Dumbarton Oaks bizánci 

emlékeinek a kiadása, amelyek a legjelentősebb muzeális gyűjtemények egyike. Marvin C. 

Ross összeállításában jelent meg a kisleletek gyűjteménye.49 Ekkoriban jelent meg Alison 

                                                 
38 Csatok: Csallány 1954., idem 1954a.; keresztek: Bárány-Oberschall 1953. Utóbbi munka azonban már 
külföldön íródott és Svájcban jelent meg, miután a kutatónő emigrált.  
39 Török 1956.; idem 1959.; idem 1962.  
40 A temető tudománytörténeti jelentőségére: Mesterházy 1992, 145.  
41 Dostál 1965, 385.; Giesler 1981.; Mesterházy 1991., idem 1992.  
42 Szőke 1959.; idem 1962.; Kralovánszky 1959.; idem 1959a 
43 Csallány 1965.  
44 Dostál 1965.; idem 1966.  
45 Točík 1968.; idem 1971. A leletek értékeléséről írt tanulmánya azonban nem jelenhetett meg a temetők 
kiadásakor, így az értékelést csak jóval később 1987-ben sikerült publikálnia A. Točíknak. Vö.: Točík 1987.  
46 Točík 1971, 360. sír. Az üvegkarperecet egyedi jellegéből adódóan A. Točík vaskorinak tartotta; azonban a 
tárgy valószínűleg 10. századi bizánci készítmény. Vö.: Langó 2009. Üvegkarperec került még elő Szécsény-
Berekdűlő lelőhelyről (Nógrád m.), ahol egy darab kék üvegkarperec volt. Az elpusztított sírokat S-végű 
karikaékszerek, I. András dénár, kés és vascsat keltezik a 11. századra. (Pintér 1887, 430-433.) 
47 Giesler 1981.  
48 Tomičić 1990.  
49 Ross 1965. 
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Frantz összefoglalása is Athén bizánci korszakának régészeti hagyatékáról.50 Ezzel egy 

időben nyílt meg az első olyan nagy nemzetköz gyűjteményes kiállítás, ahol áttekintést 

kaphatott a kutatás a bizánci műveltség tárgyi hagyatékáról.51 Ekkor jelent meg egy másik 

fontos muzeális együttes feldolgozása is. A Hélène Stathatos nevéhez fűződő gazdag 

gyűjtemény, ami Görögország kiemelkedő bizánci leleteit, így többek között a krétai 

kincsleletet is magába foglalta, több kötetben részletes elemzéssel készült el.52  

 

A magyarországi kutatásban a jelentős előrelépést a „László Gyula iskola” fiatalabb 

nemzedéke hozta el.53 Bálint Csanád, Kiss Attila, Kovács László, Lovag Zsuzsa, Mesterházy 

Károly voltak azok, akik a 10. század vonatkozásában e kérdéskörrel kezdtek el foglalkozni. 

Bálint Cs. a hagyományos régészeti elemzéseken túlmutató kultúrtörténeti megközelítéssel 

már ekkor tematizálta a magyar kutatást. Elsőként, hívta fel a figyelmet a sírokban talált 

bizánci selyemmaradványok fontosságára.54 A Dél-Magyarország 10. századi 

emlékanyagának összefoglalásával pedig bemutatatta a honfoglaló magyar emlékanyag déli 

irányú kulturális kapcsolatait.55 Kandidátusi értekezésének lezárást követően kidolgozott egy 

kutatási programot az avar kori és a 10. századi emlékanyag bizánci vonatkozásainak 

vizsgálatára.56 Későbbi munkáiban a nomád törzsszövetségek és Bizánc viszonyát vizsgálva 

az eltérő kulturális attitűdök bemutatásával hívta fel a figyelmet e területek kulturális 

különbségeinek hátterére.57 Kiss A. a Baranya megyei honfoglalás kori leletanyag 

közreadásával járult hozzá a bizánci emlékanyag kutatásához. A Majs-Udvari rétek lelőhelyen 

és a Mohácson talált tárgyak közlésével, a PAX feliratos gyűrűk feldolgozásával tovább 

bővítette mind a rendelkezésre álló forrásbázist, mint a konkrét tárgyi kapcsolatokat.58 

Kovács L. a 10. századi bizánci éremleletek feldolgozásával elsőként végezte el egy fontos 

leletcsoport mindenre kiterjedő teljes feldolgozását.59 Lovag Zs. a korai mellkereszteket 

gyűjtötte össze és értékelte, bemutatva a keresztény térítés és a keresztek kapcsolatát.60 

Mesterházy K. volt az, aki elkészítette a bizánci és balkáni tárgytípusok jelentős részének 

összegyűjtését és elemzését. Munkái a bizánci kisleletek vizsgálatát illetően máig alapvető 

                                                 
50 Frantz 1961.  
51 Byzantine Art 1964.  
52 Coche de La Ferté 1957.; Picard – Sodini 1963.  
53 Az elnevezésre és tudománytörténeti mozzanataira: Mesterházy 1993a, 281–285.; Balassa 2001, 106–112.  
54 Bálint 1971.; idem 1971a.  
55 Bálint 1991. Értékeléséről Dienes 1978. vö.: Bálint 1978.  
56 Bálint 1983.; idem 1985.  
57 Bálint 2000.  
58 Kiss 1983.  
59 Kovács 1989.  
60 Lovag 1980.  
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tájékozódási pontot jelentenek mind a hazai, mind a nemzetközi kutatásban.61 Elemzései és 

klasszifikációi megteremtették a további kutatások alapját is. Eredményei alapján sikerült 

megrajzolnia a Kárpá-medence kereskedelmi kapcsolatrendszerét,62 majd egy újabb 

tanulmányba tisztázta a tokaji kincs múzeumba kerülésének körülményeit és bemutatta a 

kijev-volhíniai típusú fülbevalók Kárpát-medencei feltűnésének irányát és kronológiáját.63 (4. 

kép) Klasszifikációja jelen dolgozat kiindulási pontjául is szolgált. Munkáikban kivétel nélkül 

fontos szerepet kapott a Szőke Béla által elkezdett klasszifikáció folytatása, a 10. századi 

emlékanyag rendszerezése és elemzése.  

 

A nemzetközi kutatásban is egyre nagyobb érdeklődés övezte a bizánci kultúrával 

kapcsolatos kérdéseket. Ezt jelzik az újabb kiállítások, amelyek között a legjelentősebb talán 

az 1982-ben megrendezett brüsszeli tárlat volt.64 A Szovjetunió összeomlását követő 

átalakulások és a történeti párhuzamok nyomán az 1990-es években még érdekesebbé vált 

Bizánc. Könnyű volt ugyanis párhuzamot vonni a szovjet birodalom és a Római Birodalom 

összeomlása között. Sokan úgy értékelték, hogy egy olyan átalakulás részesei, amihez fogható 

talán csak a késő antikvitás időszakában mehetett végbe. Ez az általános érdeklődés 

termékenyen hatott a kutatásra is. Az 1990-es évek közepétől sorra rendezték a nagy 

kiállításokat Ez az általános érdeklődés termékenyen hatott a kutatásra is. Az 1990-es évek 

közepétől sorra rendezték a nagy kiállításokat többek közt: Párizsban,65 New Yorkban,66 

Londonban,67 Firenzében,68 Münchenben,69 Koppenhágában,70 Padernbornban,71 

Athénben,72 Thesszalonikében,73 Isztanbulban,74 Mainzban,75 vagy éppen Bonnban.76 Ezzel 

párhuzamosan jelentős könyvsorozatok, új folyóiratok és önálló régészeti fórumok taglalták a 

késő antikvitás és a középkor vonatkozó kérdéseit és mára kurrens kutatási témává 

fejlesztették a bizánci anyagi kultúra vizsgálatát. Magára a Bizánci Birodalomra, 
                                                 
61 Mesterházy 1991.; idem 1992. 
62 Idem 1993.; idem 1994c. 
63 Idem 1994.  
64 Splendeur 1982. További kiállításokhoz kapcsolódó kötetek: Effenberger 1977.; Nauman 1980.; Anatolian 
1983.  
65 Germain – Durand –Gaborit-Chopin – Aghion 1992.; De Byzance 2009.  
66 Evans – Wixom 1997.; Evans 2004.  
67 Temple 1990.; Buckton 1994.; Althaus – Sutcliffe 2006.; Cormack – Vassilaki 2008 
68 Bertelli–Brogiolo 2001.  
69 Wasmer – Zahlhaas 1998.; Baumstark 1998.; Wasmer 2004.  
70 Fleischer – Hjort – Rasmussen 1996.  
71 Stiegemann 1996.; idem 2001.  
72 Zapheiropoulou 2002.; Evgenidou 2002.  
73 Papanikola-Bakirtzi 2002.  
74 Ödekan 2007.; Pitarakis 2010.; Ölçer 2010.  
75 Fourlas – Tsamakada 2011.  
76 Daim 2010.  
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„Nemzetközösségre” pedig egyre inkább úgy tekintett a kulturális közélet, mint az európai 

identitás egyik fontos állomására.77 E nagyfokú érdeklődés eredményezte egyben azt is, hogy 

a kiállításokkal párhuzamosan hatalmas mennyiségű szakirodalom termelődött és termelődik 

ki a vezető tudományos műhelyekben.  

                                                

Ebbe a konjunktúrába a magyar és a kelet-közép európai kutatás is bekapcsolódott. 

Magyarországon nem szakadt meg az a folyamatosság, ami a korábbi irányvonalakhoz 

kapcsolódott. Bóna István felismerése a Kárpát-medencébe beköltöző népek kultúraváltásáról, 

jelentette azt a pontot, ahol a különböző modellek egymásnak feszültek. E kérdés azért is 

kapott kiemelt hangsúlyt, mert felmerült annak lehetősége, hogy ha ez a kultúraváltás 

megtörtént, akkor az új kultúra kialakulásában jelentős szerepe lehetett a „bizánci 

kultúrkörnek”. A vizsgálatok egyik súlypontja az avar korszak volt, amely relatíve hosszú 

időszakon keresztül tartott és viszonylag gazdag emlékanyagával kitűnő terepet jelentett 

annak elemzéséhez, hogy milyen hatással volt egymásra a két kultúra. E kérdéskör jelentette 

Bálint Cs. munkásságának az újabb állomását is aki a kisszíjas övekről írt esettanulmányával 

egy tárgytípuson keresztül mutatta be a Mediterráneum szélesebb összefüggés rendszerét,78 

átfogó elemzéseiben pedig e két terület kulturális kölcsönhatásait vizsgálta.79 A 

nagyszentmiklósi kincsről írt tanulmánykötetében a 9. századi kincs kapcsán többek közt a 

kora középkori fémedény művességgel foglalkozott és széleskörű áttekintést nyújtott a 

különböző kortárs emlékeken megjelenő ikonográfiai elemek, ötvöstechnikai megoldások 

összefüggéseiről is. Munkái nem csak egy-egy régészeti probléma megoldására vállalkoztak, 

hanem kutatás tematizálásának az igényével léptek fel.80 Az avar korhoz kötődik Garam Éva 

értekezése, aki ezzel megteremtette azt a tárgyi forrásbázist, ami a további kutatások alapját 

szolgálta.81 Az avar kor bizánci kapcsolatainak másik meghatározó kutatója Falko Daim, az 

avar emlékanyagban nem csak a bizánci elemeket kereste, hanem az „eredeti bizánci” 

leletanyag meghatározására is törekedett.82 (5. kép) Ezen munkák konkrét témájukban ugyan 

kevésbé érintették a 10. századi Kárpát-medence anyagi kultúráját, de szemléletükből 

adódóan hatást gyakoroltak a honfoglalás korral foglalkozó kutatók álláspontjaira is.  

A 10. század kutatását illetően is jelentős továbblépés történt. A karosi temetők feltárása és 

kiadásával Révész László nem csak a korábbi elemzések összegzését nyújtotta, hanem 

 
77 A Nemzetközösség fogalom bevezetésére és a mögötte meghúzódó gondolati háttérre: Obolensky 1999.  
78 Bálint 2000a. 
79 Idem 1996.; idem 2004a.; idem 2010.  
80 Idem 2004.  
81 Garam 2001.  
82 Daim 1990.; idem 2000. 
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módszertanában is kibővítette a kutatás eszköztárát, új lendületet hozva e területen.83 A 

millecentenárium alkalmával megrendezett honfoglalás kori kiállítás és az ehhez kapcsolódó 

kiadványok;84 majd pedig a Kovács L. és Révész L. által szerkesztett korpusz sorozat 

hatalmas lépést jelentett a korai magyar emlékanyag kutatásában, 85 ezáltal ugyanis a 

tanulmányozható régészeti emlékanyag a korábbi sokszorosára bővült. A megjelent kötetek 

mellett több doktori értekezés is elkészült, amelyek újabb régiók emlékanyagát foglalták 

össze.86 Ezzel párhuzamosan új klasszifikációs munkák születtek e leletanyagok 

bevonásával.87 Új irányvonalat jelentettek Prohászka Péter kutatásai, aki a régi emlékek 

azonosításával, a korai leletek levéltári forrásainak kiadásával számos fontos kérdés 

tisztázáshoz járult hozzá.88 Komoly vita a fentebbi Bóna I. által tett megállapítás értékelése és 

a honfoglaló magyarok művészetének megítélése körül bontakozott ki.89 A szemléletben 

megnyilvánuló különbségek és a vita termékenyen hatott a kutatásra, amelyek nyomán még 

teljesebb képünk lehet e korszak anyagi műveltségéről és kapcsolatrendszeréről. A 

folyamatosan bekövetkező dinamikus változást legjobban talán Türk Attila munkájával 

jellemezhető, aki a szállásváltás/kultúraváltás elképzeléssel kapcsolatos vélemények 

átgondolására késztetheti a kutatást, a 9. századi steppei leletanyag és annak magyar 

kapcsolatairól írt doktori disszertációjával.90  

 

 Mára a nemzetközi és a magyar kutatás szétválasztása is teljesen idejétmúlt. A 

hidegháború lezárása és a digitális fejlődés révén ugyanis a tudás megszerzéséhez használható 

lehetőségek jóval nyitottabbá váltak és mindez átalakította a kutatói kapcsolatokat is, amik a 

korábbiaknál sokkal intenzívebbek lettek. Ezekből adódóan pedig a régi kutatási központok 

mellett újak nőttek ki, tovább szaporodtak a kérdést érintő periodikák és könyvsorozatok. 

Bizánc és a kora középkor kutatása máig kiemelt terület maradt. A téma iránti érdeklődés 

pedig nemhogy nem csökkent, hanem még tovább fokozódott. A bizánci emlékanyag 

vizsgálata így a témák és a korszakok mentén még inkább specializálódott, azonban mindez 

nem vezetett kutatók bezárkózásához, vagy a különböző területek éles elhatárolódásához, ami 

valószínűleg a fentebbi okok miatt is alakult így.  

                                                 
83 Révész 1991.; idem 1996.; idem 1999. 
84 Fodor et al. 1996.; Révész – Wolf 1996.  
85 Révész 1996.; idem 2008.; Kiss 2000., Nepper 2002.; Istvánovits 2004. 
86 Gáll 2008., Tóth 2008.  
87 Áttekintésükre: Langó 2007, 214–216.  
88 Prohászka 2005.  
89 A viták főbb álláspontjaira: Langó 2007, 200–254.  
90 Türk 2011.  
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A tárgyi kultúra vizsgálata területén elkészültek azok a nagy összefoglalások, amelyek 

kiterjesztették Bálint Cs. és Mesterházy K. korábbi vizsgálódásait. Valeri Grigorov a bulgáriai 

emlékanyag alapján elkészített kisleleteket bemutató klasszifikációja rendszerezte a 

leletanyagot,91 Valerij Jotov a korabeli fegyverek és a lószerszámzat elemzését végezte el 

hasonló módon.92 Az orosz és moldáv kutatásban Svetlana Stanislavovna Rjabceva 

összefoglalása jelentett fontos támpontot a kisleletek vizsgálatában. A bizánci ötvösművesség 

elemeinek elemzésével pedig Natalja Vikotorovna Žilina foglalkozott.93 Elkészült Maja 

Petrinec munkája a 8–11. századi horvát leletanyag összefoglalásáról. A részletes feldolgozás 

nem csak a vonatkozó lelőhelyek eddigi legteljesebb áttekintését tartalmazza, hanem az egyes 

tárgytípusok elemzését is nyújtja.94 Hasonló összefoglalások jelentek meg Macedóniáról és a 

9. századi morva leletekről is.95 Német nyelvterületen a F. Daim és Jörg Drauschke által 

szerkesztett könyvsorozat, valamint A. Bosselmann-Ruickbie bizánci ékszerekről szóló 

monográfiája jelentette a téma mind szélesebb tudományos bázisát.96  

 

III. A történeti keretek  

 

A bizánci történeti források azok, ahonnan először biztos tudomásunk van a magyar 

törzsszövetségről, amikor az Adrianopoliszól származó, bolgár területre letelepített 

makedónok Theofilosz császár segítségével visszatértek a Bizánci Birodalomba. A bolgárok a 

magyarokat hívták segítségül. Ezt követően az arab források tudósítottak arról, hogy a 

magyarok szláv foglyaikat Kherszónba adják el és cserébe bizánci szöveteket és más árukat 

kapnak.97 A Cirill-legenda beszámol a Krímen átutazó szerzetes és a magyarok 860- körüli 

találkozásáról. Majd 894-be sor került a magyar-bizánci szövetségkötésre és ekkor már a 

magyarok a korábban szövetséges bolgárokkal szemben Bizánc oldalán álltak.98 A 

honfoglalást követően valószínűleg fennmaradt a két állam szövetsége egészen a 10. század 

közepéig, amikor is magyarok előbb Itáliában, majd az Al-Duna mentén is bizánci területekre 

törtek be. A magyar katonai hadjáratok ezt követően egyaránt érinthetik a balkáni és a dél-

olaszországi bizánci birtokokat. Fordulat a Lekapénoszok bukását követően Bíborbanszületett 
                                                 
91 Grigorov 2007.  
92 Jotov 2004.  
93 Rjabceva 2005.; Žilina – Makarova 2009.; Žilina 2010.  
94 Petrinec 2009.  
95 Maneva 1992.; Mikulčić 1996.; Hanuliak 2004.  
96 Daim – Drauschke 2010.; Bosselmann–Ruickbie 2011.  
97 Polgár 2000.  
98 Az eseményekről újabban: Bóna 2000, 25.  
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Konsztantinosz egyeduralmának időszakában következett be. A Bizáncba látogató 

küldöttségek előkelői gazdag ajándékokkal, s gyakran megkeresztelkedve tértek vissza 

otthonaikba. A diplomáciai kapcsolatfelvételeket követően születhetett meg a császár 

nevezetes könyvének „A Birodalom kormányzásáról” címen elhíresült munkának a magyar 

fejezete. A diplomáciai kapcsolatfelvétel hatására például a „Stephanos” névre megkeresztelt 

gyula „Turkia püspökével” tért vissza szállásterületére. A magyar katonai vállalkozások 

utolsó szakaszában újra csak több hadjáratot vezettek kalandozó eleink a Birodalom balkáni 

themáiba. E hadjáratoknak végül a bolgár-bizánci háborúk utolsó szakaszának egyik 

sorsfordító ütközete vetett véget. A 970 őszén a rusz-besenyő-bolgár-magyar sereg vereséget 

szenvedett Johanész Tzimiszkésztől.99 Ezt követően a magyarok már nem vettek részt az a 

további hadi eseményekben. A katonai hadjáratok helyett a diplomáciai- és a kereskedelmi 

kapcsolatok élveztek elsőbbséget. Géza uralkodása alatt a fejedelemnek jó viszonyban lehetett  

egy ideig a bolgárokkal, majd miután Radomir elűzte feleségét, Géza lányát, minden 

bizonnyal Bizánccal lépett szövetségre. A diplomáciai kapcsolatok nem csak fennmaradtak, 

hanem tovább mélyültek István uralkodásának az időszakában. A történetírás ennek a 

szövetségnek az eredményeként értékelte, hogy a délkeleti területeket birtokló Ajtony és 

Gyula birtokai felett is maradéktalanul tudott érvényesülni a magyar királyi hatalom. A 

szövetség nyomán 1015-ben a magyar seregek II. Baszileiosz segítségére újra hadba vonultak 

a Balkánra, s most a bolgárok ellen harcoltak. A kapcsolatok legjelentősebb eseménye pedig 

István fiának egy feltételezett bizánci hercegnővel való házasságkötése jelenthette.100  

E rövid áttekintésből is jól látható, hogy a 9. századtól a magyar törzsszövetség egyik 

legmeghatározóbb szomszédja (hol szövetségese, hol ellensége) Bizánc volt. Leó-, majd fia 

Bíborbanszületett Konstantin birodalma mint egy kellemetlen, de adott esetben jól 

kihasználható nyugati szomszédként tekinthetett a Levedi, majd Álmos vezette nomád 

törzsszövetségre. A kapcsolatrendszer is e szerint alakult, hiszen a magyarok vagy bizánci 

szövetségben vagy Bizánc ellen hadakoztak: a cél mindkét esetben mindenkor a remélt 

zsákmány, vagy a kiharcolt gazdasági előnyök voltak. A kapcsolatrendszer Konsztantinosz 

politikájából adódóan a 10. század közepén kibővült, majd pedig a katonai hadjáratok 

lezárását követően végkép a kereskedelemre helyeződött át a hangsúly; annak ellenére, hogy a 

háborús események a Balkánon csak időlegesen szüneteltek II. Baszileiosz végső győzelméig. 

E politikatörténet keretei között mégis egy változatos és sokrétű kapcsolatrendszer képe 

                                                 
99 Az eseménytörténetre vonatkozóan: Moravcsik 1953.; Kristó 1980.; Makk 1996., Bóna 2000.  
100 Makk 1998, 118–125.; 224–226.  
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rajzolódik ki a két állam területe között, ami egyértelmű nyomot hagyott a tárgyi 

emlékanyagban is. A legkézenfekvőbb ilyen emlékcsoportba az érmek tartoznak.  

 

IV. A bizánci éremleletek kérdése 

 

Az egyik legfontosabb emlékanyag a bizánci fizetőeszközök jelenléte a Kárpát-medencében. 

Az írott források egyértelműen mutatják, hogy a honfoglaló magyarok a forgalmi pénz 

ismeretében lépték át a Kárpátok vonalát. Az éremleleteknek az elemzését elvégző Kovács 

László külön is hangsúlyozta, hogy azok több úton is a magyarokhoz kerülhettek.101 A 

legáltalánosabb felvetés ennek okát, szintén az írott forrásokra támaszkodva a magyarok által 

folytatott katonai hadjáratokban látja, hiszen Több adat is szól arról, hogy a magyarok 

hadifoglyaikat különböző rabszolgapiacokon adták el, vagy éppen váltságdíj fejében engedték 

őket szabadon.102 Nyilvánvaló az is, hogy ily módon a magyarok már a honfoglalás előtt részt 

vettek a távolsági kereskedelemben: jól mutatja ezt a makedónok elleni hadjárat 936-ban, 

vagy a muszlim forrásokban említett kherszoni rabszolga kereskedelemben való részvétel, 

illetve a magyarok megjelenése a krími bizánci területeken.103 Nem zárható ki azonban egyéb 

termékek kereskedelme sem, így kétséges, hogy a 10. századi éremleletek nagy részét a 

magyarok beolvasztották volna. Tény azonban, hogy az érmek egy részét nyersanyagként 

újrahasznosították,104 de mindez csak töredéke lehetett a beáramlott nemesfém-készletnek. 

Fontos szerep hárult a kereskedelemre is.  

IV.1. A jánoshalmi honfoglalás kori temető A sírja 

 

1936-ban a Bács-Kiskun megyei Jánoshalmán két 10. századi sír került elő. Az első, A sírt 

Koppány Lajos mérnök ellenőrzése mellett a telek tulajdonosa tárta fel. A két sír leleteinek 

összegyűjtésére a Magyar Nemzeti Múzeum László Gyulát küldte a helyszínre, aki akkor 

múzeumi gyakornok volt.105 (6-7. kép) A pénzleletes sírban nyugvó személy neme nem 

ismert, azonban a mellékletek alapján arra következtethetünk, hogy valószínűleg egy férfi 

sírja lehetett. Erre utalnak a sírban található veretek:  

                                                 
101 Kovács 1989.; idem 2012.  
102 Bóna 2000.  
103 Polgár 2000.   
104 Kóbor 2004.  
105 Kovács 1989, 33. 
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A sírban volt 7 darab ezüst ötvözetből kialakított övveret. (6. kép) Leltári számuk: MNM 

19/1936 A.  

 
1. Széles veret: A tárgy felszíne kopott, karcos. A mélyebb részeken, ahol az aranyozás jól megmaradt, 

utánvésett. A pereme magas és egy pontban csorbult. A veret hátoldala öntésnyomos, azon a felszerelő tüskék 

kalapáltak, az egyik a kalapálás nyomán elhajlott. A veret méretei: hossza: 2,44 cm; szélessége: 2,7 cm; 

vastagsága: 8 mm. A perem magassága: 0,34 cm. A felszerelőtüskék hossza: 1: 0,42 cm; 2: 0,31 cm; 3: 0,4 cm; 

vastagságuk: 1: 0,14 cm; 2: 0,16 cm; 3: 0,14 cm. A veret tömege: 3,24 g.  

 

2. Keskeny veret: Aranyozott ezüst ötvözetből kialakított veret. A tárgy előoldala karcos, kopott, a mélyebb 

részek aranyozottak. A veretet középen a hátoldal irányából átlyukasztották. A lyukasztás során a sorját nem 

reszelték re. A pereme két helyen sérült, a vereten hajlítás nyomai láthatók, a tárgy kis részen megrepedt, a 

másik helyen, az egyik felszerelőtüske közelében kisebb darabok kitörtek a peremből. A hátoldala öntésnyomos, 

háromszög alakban, három felszerelőtüske. A tüskék kalapáltak. A veret méretei: hossza: 2,54 cm; szélessége: 

1,91 cm; vastagsága: 0,09 cm. A felszerelő tüskék hossza: 1: 0,41 cm; 2: 0,39 cm; 3: 0,38 cm; vastagságuk: 1: 

0,16 cm; 2: 0,15 cm; 3: 0,15 cm. A középen kialakított lyuk átmérője: 0,14 cm. Tömege: 2,17 g.  

 

3. Keskeny veret: Aranyozott ezüst ötvözetből kialakított veret. A tárgy előoldala karcos, kopott, a mélyebb 

részek aranyozottak. A veretet középen a hátoldal irányából átlyukasztották. A lyukasztás urán a sorját nem 

reszelték re. A pereme csak kis ponton sérült alul. A hátoldala öntésnyomos, háromszög alakban, három 

felszerelőtüskével. A tüskék kalapáltak. A veret méretei: hossza: 2, 45 cm; szélessége: 1,99 cm; vastagsága: 0,06 

cm. A felszerelő tüskék hossza: 1: 0,29 cm; 2: 0,28 cm; 3: 0,23 cm; vastagságuk: 1: 0,16 cm; 2: 0,15 cm; 3: 0,14 

cm. A középen kialakított lyuk átmérője: 0,15 cm. Tömege: 1,95 g.  

 

4. Keskeny veret: Aranyozott ezüst ötvözetből kialakított veret. A tárgy előoldala karcos, kopott, a mélyebb 

részek aranyozottak. A veretet középen a hátoldal irányából átlyukasztották. A lyukasztás urán a sorját nem 

reszelték re. A pereme két helyen sérült, kisebb darabok a peremből letörtek. A hátoldala öntésnyomos, 

háromszög alakban, három felszerelőtüskével. A tüskéknek csak a csonkjai figyelhetőek meg. A veret méretei: 

hossza: 2,41 cm; szélessége: 1,96 cm; vastagsága: 0,1 cm. A felszerelő tüskék hossza: nem mérhető; 

vastagságuk: 0,15 cm. A középen kialakított lyuk átmérője: 0,1 cm. Tömege: 2,58 g.  

 

5. Keskeny veret: Aranyozott ezüst ötvözetből kialakított veret. A tárgy előoldala karcos, kopott, a mélyebb 

részek aranyozottak. A veret öntési hibás, egy mélyebb ponton átlyukadt. Az átlyukadt rész mellett a veret egy 

része a szélen letört, hiányzik. A veretet középen a hátoldal irányából átlyukasztották. A lyukasztás után a sorját 

nem reszelték re, nagy része, a többi verettől eltérően lekopott. A pereme több helyen kismértékben sérült. A 

hátoldala öntésnyomos, háromszög alakban, három felszerelőtüske. A tüskék kalapáltak, a csúcs alatti tüskének 

csak a csonkja maradt meg. A veret méretei: hossza: 2,42 cm; szélessége: 1,91 cm; vastagsága: 0,08 cm. A 

felszerelő tüskék hossza: 1: 0,37 cm; 2: 0,34 cm; 3: 0,13 cm; vastagságuk: 1: 0,16 cm; 2: 0,15 cm; 3: 0,14 cm. A 

középen kialakított lyuk átmérője: 0,11 cm. Tömege: 1,67 g 
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6. Keskeny veret: Aranyozott, ezüst ötvözetből kialakított veret. A tárgy előoldala karcos, kopott, a mélyebb 

részek aranyozottak. A veret sérült, a perme a sérült részen letört. A tárgy a sérülésnél a középső rész felé 

berepedt. A hátoldala öntésnyomos, háromszög alakban, három felszerelőtüske. A tüskék kalapáltak. A veretet 

lefeszíthették az övről, ekkor keletkezhetett a sérülés. A veret méretei: hossza: 2,53 cm; szélessége: 1,97 cm; 

vastagsága: 0,11 cm. A felszerelő tüskék hossza: 1: 0,34 cm; 2: 0,37 cm; 3: 0,4 cm; vastagságuk: 1: 0,14 cm; 2: 

0,14 cm; 3: 0,15 cm. Tömege: 2,05 g 

 

7. Keskeny veret töredéke: Aranyozott, ezüst ötvözetből kialakított veret töredéke. A veretsor egy keskeny 

veretének csúcsát vágták ki, úgy hogy a csúcsnál meglévő szív alakú díszt körbevágták. A vágás szabálytalan a 

lemélyített aranyozott lemezrész a szélnél sorjás és éles, nem reszelték le. Az egyik szélen egy, a hátoldal 

irányából kialakított lyuk található, a sorját nem reszelték le. A hátoldala öntésnyomos, a csúcs alatt egy 

felszerelőtüske található. A tüske kalapált. A veret méretei: hossza: 1,17 cm; szélessége: 1,83 cm; vastagsága: 

0,12 cm. A felszerelő tüske hossza: 0,28 cm; vastagsága: 0,16 cm. A vereten kialakított lyuk átmérője: 0,16 cm. 

Tömege: 0,68 g 

 

Az öv-veretsor kapcsán külön figyelmet érdemel annak másodlagos felhasználása. Amint az a 

tárgyakon jól megfigyelhető, a veretek korábban egy másik szíjnak a díszei lehettek Azokat a 

korábbi övről durva módon fogóval leszedhették (letéphették), s ennek a műveletnek a 

nyomai jól láthatók az egyes tárgyak peremén is. Az egyik veret a durva beavatkozás során 

meg is repedt (6. veret), míg egy másik darabnak a pereme részben kitört (5. veret). A sérült 

peremeken túl az egyik keskeny veret el is törhetett, ezért egy durva ollóval levágták a veret 

csúcsát, majd azt újra felhasználták az új övön (7. veret). A veretek nagy részét a hátoldal 

irányából átlyukasztották, hogy a lyuk segítségével még inkább a bőrhöz erősítsék azokat. A 

sérülések és a kivágott veretrész peremének durva, szabálytalan alakja egyaránt arra utal, 

hogy a veretet nem ötvös, vagy más, hozzáértő személy szerelte le a korábbi övről, hanem az 

házi „barkácsmunka” eredménye lehetett.  

 

A leletegyütesben számos vastöredék is előkerült: leltári számuk: MNM 19/1936 A.  
1. Erősen korrodált ismeretlen rendeltetésű vastöredék. A szabálytalan gömb formájú töredékbe egy téglalap 

alakú vaslemez ékelődik, de a rossz megtartás miatt, pontos funkciója nem ismert. A töredék méretei: 

magassága: 2,53 cm; szélessége: 1,97 cm; Tömege: 2,05 g 

 

2. Vékony vaspálca kisméretű szabálytalan vastöredék. Korrodált felületű vékony, szabálytalan négyzetes 

átmetszetű vaspálca töredéke. Mind a két vége törött. A pálca az egyik vége felé vastagodik. A töredék méretei: 

hossza: 5,76cm; szélessége: 0,53 cm; vastagsága: 0,5 cm. Tömege: 4,1 g 

 

3: Négy darab kisméretű szabálytalan vastöredék. Szabálytalan alakú vastöredékek. A töredékek nem 

illeszthetőek egymáshoz. Az összetartozásuk nem igazolható. Felületük erősen korrodált.  
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Méreteik: 1. Hossza: 2,98 cm; szélessége: 1,25 cm; vastagsága: 0,7 cm. Tömege: 2,36 g 

2. Hossza: 2,68 cm; szélessége: 0,68 cm; vastagsága: 0,56 cm. Tömege: 1,52 g 

3. Hossza: 2,02 cm; szélessége: 1,87 cm; vastagsága: 0,65 cm. Tömege: 3,46 g 

4. Hossza: 1,88 cm; szélessége: 1,18 cm; vastagsága: 0,84 cm. Tömege: 2,53 g 

 

A kisméretű vastöredékek meghatározása és értelmezése töredékességükből adódóan nem 

lehetséges.  

 

A sírban talált érme egy félbevágott arany fél solidus volt, amit II. Theophilosz, Michael és 

Konsztantinosz császársága (832–839) idején vertek.106 

 

Az arany éremtöredék leltári száma: MNM 19/1936 A. 1. 
Erősen kopott felületű szerszámnyomos érem fele. A két oldalon kialakított felirat és kép erősen sérült, csak 

részben olvasható. Az éremtöredék levágott részén a vágás nyoma jól megfigyelhető, a lemez egyik sarka a 

vágás nyomán meghajlott. A sorját lereszelték a vágott felületről. Az éremtöredék méretei: átmérője: 2.09 cm; 

magassága: 1,01 cm; vastagsága a levágott részen: 0,08 cm; a szélen: 0,06 cm. A tárgy tömege: 1,84 g.  

 

A sírlelet kettőssége külön figyelmet érdemel, mivel egy viszonylag ritka és értékes 

melléklet (aranypénz) olyan övveretekkel együtt került elő, amelyeket már korábban 

felhasználtak. Mindez felveti a szokásos „Mi mennyit ér?” – „Mi alapján értékelhető az adott 

leletegyüttes?” kérdéseket. Kovács László vizsgálatai szerint ugyanis a bizánci aranypénzek 

kimondottan jelentős értéknek számítottak,107 ezért is kerülhetett csak egy-egy darab, vagy 

egy kisebb töredék egy adott síregyüttesbe. Ebben az esetben azonban felértékelődik az öv; 

hiszen a jánoshalmi férfi mellé családja 20 dénár értékű pénztöredéket helyezett,108 azonban 

öve egy használt, barkácsolt darab volt, amiből az következik, hogy egy-egy veretes öv 

(nemesfém értékétől függetlenül) többe került annál minthogy e használt darab helyett egy 

újabb, vagy jobb minőségű övet tegyenek a sírba. Abban az esetben, ha a vertek nem övhöz, 

hanem lószerszámhoz,109 vagy ruházathoz tartoztak, akkor a kérdés összetettebb.110 Ugyanis 

                                                 
106 Kovács 2012, 160. 
107 „In dieser Hinsicht wurden die quantitativen Unterschiede der Münzfunde der landnahmezeitlichen 
ungarischen Gräber durch den Reichtum der Besitzer (oder die Anforderung des in der Gemeinschaft 
praktizierten Bestattungsbrauchtums) und die Herkunft (Wert) der Münzen beeinflusst. Selbstverständlich hat 
man von den, im Wert 40 Denaren entsprechenden, goldenenen (oder entsprechend gefälschten) byzantinischen 
Solidi nur je ein Exemplar neben den Toten gelegt, während man von den westeuropäischen Denaren wesentlich 
mehr mitgab” (Kovács 2008, 497.) 
108 Kovács 2008, 497.   
109 Révész 1996, 42. 
110 Az övdíszek és a ruházat kapcsolatára vonatkozóan: Nagy et al. 2010. 
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annak megítélése, hogy mennyit érhetett egy lószerszám vagy egy gazdagon díszített ruházat, 

a sírról rendelkezésre álló források alapján nem dönthető el.  

 

Hasonló jelenség más leletegyüttesben is előfordult. Theophilosz uralkodása idején 

verték az egyik tiszaeszlári sírba helyezett érmet is,111 és ismert olyan 10. századara keltezett 

temetkezés is, ahol 9. századi Karoling érme volt a sírban (2. kép)112. Ezek a jelenségek 

rávilágítanak arra a kérdésre, hogy ezek a 9. századi érmek hogyan is értékelhetőek. Ennek 

megítélésében segítségünkre lehet a Balatonszemes–Landler Jenő utcában feltárt fegyveres 

férfisír leletei. E temetkezés érméi egyértelműen, a bizánci veretek kései előfordulására 

utalnak, itt ugyanis II. Theophilosz Michael és Konsztantinosz császárok solidusának negyede 

I. Berengár milánói dénárjaival együtt került sírba.113 (8. kép) Az egykori érmék vizsgálata 

révén azonban több szempont is felmerül.  

IV.3. Az érmek és kincsleletek a 10. századi Kárpát-medencei leletegyüttesekben 

 

Az általunk ismert emlékek legnagyobb része sajnos szórvány, míg az értelmezhető 

darabok jórészt sírleletekhez tartoznak. Kérdéses, hogy a szórvány leletek bírnak-e egyáltalán 

forrásértékkel e tekintetben, és ha igen akkor milyen mértékbe? Milyen következtések 

vonhatók le az ilyen jellegű, múzeumban őrzött leletek alapján? A sírleletek és a szórványos 

településleletek mellett a 10-11. századot kutató kelet- és észak-európai régészek számára 

további fontos forrásanyagának még az előkerült kincsleletek számítanak.114 Olyan 

kiemelkedő kincslelet, amely honfoglaló eleinkkel állna kapcsolatban - a „huszti” dirhemlelet 

                                                 
111 Tiszaeszlár–Bashalom–Fenyves tábla II. temető 7. sír. A leltári száma: MNM Inv. Nr. 60. 12.5.A. A sír és a 
temető régészeti értékelésére vonatkozóan: Fodor 1996; Tóth 2008, 31–47.  
112 Sóshartyán–Hosszútető 30. sír: Fodor 1973, 33–34; Kovács 1989, 59. 
113 Költő 1990, 86–91. 
114 Nem tekinthető kincsleletnek az úgynevezett Tokaji kincs, amint azt Mesterházy Károly tanulmánya jól 
bizonyította. Mesterházy 1998. A leletegyüttes ugyanis mesterséges 19. századai műkincskereskedői 
konstrukció, aminek keletkezését a korabeli múzeumi vásárlási szokások befolyásoltak, ugyanis így 
lényegesebben több pénzt remélhetett az eladó, mintha a leleteket tényleges leletkontextusuk alapján próbálta 
volna meg értékesíteni. A leletegyüttes kései balkáni karperecei pedig kérdésessé teszik a kincslelet bizánci 
solidusainak az előkerülési helyét is. Amint hasonló karperecek nem voltak divatban a Középkori Magyar 
Királyság területén (tehát valahonnan a Balkánról kerültek be a magyar műkincs kereskedelembe), úgy a 10. 
századi solidusok származási helye is lehetett a Kárpát-medencén kívül eső terület is.  
Nehéz megítélni a Bodrogszerdahelyi kincset (Vö.: Kovács 1989, 20–21.), amiről csak vázlatos beszámoló 
maradt fenn Rómer Flóris tollából. A leletegyüttes esetleg sírlelet is lehetett, azonban ezt megítélni nem tudjuk. 
Problematikusságára utal: Kovács 2011. 
Három további kincslelet került még elő a Kárpát-medencéből, melyeket azonban a kutatás a 11. századra keltez:  
1. Darufalva: Bóna 1964; Gömöri 2000, 39−42. 
2. Királyföld: Mesterházy 1996a. 
3. Zsennye – Kastélykert: Poll 1932-1933; Bóna 1964, 169; Mesterházy 1996b; Kiss 2000, 264−268.  
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kivételével115 - nem került elő. A honfoglalás kori régészet kutatásának forrásanyagát tehát 

leginkább a temetőfeltárások során előkerült leletek határozzák meg, ezért részletesebben ez 

vethető össze a népvándorlás korának ebből az időszakából, ugyanakkor más területről 

előkerült, vagy más időszakból rendelkezésre álló forrásának nagyságával  

Hasonló kincsleletek nagy számban kerültek elő a kelet-európai steppe és erdős steppe 

régióiban, melynek kutatását az orosz eredmények felhasználásával a Sebastian Brather által 

vezetett kutatási program dolgozta fel.116 (9. kép) Eredményeik alapján új szempontok 

merülhetnek fel a „huszti kincs” kapcsán is.117. A kincsleletek kritikai vizsgálata egyben 

rávilágít arra a problémára is, amelyet az érmeleletek alapján a régészek által alkalmazott 

általános keltezési szempontok jelentenek. Amennyiben csupán ezt az egy dirhemkincs leletet 

vesszük figyelembe, akkor – amint arra már Bálint Csanád és Kovács László is utalt – a 

trezaurációs gyakorlat, az egykori kincsképződés és az éremforgalom esetlegességéből adódó 

lehetőségek, akár azt az extrém elképzelést is felvethetik, hogy az összes 10. századi Kárpát-

medencei dirhemlelet egy kereskedőtől származik, és az egyes lelőhelyek emlékei a 

kereskedő itneráriumát jelzik.118 Hiszen az összes sírból ismert iszlám területen vert érme 

összeadva sem éri el egy közepes kincslelet nagyságát. Annak ellenére, hogy ez a gondolati 

síkon végigvitt következtetés nem életszerű, arra mindenképpen utal, hogy egy olyan 

leletegyüttes, mint a „huszti dirhemkincs” azt sem zárja ki, hogy ezeket a nemesfém pénzeket 

akár a 10. század második felében is felhasználhatták, akkor is forgalomba kerülhettek. A 

kincs elrejtésének idejét pedig az újabban közölt tiszacsomai (Čoma) sír dirheme inkább a 10. 

század második felére helyezi.119 (10–11. kép) 

                                                 
115 Fomin / Kovács 1987; Rispling 1982/84.  
116 Kropotkin 1973; Brather 1995-1996 
117 A huszti/máramarosi kincslelet értékelése Kovács László és Alekszej Fomin minden részletre kiterjedő 
feldolgozása ellenére is újabb problémákat vet fel. Kérdéses ugyanis, hogy egyáltalán milyen köze van a 
kincsleletnek a honfoglaló magyarokhoz. A Máramaros megyéből származó kincslelet közelében, de már a 
Kárpát-medencén kívül Krylosról is ismert egy kincslelet Kropotkin (1973) 444; Brather (1995-1996) 140. A 
hasonló összetételű dirhem kincs ugyan a Kárpát-medencén kívül található, azonban Kryloson előkerült egy 
olyan temető is, amelyet a 10. századi magyarokhoz köt a kutatás. Pasternak (1937); Fodor (1994) 55-56; idem 
(1996) 437; Bálint 1995, 239. A temető helyzete alapján nem zárható ki, hogy Galícia ezen része a 10. században 
magyar ellenőrzés alatt volt. A krylosi és a közelében talált nižnievi és graboveci kincsleletek és a máramarosi 
kincslelet kapcsolata, valamint ezeknek a dirhem kincseknek a korai magyarsághoz való kapcsolata még 
tisztázásra szorul Kropotkin (1973); Brather (1995-1996) 140-141. A kincsleletek záró érméi mind a négy 
esetben a 10. század első felére estek („Huszt”: 935-941?, Krylos: 935/936, Nižniev: 925/926?, Grabovec: 919), 
ami felveti, hogy azok elrejtése közel egy időszakba történt. Vö.: 9. kép  
118 Bálint 1968; Kovács 1989, 120–134; Kovács 2008. 
119 Kovács 2010.,85–86.; Továbbra is kérdéses azonban a tiszacsomai érme keltezése, illetve a dirhemtöredék 
kései volta. A tárgyról mindenkinek csak képi forrása volt, s az alapján próbálta meghatározni és elolvasni a rajta 
szereplő szöveget. A lelet biztos feloldására a vizsgálatra felkért osztrák numizmaták nem vállalkoztak, és azt 
jelezték, hogy a kép minősége nem alkalmas arra, hogy pontos meghatározást adjanak a tárgyhoz, amint Tóbiás 
Bendegúz szíves közlése alapján elmondható. Ebből adódóan az érme kései volta – ami Vlastimil Novák szintén 
fényképről történt meghatározásán alapul – további megerősítést igényelne.  
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Hasonlóan a iszlám területen vert érméket tartalmazó kincslelethez, a bizánci 

solidusokat tartalmazó gájai kincs szintén a 10. századi Kárpát-medence határzónájába esik. 

Ez a leletegyüttes is hosszú időszakot ölelt fel, a legfrissebb kutatási eredmények alapján míg 

az együttes legkorábbi darabjai még a 8. század első felére esnek, addig a legkésőbbieket akár 

a 11. században is verhették. Az érmék darabszámára vonatkozóan is egymással ellentmondó 

adatok állnak a kutatás rendelkezésére.120 A záróérmék azonban mindenképpen a 10. század 

vége 11. század eleji terminus post quem adata a magyar katonai hadjáratok utáni időszakra 

helyezi a kincslelet elrejtésének korát. Kovács László véleménye szerint így a kincs „már nem 

a Bizánc elleni hadjáratok, hanem a lezárultukat követően helyreállít kereskedelmi 

kapcsolatok korából származtathatók”.121 Kérdéses azonban, hogy a kincs összetétele és 

előkerülésének helye alapján milyen kapcsolatban állt az éremlelet és a 10–11. századi Magyar 

Fejedelemséggel/Magyar Királysággal? Figyelembe kell vennünk, hogy a leletegyüttes olyan 

8. századi érmet is tartalmaz, ami jóval korábbi, mint a magyar sírokból ismert eddigi 

legkorábbi bizánci érme. A II Baszileiosz vereteivel záródó együttes a Duna alsó szakaszán 

került elő, amely területről több 8–10. századi kincslelet is ismert,122 ezért felvetődik annak a 

lehetősége is, hogy az együttes nem a bizánci-magyar kereskedelmi kapcsolatok emléke, 

hanem a bizánci császár hadjáratai révén összeomló Bolgár Cárság „hagyatéka”.123 A 

kincslelet tehát ugyanúgy lehet a Kárpát-medence délkelet-európai terület kereskedelemi 

kapcsolatainak emléke, mint ahogy egy attól független eseménysorozat nyoma is. Sajnos a 

rendelkezésre álló adatok alapján e fentebbi lehetőség nem erősíthető meg, azonban 

Prohászka Péter folyamatos forrásfeltáró munkája nyomán olyan újabb adatok kerülhetnek 

még elő, amelyek fényében még összetettebb képet kaphatunk a kincslelet történelmi 

értékeléséhez. A fentebb vázolt problémák alapján azonban érdemes kitérni a pénzzel való 

keltezés általános vonatkozásaira.  

 

IV.4. A pénzel való keltezés általános nehézségei 

 

Mint a fentebbi példák is mutatják, az érmekkel való keltezése nehézsége alapvetően 

abban a kettősségben fogható meg, hogy a terminus post quem adathoz képest mennyire 

                                                 
120 Prohászka Péter szerteágazó levéltári kutatásainak figyelembe vételével és azok feldolgozásával a 
leletegyüttes részletes vizsgálatára: Kovács 2012, 171–174.  
121 Kovács 2012, 174.  
122 Oberländer–Târnoveanu 2009, 567.; 572.  
123 Az 1018-as győzelem pénzügyi hátterére vonatkozóan Hendy 1985, 280–281.  
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lehetnek egy szűkebb időhorizontra való felhasználásra. Az érmek kapcsán ugyanis felvetődik 

hogy bizonyos esetekben hosszú idő — több évtizedes —is eltelhetett az érme verési ideje és 

a sírba helyezése között. A „szoros” keltezés pontatlanságát adott esetben tovább növelheti az 

a gyakorlat, amikor a pénzeket díszként, másodlagos funkcióval használták fel.124 E 

nehézségek ellenére vannak kutatók, akik azt feltételezik, hogy a sírban talált érmek egy része 

viszonylag hamar, a verést követő évtizeden belül már a sírba is került.125 Az ezáltal 

kialakított „szoros” keltezéssel szemben azonban egyre erőteljesebb azaz álláspont, amely 

szerint legalább 25-30 év, vagy ennél hosszabb idő is lehetett az érme verési ideje és a sírba 

kerülése között.126  

A megfogalmazott végletes elképzelések mellett azonban fontos szempont lehet annak a 

megítélése, hogy a keltezésbe bevont érmék milyen viszonyban vannak a keltezendő 

leletegyüttessel.127 A vizsgált pénzérme, mint bármely más, a sírból előkerült tárgy nem csak 

a kettős keltezés rendszerében vizsgálható. Minden egyes tárgynak, amint arra Heiko Steuer 

felhívta a figyelmet, volt egy készítési és egy használati időszaka (Umlaufszeitraum). A 

tárgyat birtokló személyhez is köthető egy időtartam, amely megszületésétől a haláláig tartott 

(Lebenszeit). Az adott tárgy megszerzése egy konkrét időponthoz kapcsolódik, amely az 

életút általunk ismeretlen pontján következik be (Erwerbungszeitpunkt). Ez a négy tényező 

együttes viszonya határozza meg azt, hogy a tárgy használható-e pontosabb, „szorosabb” 

keltezéshez.128  

 

                                                 
124 Kovács 2004. 
125 Mesterházy Károly véleménye szerint: „Aufgrund der oben genannten Gesichtspunkte kann man jedoch 
annehmen, daß die Münzen ziemlich früh, spätestens im Jahrzent nach dem Tode des Münzherrschers, ins Grab 
gelegt wurden. So weist die Zeit nach der Prägung der östlichen Münzen sowie nach dem Tod des 
Münzherrschers der westlichen Münzen auf die Zeit der Bestattung hin.” Mesterházy 1994, 47-48. 
126 Kristó 1997, 238-239.; Kovács 1988.  
127 Vö.: Langó 2004, 85-87. 
128 Steuer 1977.  
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Egy adott tárgy keltező értéke meghatározásakor figyelembe veendő alapvető 

szempontok. 

(Steuer 1977. nyomán) 

 

Steuer elgondolása kellően illusztrálja, hogy egy-egy tárgy készítésének időpontja 

önmagában kevés tárgyat tartalmazó sír pontos keltezésére. Sok esetben ma még azt sem 

tudjuk megállapítani, hogy az érme megszerzése és az adott személy halála közt mennyi idő 

telt el. A felmerülő nehézségek következtében nyilvánvaló, hogy az érmek a kiadásukat 

követően (egy évtizedet, vagy akár ennél hosszabb időt hozzáadva a verés idejéhez) nem 

kerültek sírba automatikusan.  

A pontosabb keltezéshez nem csak az érmek ismerete és az általuk nyújtott abszolút 

kronológia lehetősége az egyetlen támpont. Fontos a többi, a sírban talált tárgytípus relatív 
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kronológiája is. A tipológiai kutatásoknak még az elején tartunk, hiszen alig néhány 

tárgytípus felgyűjtése és elemzése történt meg az elmúlt évtizedekben és sok tárgy esetében 

még mindig Szőke Béla 40 évvel ezelőtt készült alapvetése az egyetlen fogódzó. A 

tipokronológiai szempontok szerint elemzett tárgytípusok alapján azonban nem tűnik 

elfogadhatónak az a hiperkritikus álláspontot sem, amely a pénzeket a keltezés szempontjából 

megbízhatatlannak tartja, ezért nem veszi figyelembe azokat. Ezen emlékek esetében ugyanis, 

amint azt Kovács László munkái bizonyítják, alapvető különbséget kell tennünk a nyugat-

európai, az arab és a bizánci veretek között.129 A Kovács László által elvégzett elemzések 

alapján úgy tűnik, hogy a különböző hadjáratokból zsákmányként szerzett itáliai, német és 

francia érmek megszerzésük jellegéből adódóan pontosabb keltezést tesznek lehetővé, mint a 

kereskedelmi kapcsolatok révén szerzett arab dirhemek.130 A dirhemekhez hasonlóan 

bizonytalan a bizánci solidusok és miliaresionok ponto keltezhetősége is. Ezek az érmek 

egyaránt lehettek a kalandozó hadjáratok és a kereskedelmi kapcsolatok emlékei is.131 Számos 

darab azonban mindenképp arra figyelmeztet, hogy a katonai hadjáratok után sem szakadt 

meg a pénzforgalom.132 A pénzek használata sem szakadt meg egy-egy uralkodóváltáskor, 

hanem később is forgalomban maradt.133 Szerencsés esetben azonban nem csak egy érme van 

a sírban, illetve nem egy magányos, vagy melléklet nélküli temető sírjáról van szó, így a többi 

tárgy tipológiai és kronológiai vizsgálata lehetőséget adhat a sír pontosabb datálására. Az 

érmek esetében fontos szempont lehet a tárgy kopottsága is. A kopott, hosszú ideig 

forgalomba lévő, díszként funkcionáló érmek datálása legjobb esetben is csak egy terminus 

post quem adatot jelentenek,134 azonban a verdefényes darabok esetében lehetőség nyílhat 

ennél pontosabb keltezésre.135  

Összefoglalva úgy tűnik, a korábbi általános gyakorlattól eltérően nem hagyatkozhatunk 

csak a pénzek veréséből adódó kronológiai támpontokra egy-egy leletegyüttes datálása 

                                                 
129 Kovács 1987.; idem 1988.; idem 1989  
130 Bálint 1981. A máramarosi kincslelet vizsgálata alapján valószínűleg a 10. század második felében is 
forgalomban maradtak azok a veretek, melyeket jóval korábban, a század első harmadában vertek. A kincslelet 
egyben arra is figyelmeztet, hogy, az összes Kárpát-medencei sírban talált dirhem — szélsőséges esetben — akár 
egy ehhez hasonló kinccsel rendelkező kereskedőnek egy adott útját is jelezhette, vagy egy ilyen zsákmány 
megszerzéséből is származhatott. Vö.: Fomin-Kovács 1987.; Rispling 1993. Mindez természetesen nem 
valószínű, de a Kárpátoktól keletre előkerült kincsleletek hasonló összetétele arra utal, hogy e leletcsoport csak 
nehezen vonható be egy pontosabb keltezésbe.  
131 Vö.: Bálint 1968, 72.; Langó 2004, 85-86. 
132 Langó 2004, 85-86. 17.j. 
133 Számos szélsőséges példát említ: Bálint 1981, 106–107.; Hasonló a helyzet Kelet-Európában az V. 
Konsztaninosz Kopronümosz által vert solidusok kapcsán. A 760–775 között uralkodó császár érméi hosszú 
ideig forgalomba maradtak, s egy részük csak jóval később került a sírleletek közé. Werner 1978 – 1979. 
134 Kovács 1989, 107-120.; 129–134.; 139–145.; 156–162. 
135 Révész 1996, 188. 
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során,136 hanem fontos a többi tárgytípus tipokronológiai vizsgálata és annak mérleglése, 

hogy az sírban nyugvó mikor és hogyan juthatott hozzá ezekhez az emlékekhez.137  

A tárgytípusok elterjedése és más tárgyakkal való együttes elemzése alapján hosszú távon 

egy olyan relatív kronológiai rendszert képezhetünk, amely segítségével egy adott sír 

helyzetét jól meg lehet határozni.138 A síregyüttesek pontos keltezését ma még számos 

további probléma is nehezíti, a tipokronológiai vizsgálatok hiányos voltából adódóan nem 

minden esetben tudjuk, hogy egy-egy tárgytípus elterjedése miként ment végbe: az lehetett 

lineáris vagy szakaszos, vagyis a folyamat rövid idő alatt történt, vagy hosszú időn keresztül 

is elhúzódhatott. Egy tárgy használati ideje egy szűkebb régióban máskor kezdődhetett és 

végződhetett, mint egy másik területen, ahol forgalomba maradásuk hosszabb ideig is 

tarthatott. Az is kérdés, hogy egy adott sírban talált tárgyak összessége alapján mennyiben 

vonható le következtetés a temetés időpontjára vonatkozólag.139 

 
Elméleti rajz az egyes lelettípusok előfordulásának lehetőségéről a 10. századi 

síregyüttesekben 

(Keszi 2000 nyomán) 

                                                 
136 Révész 1998, 525–527. 
137 Amint azt Kovács László is megfogalmazta a pénzmellékletes sírok kapcsán: „Eine genauere relative 
Chronologie der Landnahmezeit kann alleine mit Hilfe des Materials der Gräber mit Münzbeigaben nicht 
erarbeitet werden. Diese Aufgabe kann man – neben der besonders sorgfältigen Bearbeitung der Bestattungen 
mit Münzbeigaben – mit der Analyse des gemeinsamen Vorkommens der Gegenstände der authentischen 
münzlosen Gräber (deren Anzhal die vorigen merhmals übertrifft) lösen.” Kovács 1985. b, 185. 
138 Vö.: Korbel 1980, 610-611. 
139 Keszi 2000, 450–451.; Steuer 1982, 73–94. 
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IV.5. Bizánci érmek a 10. századi Kárpát-medencében 

 

A fentebbi szempontok figyelembe vételével érdemesnek tűnik újra áttekinteni a 10. 

századi bizánci éremleleteket. (12. kép) A lelettípust Kovács László foglalta össze 

legrészletesebben 1989-es munkájában,140 amit a legfrissebb – szintén az éremleletek 

elemzéséről készített – monográfiájban újabb adatokkal egészített ki.141 A pénzleletekkel 

kapcsolatos megállapításaimat magam is Kovács László leletgyűjtéseire és elemzéseire 

építettem fel, így más lelettípusoktól eltérően e tárgyakról nem készítettem külön 

táblázatokat.142  

Az eddig talált bizánci érmek eloszlása nem egységes a Kárpát-medencei 

leletanyagban.143 Kiemelkedik az arany érmek közül a VII. Konstantin uralkodása alatt vert 

darabok nagy száma, s ez a kutatók véleménye szerint felhívhatja a figyelmet arra a 

lehetőségre, hogy ezeknek a tárgyaknak egy része nem a kalandozások idején került a Kárpát-

medencébe.144 A pénzérmék 10-11. századi folyamatos jelenlétére a magyarok kereskedelmi 

kapcsolatai is utalhatnak. 

A érmek kapcsán felmerült annak a lehetősége is, hogy ezek az emlékek a bizánci 

kereszténységhez kapcsolódnának.145 Az írott források számos esetben kiemelték, hogy 

amikor pogány uralkodók, politikai vezetők Bizáncban felvették a keresztséget, nagy kinccsel 

és térítőkkel mentek vissza hazájukba.146 A bizánci érmek és a krisztianizáció ilyen konkrét 

összekapcsolása azonban kétséges, ezt az elképzelést a Kárpát-medencei leletek továbbra sem 

igazolják. A kereszténység meglétére utaló lelettípusok és a vallásváltás kérdése egy összetett, 

a régészet eszközeivel csak nehezen vizsgálható folyamat. Erre utal, hogy a kereszténység 

terjedésével kapcsolatba hozható ereklyetartó mellkeresztek, vagy más vallási relikviák és 

                                                 
140 Kovács 1989.  
141 Kovács 2012.  
142 A Kárpát-medencei érmek legrészletesebb leletgyűjtéseire: Kovács 1989, 16–91.; 134–145.; idem 2012, 62-
74.; 158–175.; 224–229.  
143 Kovács 1989, 27, 39, 68–69, 73–74, 76. 
144 Révész 1999, 203. 
145 A leletek ilyen típusú értékelésére újabban: Prokopenko, 2010. A megközelítés kritikai értékelésére 
vonatkozóan: Kovács 1989, 137–138. 
146 Scylitzes megjegyzése Gyuláról: „πλείστων χρημάτων ύπάρξας κύριοσ είτ’αΰθις οϊκαδε ύποστρέψας” 
(Iohannes Scylitzes: Historia. 67).; Moravcsik 1984, 85–86. – Gombos 1937–1938, II. 1011. A korai magyar 
törzsszövetség egyik vezetőjéről szóló feljegyzés, rámutat arra, hogy a megkeresztelkedését követően nem csak 
udvari címekkel, hanem gazdag ajándékokkal tért vissza Konstantinopoliszból. Egyes magyar vezetők 
megkeresztelkedése egyben annak a folyamatnak a szimbólumaként is értékelhető, ami során a Kárpát-
medencében hont foglaló magyarok integrálódtak a korabeli Európába. Vö.: Kovács 2012, 63–64.; 73.  
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bizánci érmek sírban való együttes előfordulására jelenleg nincs adatunk.147. Az egyszerű 

mellkereszt és bizánci érme eddig összesen egy sírból került elő, egy 6 év körüli kislány 

mellől Szob–Kiserdő lelőhelyről. (14. kép) A sírban talált aranyozott VII. Konsztantinosz 

veret egy éremhamisítvány volt, míg a kereszt a nyaklánc díszeként, egy gyöngysor közepén 

függött. A sír keresztény temetkezésként való értelmezését az ott talált további leletek és az 

ételmelléklet nem erősítette meg, s ezen felül a leletegyüttes viszonylag messze esik a magyar 

– bizánci érintkezési zónától.148 A kereszténység megjelenésének régészeti eszközökkel való 

keltezése tehát nem bizonyítható. A sírmellékletek alapján inkább csak a tételes, 

egyházfegyelmet betartó keresztény vallás hiányát lehet kizárni, de egy népi vallásosság 

esetleges meglétét, vagy vallási jelentéstartalommal bíró tárgyak hittől független viseletét el 

lehet fogadni a rendelkezésre álló források alapján. A bizánci térítésre vonatkozó ismereteink 

igencsak szűkösek, és a sírleletek ezt ugyanúgy nem támasztják alá, mint ahogy a korábban 

feltételezett temetési rítus sem.149 Az újabb kutatások nyomán a karhelyzetek és azok ortodox 

háttere kapcsán kiderült, hogy nem állapítható meg ok-okozati kapcsolat a rendelkezésre álló 

források alapján.150   

Amire azonban a fentebbi megfigyelések és elképzelések is utalnak: a 10. században 

az arany solidusok nem csak a katonai hadjáratok emlékei lehettek,151 hanem más úton is a 

Kárpát-medencébe kerülhettek. Az esetleges térítés és a biztosan tudott diplomáciai ajándékon 

túl így ezek az emlékek az arab dirhemekhez hasonlóan a kereskedelem eszközei is 

lehettek,152 amint arra Bóna István is utalt: „szóban forgó időszakban jegyzi fel Jákob fia 

Ábrahám kereskedő, hogy a magyarok a prágai vásáron aranypénzzel fizettek – nyilvánvalóan 

a bőségesen birtokolt bizánci aranypénzzel”.153 Az arany solidusok, mint általános valuta, 

                                                 
147 Langó – Türk 2004, 397–401. 
148 Bakay 1978, 29–33. 
149 Szabó 1983.  
150 Takács 2005. 
151 Kovács László külön hangsúlyozta, hogy: „a bizánci érmekkel eltemetett személyeket illetően változás 
következhetett be a nyugat-európai dénárokkal összevetve, mert csökkent közöttük a fegyveres férfiak, ellenben 
csaknem a kétszeresükre nőtt a fegyvertelen többiek aránya, s ha hozzászámítjuk azt, hogy a gyermeksírok olyan 
falusi/köznépi temetőkből valók, amelyekbe kalandozó vitéz rokont aligha temettek.” Kovács 2012, 72.  
152 Bálint 1968, 72. 
153 Bóna 2000, 64. A forráshelyben szereplő adatok értelmezésére: Chravát 2000, 150. A tudósításban szereplő 
mondat arról tesz említést, hogy a kereskedelemben egy „qinshar” (Mishin 1996, 186), „qanschâr” (Jacob 1927, 
12. 6.j.) nevű fizetőeszközt használtak. A fizetőeszköz pontos azonosításáról azonban nem egységes a 
filológusok és történészek álláspontja. Leginkább muzulmán dirhem>dinár kifejezésre vezették vissza az 
útleírásban szereplő fogalmat (Westberg 1898, 22.; Bálint 1981, 109–110.), de felmerült az-az elképzelés is, 
hogy itt nem egy pénztípusról van szó, hanem egy pénzegységről. (Mishin 1996, 186. 17.j.; Hásková 2000.) A 
filológusok és a történészek eltérő megoldási javaslatai alapján tehát nem tűnik egyértelműen bizonyítottnak 
Bóna István azonosítása, hogy a vásárban a magyarok solidust használtak volna fizetőeszközként. A forráshely 
további értelmezésére vonatkozóan lásd még: Langó 2004, 85–86.; Kovács 2012, 134.  
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helytől és kibocsátási időtől részben függetlenül is a honfoglaló magyarokhoz kerülhettek, s a 

kereskedelmi kapcsolatok révén azt a magyarok is tovább adhatták más területek irányába.  

A 10. századi Kárpát-medencéhez kötött bizánci pénzleletek vizsgálata tehát bizonyos 

általános folyamatokra utal és plasztikus képet adhatnak arra vonatkozóan, hogy milyen 

ütemben hogyan terjedtek el a bizánci érmék a Kárpát-medencében. Elemzésük jól 

összevethető a vizsgált régió egykorú sírjaiban előkerült más tárgyi emlékekkel is. Az alábbi 

elemzésbe a sírleletekhez köthető érmeken kívül a szórvány, Kárpát-medencei előkerülésűnek 

feltételezett érmeket is bevontam, amelyeknek a konkrét leletkontextusa nem ismert. E leletek 

megbízhatósága azonban kétséges, amint arra Kovács László is utalt, komoly kritikát 

fogalmazva meg a vonatkozó emlékek bármely szempontú elemzése kapcsán.154  

A leleteket a verési idejük alapján 5 csoportba osztottam, hasonlóan Kovács 

Lászlóhoz; azonban e csoportosítás bizonyos pontokon különbözik az előzőtől.155 Az általam 

vizsgált csoportok közül az utolsóba, az 5. csoportba azok az érmek kerültek, amelyeket a 

szakirodalom nem tudott meghatározni, uralkodóhoz kötni; így ezek megoszlása (kis 

számukból adódóan) nem okoz jelentős változást a különböző csoportok vizsgálata esetében.  
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A 5. csoportba sorolt bizánci érmék megoszlása 

 

                                                 
154 Kovács 2012, 169–170.  
155 Kovács László csoportjai: 1. csoport: a 917-ig vert érmék;  

2. csoport: 918–944. között vert darabok;  
3. csoport: 945–959 között vert érmék 
4. csoport: 959–969 között kiadott darabok 
5. csoport: a 970 után vert érmek. Vö.: Kovács 2012, 68–72.  
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A leletcsoport vizsgálat esetében érdemesnek tűnt külön választani a kincsleleteket is. 

Azonban, amint az alábbi grafikonok jelzik a teljes időszakra vetítve ezen adatok összevonása 

nem jelent nagyságrendi változást.  
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Az összes vizsgált érme megoszlása a kincsleletek nélkül 
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Az összes vizsgált érme megoszlása a kincsleletekkel 

 

Először a nemesfém emlékek értékelését szeretném áttekinteni, majd azt követően a 

réz érmek vizsgálata következik. Az 1. csoport a magyar honfoglalást megelőző időszakban 

vert érméket tartalmazza (amelyek közül akár a honfoglalás előtt lezajlott események során is 

a magyarokhoz kerülhettek egyes érmek és így azokat magukkal hozhatták).156 Amint 

                                                 
156 Ilyen eseménynek tekinthető a makedónok elleni hadjárat 936-ban, vagy a muszlim forrásokban említet 
kherszoni rabszolgakereskedelembe való magyar részvétel, illetve a magyarok megjelenése a krími bizánci 
területeken: Ibn Rusta: “Sie überfallen die Ṣaqāliba und ziehen mit den Gefangenen die Küste entlang, bis sie 
diese zu einem Hafen des Landes der Rūm (Byzantiner) bringen, der K.r.ẖ heist. … Kommen die Ungarn mit 
den Gefangenen nach K.r.ẖ, so treffen sich die Rūm (Byzantiner) dort mit ihnen und halten Markt. Jene 
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azonban a balatonszemesi lelet, vagy a gájai kincs is jelzi,157 ezek az érmek akár jóval később, 

a 10. század bármely szakaszában a honfoglaló magyarokhoz kerülhettek, hozzájutásuk pedig 

nem csak Bizánci Birodalom ellen vezetett katonai hadjáratok/a bizánci területekkel folytatott 

kereskedelemi kapcsolatok/ a Bizáncból érkező pénzadomány részeként értékelhetőek, hanem 

esetleg az itáliai, vagy más nyugat-európai katonai vállalkozások eredményeként is a 

magyarokhoz kerülhetett.158 Ezt a kitételt azonban nem csak e a csoport esetén kell 

hangsúlyozni, hanem a többi csoport esetében is számba vehető ez az alternatív lehetőség. 

Ezek a veretek jórészt arany solidusok, vagy solidustöredékek; köztük egy arany 

hamisítvánnyal.159 Az ezüst érmék száma elenyésző, de kis mennyiségben réz veretek is 

előkerültek.  

 

                                                                                                                                                         
uberlassen ihnen die Sklaven und erhalten dafur rūmischen (byzantinischen) Brokat, Teppiche und andere Waren 
der Rūm.” Zimonyi 2006, 35.; Polgár 2004. Vö.: Moravcsik 1984.  
157 Erre utal a kincsleletben talált 8. századi bizánci solidus együttes szereplése II. Niképhorosz Phókasz és II. 
Baszileosz veretével. Kovács 2008, 505.  
158 Utóbbi lehetőségre két dolog is utal. Bizánc itáliai jelenlétét és annak politikájában való aktív részvételét – 
valamint annak a Magyar Fejedelemségre gyakorolt hatását áttekintette: Bóna 2000, 62–71. Szélesebb 
összefüggésben tárgyalta: Shepard 2008c; Loud 2008, 560–566.. Az itáliai bizánci pénzforgalomra: McCormick 
2001, 351–353, 834–844. Általános kitekintéssel: Hendy 1985, 276–277. Leo Marcianus montecassioni 
szerzetes beszámolója is aki a magyarok kalandozása kapcsán megjegyzi: „Quo videlicet tempore cum multos de 
nostris hominibus captivassent, non pauca in eis redimendis expendimus, quorum haec summa est. Coronam de 
argento magnam cum catenis argenteis. Turibulum argenteum deauratum. Pocula argentea 4. Coclearia de 
argento tria pondo libre unius. Tarenos 20. Planetam diarodinam de bizanteis 15; aliam cum listis argenteis de 
bizanteis 16, et aliam cum leonibus. Urnas de pallio 4, longitudinem passuum 4, latitudinem palmorum trium. 
Pannum de altari diarodinum de bizanteis 16. Tapeta optima 16 pro bizanteis 67. Pannum admasurum pro 
bizanteis 8. Hostiales 3 pro bizanteis 13. Castanêas duas pro bizanteis 8. Pulvinaria serica tria pro bizanteis 10.” 
(Gombos 1937–1938, II: 1449.) Marcianus szövegrészlete is jól mutatja, hogy a magyarok akár Itáliában is 
beszerezhették ezeket az érmeket, így a balatonszemesi sír Berengár veretei és solidusa egyazon zsákmány része 
is lehetett. A bizánci éremleletek esetlege más nyugat-európai területen való megszerzésének lehetőségére: 
McCormick 2001, 354–384.; Thompson 1915. E területek bizánci kereskedelmére utalnak még az olyan 10. 
századi kistárgyak megléte, amikre Mechtilde Schulze-Dörrlamm is utalt a bizánci csatok vizsgálata kapcsán 
(Schulze-Dörrlamm 2009, 240–244.), de egyes emlékek később is a Kápát-medencébe kerülhettek: Profantová 
2010.; Gliksman 2010. 
159 A hamisítványok, amint arra már Kovács László utalt aranyérmekkel együtt értékelhető, hiszen ezeket a 
hamisítványokat a honfoglaló magyarok „aranynak elfogadva” alkalmazták. Vö.: Kovács 1989, 141.; idem 1996, 
119.  
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Az 1. csoportba sorolt leletösszefüggésből ismert bizánci érmék megoszlása 

(Au: arany; Ag: ezüst; Cu: réz; HAMIS: solidusnak hamisított érme; Nincs adat: Azok 

az érmék, amelyeknek csak az uralkodójáról maradt fenn adat, az érme típusáról nem) 

 

Abban az esetben, ha a szórványleleteket is bevonjuk a vizsgálatunkba, akkor az 

arányok nem változnak.  
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Az 1. csoportba sorolt összes Kárpát-medencei előkerülésűnek vélt bizánci érme 

megoszlása 

 

A 2. csoportba a 10. század első felében vert érmeket soroltam (egészen VII. Konstantinosz 

hatalomátvételéig, I. Romanosz Lekapenosz bukásáig).160 E csoport esetén a pénzek 

jellegéből adódóan nem vonható olyan kronológiai határ, mint az előző csoport esetében (a 

magyar honfoglalást megelőző kor). A 2. csoportba sorolt pénzek nem köthetők így történeti 

                                                 
160 Shepard 2008b, 516–517. 
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periódusokhoz (így a magyar kutatók által elfogadott 895-ös honfoglalása, vagy a Bizánc 

ellenes katonai vállalkozások és pénzjáradékok 930-as évek közepén megkezdődő 

sorozata):161 mind VI. (Bölcs) Leó uralkodása, mind fia trónra emelése és I. Romanosz 

Lekapénosz tényleges irányítása során vert pénzek lényegesen hosszabb időszakot öleltek fel 

annál, hogy azokat ezekkel a történeti fordulópontok mentén elválaszthatnánk. A több mint 

fél évszázados időszak alatti időben vert érmek közül a legnagyobb számban már nem az 

arany, hanem a réz veretek szerepelnek, viszonylag kis számban megtalálhatóak az arany és 

az ezüst pénzek is.  
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A 2. csoportba sorolt leletösszefüggésből ismert bizánci érmék megoszlása 

 

Az arány, az 1. csoporthoz hasonlóan, szintén nem változik akkor, ha a szórvány vereteket is 

figyelembe vesszük.  
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161 Bóna 2000, 62. 
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A 2. csoportba sorolt összes Kárpát-medenceinek előkerülésűnek vélt bizánci érme 

megoszlása 

 

E csoport vizsgálata esetén (még abban az esetben is, ha az 1. csoport érmei összességét is ide 

soroljuk) jól megfigyelhető a leletek viszonylag kis száma. Ezen időszak alatt a bizánci 

kapcsolatok szintje a korábbi időszaktól eltérően már nem csak alkalomszerű lehetett. A 

közeledés: az alkalmi szövetségek (vagy szövetségkötési kísérletek) és/vagy a kezdődő 

katonai hadjáratok, (illetve az ezek elkerülését célzó feltételezett birodalmi pénzügyi 

adományok) nyomán jóval konkrétabb volt.162 Azt sem zárhatjuk ki, hogy az 1. csoport érméi 

akár (mind) ebben az időszakban is kerülhettek a magyarokhoz. Ezzel párhuzamosan az is 

elképzelhető, hogy a 2. csoportba sorolt érmek egy része akár később is a magyarokhoz 

kerülhetett.163  

A 3. csoportba a 945 és 969 között vert érmeket soroltam. A kezdőpont magától 

adódott, részben azért, mert VII. Konsztantinosz tényleges hatalomra jutását követően vert 

érmei (elsősorban a nemesfém vereteket illetően) jól elkülöníthetőek a korábbi időszaktól, 

másrészt azért mert ennek látványos jeleként megváltozott a Császárság politikája is a 

magyarok irányában (amit jól bizonyít Bulcsú, Termacsu és Gyula konstantinápolyi 

látogatása, Bulcsú és Gyula megkeresztelkedése).164 A jelentős pénzadományokkal járó 

„látogatások”,165 ellenére számos további hadjáratot is vezettek a magyarok déli irányba (959; 

961, 967; 968).166 A zárószakasz (II. Niképhorosz Phókasz császár halála) egy másik 

eseményhez esik közel, az Arkadiopolisznál lezajlott csatához (970), az utolsó magyar katonai 

hadjárathoz.167 A közel negyedszázados időtartam alatt vert előkerült arany érmék száma – 

nagyobb mint a megelőző (több mint kétszer olyan hosszú) időszakokban vert solidusok 

száma együttvéve.  

                                                 
162 Moravcsik 1970, 47.; Kovács 2012, 69.  
163 Számos érme hasonlóan az 1. csoporthoz a magyaroktól északabbra is ekkor kerülhetett: Profantová 2010; 
Gliksman 2010.  
164 Moravcsik 1984, 85–86.; Stephenson 2004, 40. 
165 Ezen ajándékok nagyságára vonatkozóan a kortárs források adataiból kiindulva plasztikus képet nyújt: 
Kovács 2011.  
166 Balogh 2007-2008. Kovács László a felosztásában elkülönített egy rövid (960-970 közé eső) időszakot is, a 
II. Romanosz és az arkadiupoliszi csata között. Azonban az e csoportba sorolt szórvány leletekre vonatkozóan 
külön levonható elemzést nem fűzött. Vö.: Kovács 2012, 70–71.  
167 McGeer 1995, 294–299. 
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A 3. csoportba sorolt leletösszefüggésből ismert bizánci érmék megoszlása 

 

Abban az esetben ha a tokaji kincs bizonytalan eredetű solidusait is figyelembe 

vesszük az összehasonlításban, akkor az aranyérmek száma megközelítőleg duplája a 

megelőző a korábbi időszak(ok)nak.  
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A 3. csoportba sorolt összes Kárpát-medenceinek előkerülésűnek vélt bizánci érme 

megoszlása 

 

A arany veretek ilyen mértékű nagyságrendje jól jelzi a változást, hiszen sokkal 

intenzívebb és sokkal szélesebb körű kapcsolatrendszert feltételez.168 E csoporttal 

                                                 
168 Erre a változásra utalhat a Orosz Őskrónika is. Szvjatoszláv utal az Al-Duna mentén zajló magyar 
kereskedelmi kapcsolatokra is: „where all riches are concentrated; gold, silks, wine and various fruit from 
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kapcsolatban is fennáll mindaz, amit a korábbi csoportok kapcsán is felmerült. A 945 után 

vert aranypénzek egy része minden bizonnyal a verési és hivatalos forgalmi idejénél később 

került a magyarokhoz, utóbbi lehetőségre utal a Nagyharsányi kincs is, ahol 3 darab VII. 

Konsztantinosz és II. Romanosz uralkodása alatt vert solidus volt, miközben a kincslelet 

elrejtési ideje valamikor 1006 után következhetett be.169 E lehetőségen túl azonban a fentebb 

többször is hivatkozott másik két megjegyzés is érvényes lehetett, tehát a korábbi érmek 

akármelyike akár ekkor is a magyarokhoz kerülhetett, vagy az, hogy az érmeket nem 

közvetlen bizánci kapcsolatból szerezték be későbbi tulajdonosaik.  

A 4. csoport (a kalandozások lezárulta és az István király uralma, az önálló magyar 

pénzverés közti időszakban), esetében, megváltozott az éremforgalom. Az utolsó 

negyedszázadban az ismert leletek kevesebb nemesfém érmét tartalmaznak, azonban jelentős 

mértékben megnövekedett a réz érmék száma.  
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A 4. csoportba sorolt leletösszefüggésből ismert bizánci érmék megoszlása 

 

Ha az éremforgalom egészét nézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a négy csoport 

esetében folyamatosan nő az érmek száma.  

 

                                                                                                                                                         
Greece, silver and horses from Hungary and Bohemia, and from Rus' furs, wax, honey and slaves.” Frankopan 
1997, 33–34. 
169 Kovács 1989, 45–46.  
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A 4. csoportba sorolt összes Kárpát-medenceinek előkerülésűnek vélt bizánci érme 

megoszlása 

 

A 4. csoport jelentős számú réz verete egyben ráirányítja a figyelmet az éremleletek egyik 

másik szegmensére. A réz érmek nagyszámú jelenléte és az éremleletek összetételének a 

változása ugyanis a kapcsolatrendszer újabb változására utalhat.  

 

Az 1. csoporthoz csak viszonylag kevés ilyen réz érme tartozik, azonban már azok 

jelentős része sem átfúrt (összesen 2 darab átfúrt darabot ismerünk),170 a 2. csoportba már 

jóval több ilyen érme tartozott; azonban a 3. csoportban a réz darabok száma csökken. Ez 

utóbbi oka csak részben lehetett a két mesterséges csoport közt fennálló időkülönbség (2. 

csoport/több mint 50 év; 3. csoport/24 év), másrészt a réz érmek felosztásának a nehézsége is 

tükröződik. A Kiskunfélegyháza környékén előkerült egyik I. Romanosz Lekapénosz érmét 

ugyanis VI. (Bölcs) Leó érméjéből verték át,171 míg egy másik ugyanitt őrzött érmet éppen 

VII. Konsztantinosz és II. Romanosz uralkodása alatt I. Romanosz Lekapénosz rézérméjének 

étverésével alakítottak ki.172 (13. kép) A bizánci gyakorlatból kiindulva azonban felvetődik 

annak a lehetősége, hogy éppen a peremterületek távolságából és a kereskedelem jellegéből 

adódóan nem biztos, hogy az összes forgalomba lévő érme átverésére lehetőség nyílott, 

vagyis a 2. csoportba sorolt érmek egy része akár a 3. csoportba is sorolható.  

                                                 
170 Az egyik darab ismeretlen lelőhelyű szórvány, a másik a romániai Poenii de Sus területén került elő. Kovács 
1989, 81; 170.; Vö.: Gáll 2008.  
171 Kovács 1989, 83. Leltári száma: Kiskun Múzeum 64.2.292. 
172 Kovács 1989, 176. Leltári száma: Kiskun Múzeum 64.4.293.  
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A különböző csoportokba sorolt réz érmék megoszlása 

 

A réz érmeknek, amint arra számos kutatás rámutatott, alapvetően a kereskedelmi 

forgalomban volt szerepe és a Birodalom határain kívül a nemesfém veretekhez hasonló 

trezaurációs értékkel nem rendelkeztek.173 Jelenlétük tehát a kereskedelmi kapcsolatok 

konkrét bizonyítéka is lehet, amelyek – a leletek alapján – már a magyar honfoglalás 

időszakát megelőzően is létezhetett.174 A 10. század első felére keltezhető veretek viszonylag 

kis számuk ellenére is mutatják, hogy ezek a darabok már akkor a korabeli pénzforgalom 

emlékei lehettek.175 Utóbbi feltételezést erősítheti, hogy a pénzérmék jelentős részét már 

ekkor sem ütötték át, díszként felhasználva azokat. Ezen esetben azonban fontos 

hangsúlyozni, hogy ezen érmék proveninenciája sokszor kétséges, mivel nem tudjuk, hogy 

azokat a Kárpát-medencében találták, vagy pedig jelenlétük a 19–20. század antikvárius 

műgyűjtési gyakorlata révén kialakult numizmatikai műgyűjteményeknek köszönhető. A 

jórészt kiskereskedelmi forgalomba szerepet kapó érmek számának növekedése a 10. század 

utolsó harmadában egyben jól jelzi a kereskedelmi kapcsolatok változását illetve azok 

szorosabbá tételét.176 A magyar pénzverés rendszerének meggyökeresedéséig, a Kárpát-

                                                 
173 Somogyi 2008, 365. 
174 Erre utalhat: Ibn Rusta n. 39. – Al- Marwazī: “Sie sind wohlhabend und ihr offensichtlicher Reichtum ergibt 
sich aus ihrer regen Handelstatigkeit.” Zimonyi 2006, 45. 
175 Mesterházy 1994c 
176 Fontosnak tűnik azonban megjegyezni azt is, hogy a korszakra jellemző pénzhasználat gyakorlata a 
településéleteken előkerült éremmellékletek alapján nem sokban különbözhetetta Balkán és a Kárpát-medence 
összehasonlítása esetében. Vö.: Oberländer–Târnoveau 2009, 570. A honfoglaló magyar leletanyagban eddig két 
településleleten kerültek elő 10. századi pénzek. Beregszász – Búcsú lelőhelyen egy arab dirhem (Kovács 1989, 
18.; Langó 2010b, 265.), Páty – Malom-dűlőn pedig egy VII. Konsztantiosz uralkodásakor vert réz érme 
(Ottományi 1999, 236.) került elő. Érdekes módon a kortárs Bizánc központi területéhez kapcsolódó feltárt 
balkáni települések leletei közt sem általános, hogy nagy számban kerültek elő ilyen 10. századi érmek. Az 
albániai Butrintról az eddigi ásatások alapján összesen 5 darab follist közöltek (Guest et al 2004, 301–304.). A 
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medencében is fontos és szoros szerepe lett a bizánci pénzforgalomnak. A rézérmék a 

kiskereskedelem meglétének fontosságára utalnak. Ezzel összefüggésben az aranypénzek 

csökkenése is másként értékelhető. A jelentős adományok megszűnésével egyben eltűnt az a 

pénzforrás is, ami inkább a katonai vállalkozásokban érdekelt csoportok révén került a 

Kárpát-medencébe (illetve az itteni sírokba); míg a kereskedelemben érdekeltek javarészt már 

nem temették el hozzátartozóikkal a vagyonukat. Ritka az olyan jellegű sír, mint az Orosháza-

Belső Monori tanyák lelőhely 3. sírja, ahol a női sírba az átlyukasztott arany érmet még 

ruhadíszként a sírba helyezték,177 vagy a Szárász–Szlavónia dűlőben talált hamis solidus, amit 

szintén átlyukasztottak.178  
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A solidusok megoszlása a különböző időszakok alatt 

 

A 10. századi temetkezések éremmellékletei párhuzamba állíthatóak a Kárpát-medencei 

délkelet-európai emlékanyag változásával is. Az aranypénzek, a subaureatusok és ezüst 

érmékkel párhuzamba állítható gazdagabb viselet mellett megjelentek a szegényesebb 

                                                                                                                                                         
Tamany-félszigeten fekvő Tmutarkanból összesen 6 érmét közölt a legfrissebb áttekintés (Chkaidze 2008, 234–
239.). A bulgáriai Koprivlen lelőhelyen összesen 2 darab 10–11. századi érme volt (Aladjova 2002.), Odarcin 
összesen 4 érme (Dončeva–Petkova – Ninov – Parušev 1999, 131–1316.; 169.); ezzel szemben viszont Skala 
lelőhelyen – Preszlav közelében – nagy számban kerültek elő ezen időszakban vert érmek (Jotov–Atanasaov 
1999, 126–134.).  
177 Dienes 1965, 144–150. 
178 Kiss 1983, 285; Kovács 1989, 90. A végbement változások minden bizonnyal azzal a folyamattal 
hasonlíthatók össze, amit a kunok kapcsán Hatházi Gábor figyelt meg és írt le a Kárpát-medence vonatkozásában 
(Hatházi 2005, 40). A nomád hagyományokkal rendelkező kunok egy része ragaszkodva a korábbi életmódból 
adódó értékrendhez megszerzett uradalmaikat, amint lehetett ingóságokra cserélték (az képezett számukra 
értéket), míg mások felismerve a Kárpát-medencében történő megtelepedéssel összekapcsolódó változásokat épp 
ellenkezőleg uradalmak megszerzésére és/vagy megtartására törekedtek. A 10. századi magyar sírok temetkezési 
szokásaikban bekövetkezett változás részbe talán hasonló okokkal (is) magyarázható. A valamilyen 
gazdagsággal rendelkező csoportok (tehát nem a leggazdagabbak, és nem a szegények) egy része számára 
továbbra is fontos maradt a viszonylag gazdag temetkezés (Orosháza-Monori tanyák), míg mások talán éppen 
gazdasági érdekeket szem előtt tartva változtattak az ősi szokásokon. Az érmek nyakban viselésének 11. századi 
szokására vonatkozóan: Kovács 1989, 164–167. 
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mellékletű, rossz minőségű öntvényekkel eltemetett sírok is. Utóbbi emlékek semmiképpen 

nem származhattak a kalandozások során szerzett kincsekből, erre utal a nyersanyagukon túl 

az elnagyolt, gyenge kivitelű kialakításuk is. Ezeket az olcsó ékszereket minden bizonnyal 

ugyanúgy a helyi, falusi kereskedelem emlékeiként tarthatjuk számon; jelenlétük – 

párhuzamosan a rézpénzekkel, pedig utalhat arra, hogy a délkelet-európai területek irányába a 

katonai hadjáratoktól függetlenül is kialakulhattak kereskedelmi kapcsolatok. E 

kapcsolatokban pedig szerepet kaphatta a bizánci réz váltópénzek.  

A kereskedelmi kapcsolatok kiépülésével párhuzamosan a nemesfém érmék 

felhasználása is többrétű lehetett. A tárgyak egy része, amint azt a Mindszent-Koszorúsdűlői 

sír ezüstlemezeinek archaeometriai vizsgálata, valamint a Vec-i szablya hüvelydíszítéséhez 

szétkalapált dirhem is mutatja, minden bizonnyal újrafelhasználásra került, azonban a 

nemesfém bevételek egy másik része már korábban is a kereskedelmi forgalom részét 

képezhette, amint azt a kercsi vásárok nyomán, vagy a leánykérés kapcsán a muszlim kútfők 

is leírták.179 A rabszolga-kereskedelem mellett a 10. században az állatkereskedelem is fontos 

(idővel talán egyre fontosabb) szegmense lehetett a gazdaságnak, amire a perejaszleveci vásár 

kapcsán az Orosz Őskrónika is utal.180 A krónika egyben felhívja a figyelmet a magyar 

kereskedelem egy másik lehetséges szegmensére is: az ezüstkereskedelemre.181 A 

kereskedelem mellett az aranypénzek minden bizonnyal komoly értéket képviseltek és, amint 

azt a nagyharsányi kincs mutatja, a trezaurációs céllal hosszú ideig forgalomba lehettek. 

Belföldi kereskedelmi jelentősségükre jól utalnak a 11. századi viszonyok, mert a magyar 

törvényekben szereplő pensa auri forgalomban lévő bizánci arany solidust jelentett.182 

 

IV.5. Összefoglalás 

 

A bizánci pénzek megléte és használata, annak ellenére, hogy azok konkrét keltezésben való 

felhasználása számos bizonytalanságot hordoz, arányaik azonban mégis jól tükrözik az 

                                                 
179 Dzsajháni hagyományról: Zimonyi 2005, 20–39. 
180 Kovács 1989, 138. 711.n. 
181 A zsákmányolt, váltság fejében kapott, vagy más módon szerzett ezüstérmék mellett e tekintetben az ezüstből 
készített ötvösmunkák is szóba kerülhetnek, mind kereskedelmi árucikkek. Kérdéses azonban, hogy ezen idézet 
alapján mely mértékben vonatkoztatható az ezüstkereskedelem a magyarokra, hiszen a vonatkozó hely a 
csehekkel együtt említi a magyarokat, s e két csoportra vonatkozóan említi az ezüstkereskedelmet és a lovakat. 
Vö.: Frankopan 1997, 33–34. A cseh szakirodalom, hasonlóan a magyar szerzőkhöz, a vonatkozó adatokat 
ugyanúgy a saját régiójára vonatkoztatja. Vö.: Bravermannová et al. 2000.; Chravát 2000. A cseh pénzverés és 
ércbányászat lehetőségét azért sem lehet kizárni, hiszen adataink szerint az éremverés, illetve a külszíni 
ércbányászat már a 10. század közepén megindult ezen a területen. Vö.: Hásková 2000.  
182 Vö. Hóman 1916, 167. 
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évszázad során végbemenő középtávú folyamatokat. A bizánci érmek jelenléte egyben 

mutatja a magyarság beilleszkedését az európai kapcsolatrendszerbe, valamint a kereskedelmi 

folyamatokban való részvételen túl az önálló kereskedelem kialakulását. A pénzek egyben 

hasonló folyamatot írnak le, mint a több délkelet-európai hátterű fémtárgyak relatív 

kronológiai rendszere. A mellkeresztek, vagy a bizánci csatok kapcsán is sikerült kimutatni 

egyfajta szakaszosságot, ami a pénzekhez hasonló periódusok általános meglétére enged 

következtetni. A korai kapcsolatok laza esetleges jellegét (1-2. csoport) követően a 10. század 

középső harmadában egy erősebb és összetettebb kapcsolatrendszer formálódását figyelhetjük 

meg (3. csoport az érmeknél – a bizánci keresztek és csatok megjelenése a sírokban; míg a 

század végére a kapcsolatrendszer megerősödött (4. csoport érméi – az egyszerű bronz 

délkelet-európai kapcsolatrendszerű ékszertípusok szélesebb elterjedése és divatja). 

Ugyanúgy, ahogy más időszakban. Az írott források által kimutatott kapcsolatrendszer 

jellegét a régészeti források is jól tükrözik. Hasonló példaként talán a steppei, szaltovói 

kultúrkör korai bizánci kapcsolatrendszere említhető. Az írott forrásokból ismert bizánciak 

steppei kapcsolatrendszerének felértékelődése a fémleletekben is jól megfigyelhető. Míg ezen 

kapcsolatok gyengülésével párhuzamosan az ilyen irányi kulturális hatások is csökkentek.183  

 

V. Fülbevalók, függők 

 

A 10. századi balkáni viselet legjellemzőbb darabjai a fej ékszerei közé tartozó 

fülbevalók és függők. Ezen ékszerek szinte kivétel nélkül a női viselet részei voltak. Külön 

kell azonban választanunk a viseletet magát és a tárgyakat. A viseleti sajátosságok attól 

függetlenül is megjelenhetnek egyik, vagy másik területen, ha maguk a tárgyak különbözőek. 

Erre lehet példa a Szentes – Derekegyházi határrészben feltárt gazdag női sír viselete.184 A 

női sír láncának és fülbevalók együttesének viseleti sajátossága megtalálható Bizánc területén 

is.185 (15. kép) Kérdéses azonban az átvétel helye és ideje, ugyanis a viselet megtalálható a 

steppén is, ami pedig alátámasztja azt a vélekedést, hogy a korai magyar leletanyagban nem 

csak a Kárpát-medencébe való beköltözést követően kerülhettek át ezek a jelenségek a 

honfoglalókhoz, hanem már korábban a steppei területeken is. Ezzel párhuzamosan felmerül 

annak a kérdése is, hogy ha ezek az emlékek még a 10. század előtt kerültek be a magyar 

                                                 
183 Komar 2010.  
184 Langó – Türk 2003.; Vö.: Perémi 1987, 127–130. 
185 Schulze 1984a.  
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kultúrába, akkor az közvetlenül bizánci forrásból, vagy már eleve áttételesen került-e a 

magyarokhoz?  

A viselet kapcsán további kérdés az egyes emlékek viseleti sajátosságai. Amint azt a szentesi 

leletek s mutatják, sokszor a fülbevalókat függőként is viselhették, míg kimondottan csak 

függőként való viselet akkor fordul elő, ha a tárgyak kialakításuknál fogva nem alkalmasak 

fülbevalóként, így például a Vésztő–Mágori-halom lelőhelyen előkerült függő,186 vagy a 

Örménykút 52. lelőhely 18. sírjából előkerült felhúzott lemezgömbös függő, amelynek a felső 

rész ívvastagsága 0,3 cm és így nem volt alkalmas fülbevalónak.187  

 

 A fülbevalók közül Mesterházy K. kutatásai alapján kiderült, hogy az anarcsi félhold 

alakú csillaggal díszített fülbevaló nem tartozik a Kárpát-medencei 10. századi hagyatékhoz, 

az ismert darabok korábbiak a magyar honfoglalásnál.188 Nem tartoznak a 10. századi balkáni 

eredetű tárgyak közé a kijev-volhíniai fülbevalók sem. Mesterházy Károly elemzése alapján 

nyilvánvaló, hogy ezek az ékszerek észak felől érkeztek a Kárpát-medencébe.189 Kérdéses a 

huroksorral díszített karikaékszerek balkáni eredete is, annak ellenére, hogy az ékszerek jelen 

voltak a 10-11. századi leletanyagban.190 Hasonló leletek azonban Nyugat-Európában is 

előfordultak, s ezért provenienciájuk további kutatásokat igényel.191 A 11. századra 

keltezhetőek a filigrándísze kosaras fülbevalók a keltezhető leletek alapján, ezért ezek 

vizsgálatától is eltekintetem.192  

 

                                                 
186 Juhász 2008, 101.  
187 Kovács – Vaday 2012, 94. n. 
188 Mesterházy 1991, 100–103.  
189 Idem 1994.  
190 Keszi 1999.  
191 Ganser – Burckhardt 1940. Az ékszer megítélése gyakran vitatott. Mesterházy K. fülbevalóként írta le 
(Mesterházy 1991, 105-106.), J. Giesler pedig hajkarikaként (Giesler 1981, 126-128). A karikaékszer 
valószínűleg inkább ez utóbbi szerepet töltötték be a 10-11. századi viseletben Kialakítása viszonylag egyszerű 
volt, a sima karikára rátették a finom drótból kialakított huroksort. A huroksor egyik végét egy drót zárta, míg a 
másik végén a karika pödrött vége akadályozta meg a díszítés elmozdulását. Az ékszer legteljesebb felgyűjtését 
J. Giesler végezte el. Bebizonyította, hogy az ékszer nem köttlachi eredetű, amint azt a jugoszláv kutatás sokáig 
állította, hanem bizánci. Számos déli lelőhelyről (többek között Korinthoszról is) összegyűjtötte az ide sorolható 
darabokat: Giesler 1981, 126-127. 308.n.; gyűjtését kiegészítette Mesterházy 1991, 105.; valamint Keszi 1999, 
142. A német kutató véleménye szerint a Magyarországtól nyugatra is megjelenő ékszer a Kárpát-medence 
közvetítésével került el egészen Baselig. A magyar sírmezők leletei közt talált darabok szinte mind a 11. 
századra keltezhetőek. Számos lelőhelyen eélőfordultak ezek a darabok, amint ezt a felsorolt példák is mutatják: 
Piliny-Leshegy 74. sír (Nyáry 1902, 240.); Pusztaszentlászló 155. sír (Szőke-Vándor 19887, 35, 53.); 
Székesfehérvár-Rádiótelep 23. sír (Bakay 1965, 58.; Taf XXXVII. 19.); Halimba 258. sír (Török 1962, 161.); 
Hajdúdorog-Temetőhegy (Mesterházy 1990, 105.); Tiszalök-Kisvajasdomb (FÉK No. 1331.) 
192 Idem 1992, 163–165.  

 43



V.1. Félhold alakú, az alsó ívén díszsávval kialakított fülbevalók. 

 

V.1.2. A tárgytípus a Kárpát-medence 10. századi leletanyagában 

 

1935-ben a Keceltől nyugatra, 8 kilométerre fekvő Vádéi-dűlőben Fettich Nándor egy 

10. századi temetőrészletet tárt fel, ahol már egy évvel korábban előkerült három sír, melyek 

közül a legelsőben egy arany fülbevalópár volt (16. kép 1).193 E tárgy szolgál a fejezet 

kiindulópontjáról (16. kép 2).  

A fülbevalók felső részét kerek átmetszetű arany huzalból alakították ki. A felső ív két 

oldalát egy-egy üres, gömb alakú dísz zárja le. A gömb alakú díszek áttörtek. Az áttörés 

helyén csatlakozik a felső félkarika a díszhez, míg a gömb másik végét az alsó, díszsávos 

ívhez rögzítették. A gömbök és a fülbevaló karika találkozásához vékony filigrándrótot 

forrasztottak. A fülbevalókarikák egyik vége a gömbdíszhez rögzített, a huzal másik vége 

kihúzható az alsó ívhez rögzített gömbdíszből. Az egykori ötvös ezzel a megoldással 

alakította ki az ékszer zárszerkezetét.  

A két aranygömb egy sima lemezszalaghoz kapcsolódik, amelyik a fülbevaló alsó ívét 

képezi. A félhold alakú lemezszalagot egy vékony filigrándrót keretezi. A lemezszalagot 

középen, a fülbevaló függőleges tengelyénél és a szalag két végén dudoros fület alakítottak ki, 

amelyeknek a végei összekötik a két egymással szembelévő keretet. Az ívszalag fölötti belső 

tér közepén egy filigránnal és granulációval díszített korong helyezkedik el, amelynek a 

közepét egy, lekerekített, kereszt alakú minta díszíti. A minta áttört, szárait egy-egy vékony 

drót további két részre osztja, míg a külső oldalát finom filigrán keretezi.194 A filigránhuzal 

külső oldalát granulációval díszítették. A korongot végül két, koncentrikus körbe hajlított 

filigrándrót zárja keretbe.  

A korongot két oldalról nyújtott csepp alakú dísz fogja közre. A középen áttört 

levéldíszeket — a keresztmotívum száraihoz hasonlóan — egy vékony drót, további két részre 

osztja. A csepp alakú részek alsó csúcsa és a korong találkozásánál egy-egy félgömb alakú 

dísz köti össze a díszítményeket. Hasonló méretű és kialakítású félgömböt helyeztek el az 

áttört keresztmotívum közepén, valamint azzal párhuzamosan a kereszt alsó szára alatt is.195   

                                                 
193 Fettich 1937, 104.; 259; Mesterházy 1996, 323–324. 
194 Fettich 1937, 105. 
195 Az alsó szárnál található gyöngydísz részben takarja. Ez a díszítmény a csepp alakú részek találkozásánál 
lévőktől egyenlő távolságra fekszik. A három gyöngydísz követi a lemezszalag félhold alakú ívét.  
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A korong tetején, a keresztmotívum vízszintes tengelyével párhuzamosan, középen 10 

aranyszemből álló granulációt utánzó öntött gúlácska található, melyet mind a két oldalról 

egy-egy — a fentebb említetthez hasonló kialakítású — 5 aranyszemből álló kisebb gúla fog 

keretbe. A korong és az ívelt csepp alakú dísz felső találkozásánál kétoldalt egy-egy 9 

aranyszemből álló rombusz alakú dísz köt össze. A csepp alakú díszek tetején 5 szemből álló 

gúlák láthatók.  

A félhold alakú körívszalag alsó részén a belső keretben lévőknél nagyobb, csúcsával 

lefelé forduló 6 granulációt utánzó gúla helyezkedik el, 5 filigránkeretes áttört karikát fogva 

közre. Az áttört karikákat egy vékony, a karika felső részén granulátumokkal megerősített 

arany pálca osztja ketté. A fülbevaló közepére eső áttört karika oldalán töredékes granulációt 

utánzó díszeket helyeztek.  

Az ékszer használatára utalnak a felületén látható kopásnyomok és hiányok. A 

fülbevalók alsó és felső ívét összekötő gömbdíszek esetében a fülbevalók záródása miatt azok, 

amelyekből kihúzható a fülbevaló karika, behorpadtak. Mindkét darabnál letört, az alsó ívre 

forrasztott egy-egy filigránkarika. A letört karikák melletti granulációt utánzó gúladíszek 

szegélyén és a gúladíszek közötti karikák alsó ívén kopásnyomok figyelhetők meg. Az ékszer 

tulajdonosa azonban vagy ritkábban, vagy csak rövid ideig használta azt, amire a tárgy jó 

állapota enged következtetni.  

 A fülbevalópárt és a sírt a honfoglalás kori emlékanyaggal foglalkozó magyar kutatás 

kiemelten kezelte, használti időszakát, valamint a sírt hol a 10. század első felére,196 hol a 

század végére keltezték.197 Hasonló típusú ékszer számos más 10. századi temetőben is 

előkerült. A tárgytípus Kárpát-medencei elterjedését a hazai kutatásban először Szőke Béla 

foglalta össze,198 J. Giesler is kitért a tárgyalására.199 A Kárpát-medencei darabokról a 

legrészletesebb összefoglalást Mesterházy K. készítette el. Az utóbbi kutató munkájában 

munkájában 6 lelőhelyről 10 darabot (3 ékszer párban, a többi egyedül, vagy más jellegű 

fülbevalóval együtt került elő) közölt, 200 azt egy további párral lehet kiegészíteni.  

Az előkerült darabok a gyulai és a versecváti szórvány emlékek kivételével biztosan 

női sírban voltak. Feltűnését és használati idejét illetően eltérő álláspontok voltak a magyar 

kutatásban. Szőke Béla összefoglalásában — Mirjana Čorović-Ljubinković megállapítására 

                                                 
196 Mesterházy 1991, 94 
197 Dienes 1978, 114.; Mesterházy 1996, 324. 
198 Szőke 1962, 50. 
199 Giesler 1981, 140–141. 
200 Mesterházy 1991, 92–94.  

 45



alapozva201 — felvetette annak lehetőségét, hogy ezek az ékszerek Itália felől a kalandozók 

zsákmányaként kerültek a Kárpát-medencébe.202 A későbbi kutatás — Szőke Bélához 

hasonlóan, a katonai hadjáratok emlékét látva az ékszertípusban — már nem nyugati, hanem 

egy déli, bizánci vagy/és bulgáriai hadi vállalkozások emlékeként értékelte az előkerült 

darabokat.203 A tárgytípus időrendjének és elterjedésének a vizsgálatát nagy mértékben 

elősegítheti a Kárpát-medencén kívül előkerült darabok áttekintése.  

 

V.1.3.Az ékszertípus európai és közel-keleti elterjedése 

 

 A nemzetközi kutatásban elsőként Marc Rosenberg foglalkozott az ékszertípussal,204 

később az ő gyűjteményéből a berlini Museum für Spätantike und Byzantinische Kunst 

gyűjteményébe került fülbevalópár kapcsán Helmut Schlunk foglalta össze a tárgytípusra 

vonatkozó ismereteket máig alapvető tanulmányában.205 Az újabb kutatások nyomán 

publikált emlékek alapján úgy tűnik, hogy az ékszer a mai Görögország, Törökország, 

Bulgária és Olaszország területén terjedt el.  

V.1.4.A fülbevaló tipológiai csoportjai. 

 

 A 70 leletegyüttesből származó 109 darab fülbevaló azt mutatja, hogy ez az 

ékszertípus általánosan elterjedt a Mediterráneum keleti területén. Az eddig ismert és 

lelőhelyhez köthető darabok arra engednek következtetni, hogy a tárgytípus elsősorban a 

korabeli Konstantinápoly tágabb környezetében, az Égei-tenger területén, Szicíliában és Dél-

Itáliában, valamint a Balkán-félsziget keleti és déli részén volt népszerű. Figyelemre méltó, 

hogy nem ismert hasonló emlék a Krím-félszigetről, a steppei területekről. 

 Az ékszertípus négy csoportra osztható, az alsó íven kialakított díszsáv összetétele 

alapján.  

 

1. típus. 
                                                 
201 Čorović-Ljubinković 1951, 49–50. 
202 Szőke 1962, 50.  
203 Kovács 1996, 123–135; Kovács 2000, 35; Mesterházy 1993. 
204 Rosenberg 1918, 87.  
205 Schlunk 1939. 
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Az 1. típusba azokat a darabokat soroltam, melyek esetében az alsó ív fölött áttört korong 

alakú díszítést helyeztek. A csoporton belül 5 alcsoport különíthető el az alsó ív fölött lévő 

díszítés kialakítása alapján.206  

 

 Az 1a csoportba (17. kép 1.) azok a darabok tartoznak, amelyek esetében a 

fülbevalókarika egy kör átmetszetű, kerek formában meghajlított drótból készült. A karikákat 

középen nem tagolták két részre a keceli darabnál leírt gyöngydíszek. A fülbevaló alsó ívének 

a közepére egy kerek áttört kör alakú díszítést forrasztottak, amelyet egy huzal két részre 

osztott.207 A kör alakú dísz középtengelyébe helyezett pálca a gyöngyszemek elhelyezésére 

szolgált. A belső térbe helyezett korongot granulátumokkal, vagy granulációt utánzó öntött 

gúla alakba rendezett díszítéssel hangsúlyozták ki (1. táblázat No. 9.; 62).208 A fülbevaló alsó 

ívének külső oldalát gúla alakba rendezett granulációt utánzó díszítések és öntött kör alakú 

díszek váltakozó sorával díszítették. Ezek a darabok általában hurkos-kampós záródásúak 

voltak, előfordul azonban, hogy a fülbevaló alsó ívére egy gyöngytagot helyeztek köpüs 

záródást alakítva ki (1. táblázat No. 32).209 Az összegyűjtött darabokat általában bronzból (1. 

táblázat No. 9.; 18.),210 vagy ezüstből készítették (1. táblázat No. 32.; 62).211  

 A csoport fülbevalói közül a két darab telepfeltáráskor (1. táblázat No. 18.; 32), egy 

további pár temetőfeltárás során (1. táblázat No. 9.) került elő. A 20. század középső 

harmadában Tarsus mellett feltárt Gözlü Kule lelőhelyen talált ékszert és a Korinthosz bizánci 

rétegéhez tartozó objektumban előkerült darabot egyaránt a 9–10. századra keltezték a leletek 

közreadói.212 Az Agia Trias lelőhely 3. sírját a 6. századra keltezték.213 A sír további 

leleteinek nagy része (csésze, vas tőr, gyűrű) nem segít a pontosabb keltezés 

megállapításában,214 azonban a sírban nyugvó nő nyakláncának rúdgyöngyei és lapított gömb 

alakú szemes gyöngyei szintén a sír 10. századi keltezését valószínűsítik.215  

                                                 
206 A csoportok közé nem soroltuk be az 1e csoportot, amelynek a darabjai a többi altípus valamelyikébe 
tartozhattak, azonban töredezett voltukból adódóan nem határozható meg, hogy melyikbe.  
207 Az osztódrót két oldalát egy-egy kör alakúra meghajlított kisebb drót keretezte. Ezek a huzalok a pálcára 
felhúzott gyöngyszemet emelték ki. Vö.: Saraga 1997, 183. 
208 Neumann 1980, 49.  
209 Goldman 1950, 388.  
210 Davidson 1952,254.; Bikatoy 2002, 243. 
211 Goldman 1950, 388.; Neumann 1980, 49. 
212 Goldman 1950, 388.; Davidson 1952, 254.  
213 Bikatoy 2002, 243. 
214 Ibidem 242–244. 
215 Ibidem 244; A gyöngytípusok keltezésére vonatkozóan lásd: Szilágyi 1994. 
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 A fülbevalótípus divatja a lelőhelyhez köthető darabok alapján nem terjedt túl a 10. 

századi Bizánc hatalmi szféráján. A lelőhelyek a mai Görögország és Törökország területére 

esnek (19. kép 1). 

 

 Az 1b altípus (17. kép 2.) darabjainál megtalálható a fülbevaló karikát két részre osztó 

gömbdísz. A legtöbb esetben már nem egy, azonos méretű, huzalból készítették a fülbevaló 

karikát,216 hanem az alsó íven egy széles díszsáv váltja fel a huzalt.217 Egyes daraboknál (1. 

táblázat No. 25.; 65) a díszsáv középső tengelyében még megfigyelhető a fülbevalókarika alsó 

részének alapját képező huzal íve.218 Ennél az altípusnál az alsó ív fölött kialakított kerek 

díszítést — az 1a típushoz hasonlóan — egy gyöngyök felfűzésére alkalmas drót osztja két 

részre. Számos darabnál (1. táblázat No. 25.; 63.) megmaradt a gyöngydísz is. A müncheni 

gyűjteményben lévő egyik fülbevalópáron (1. táblázat No. 65.) lévő díszítés arra hívja fel a 

figyelmet, hogy nem csak gyöngyöt helyeztek — hanem ettől eltérően — összetettebb formát 

is kialakíthattak a kerek díszítés középső részén.219 Az alsó ívhez forrasztott korongot 

általában granulációval, vagy granulációt utánzó gúlába rendezett díszítésekkel jobban 

kiemelték. Egyes daraboknál az alkalmazott kisebb díszítő elemek a belső térbe helyezett — 

az ívhez általában csak egy ponton forrasztott — korong alakú díszítést is megerősítették (1. 

táblázat No. 59.; 63.; 65). Három ékszer esetében (1. táblázat No. 6.; 25.; 63.) megfigyelhető a 

belső kör alakú díszítménynek a fülbevaló alsó ívéhez történő rögzítésénél egy dudoros 

gyöngydísz is, amely tovább óvta a belső térbe helyezett díszt a fizikai sérülésektől, így az 

kevésbé tört le.220   

Az ebbe a csoportba sorolt daraboknál — hasonlóan az 1a altípushoz — az alsó ív 

külső oldalát a legtöbb esetben gúla alakba rendezett granulációt utánzó díszítések és öntött 

                                                 
216 A felső ív huzalát csak a gömb dísz töri meg a korinthoszi lelőhely 1880. sírjában (1. táblázat No. 15.) talált 
bronz fülbevaló (Davidson 1952, 254.) és a müncheni gyűjteményben lévő (1. táblázat No. 63) ezüst ékszer 
estében (Bosselmann 2001, 319-320.; Bosselmann-Ruickbie 2004, 324–325). A fülbevaló karikára felhúzott 
kónikus alakú gyöngydísz nem osztja ketté a végei felé vékonyodó ezüstdrótot a Tiganiban talált (1. táblázat No. 
10.) ékszeren. Vö.: Darndakis 1984, 53.; Darndakis 1997, 182. 
217 Széles díszsáv figyelhető meg a németországi magángyűjteményben őrzött ékszerpáron (1. táblázat No. 59). 
Vö.: Neumann 1980, 48. A széles sáv kialakítására a zománccal díszített darabok (3. típus) következtében 
válhatott divatossá.  
218 A müncheni gyűjteményben lévő darabon (1. táblázat No. 65.) a díszsáv középtengelyeként jól látható a huzal 
(Bosselmann 2001, 320.), míg a Kannellopoulos Múzeum gyűjteményének darabján (1. táblázat No. 25.) az alsó 
ívet egy gyöngysorral bordázott drót húzódik a díszsáv közepén (Saraga 1997, 183).  
219 A müncheni darabnál a kerek dísz közepén egy kereszt alakú mintát alakítottak ki: U-alakú drótokat 
forrasztottak egymáshoz. Az U-alakú drótok két végét kör alakban kihajtották, végül ezeket a végeket a kerek 
dísz belső széléhez forrasztották, így rögzítve a díszt a korong közepére. Vö.: Bosselmann 2001, 319-320. 
220 Széll 1941, 243.; Saraga 1997,183.; Bosselmann 2001, 319-320.; Bosselmann-Ruickbie 2004, 324–325. 
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kör alakú díszek váltakozó sora követi.221 A kör alakú díszítések esetében egyes daraboknál 

már üveggyöngyöt is helyeztek azok közepébe (1. táblázat No. 59.), azonban ennél a típusnál 

ez nem volt általános.222 Az egyik müncheni ékszer (1. táblázat No. 63.) e tekintetben kivételt 

képez. Ezen a darabon, az alsó ív belső részén lévő koronggal azonos tengelyen, egy pálcát 

alakítottak ki, amelyre egy — a fülbevaló méretéhez képest nagyméretű — ezüst 

lemezgyöngyöt helyeztek.223 Bizonyos esetekben — az egyszerűbb, és olcsóbb kivitelezésű 

fülbevalóknál — az alsó ív külső oldalának a díszítése el is maradt (1. táblázat No. 15).224 Az 

ékszertípus záródása a legtöbb esetben megegyezik a fentebb, a keceli darabnál leírt 

kialakítással. A fülbevalókarika alsó ívéhez rögzített gömbdíszben kialakított furatba 

kapcsolódik a felső ív dróthuzala, biztosítva ezzel az ékszer zárszerkezetét. Megtalálható 

azonban a hurkos-kampós záródás alkalmazása is (1. táblázat No. 10). Ezek a darabok a 

legtöbb esetben ezüstből készültek, de vannak szerényebb kivitelű bronzból- és gazdagabb 

közösséghez köthető aranyból készített emlékek is. Az egyik müncheni fülbevalópár (1. 

táblázat No. 63.) öntött, ami arra utal, hogy az ékszert viszonylag nagy mennyiségen 

gyártották.225 

 Az összegyűjtött darabok közül mindössze kettő (1. táblázat No. 6.; 15) esetében 

vizsgálható az ékszer régészeti leletkörnyezete.226 A korinthoszi 1880. sírt Gladys Davidson a 

11. század elejére datálta.227 A Szentes-Szentlászló lelőhely 74. sírja a 10. századra 

keltezhető.228 A sírban talált spirális végű hajkarika, valamint kikerekedő végű pántkarperec a 

10. század középső harmadára helyezi a sírt. A 10. század második felére való keltezés mellett 

szól a 74 sír környezetében feltárt 73. és 76. sír leletanyaga. 

 Ez a lelettípus — ellentétben az 1a típussal — nem csak a Mediterráneum keleti 

területéről ismert, hanem attól északabbra a Kárpát-medencéből is (1. táblázat No. 6.). (19. 

kép 1) 
                                                 
221 A Kanellopoulos Múzeum kopott aranyfülbevalóin (1. táblázat No. 25.) a piramis alakba rendezett 
granulációkat utánzó díszítést nem szabályos, egymáshoz hasonló gyöngyök alkotják. A tárgy egyes 
gyöngydíszei elnagyoltak, gyengébb kialakításúak, míg más darabok szabályosak. Saraga 1997, 183.  
222 Neumann 1980, 48. Az aranyból készített darabok esetében is leggyakrabban üveggyöngyöt helyeztek a 
fülbevaló középső kerek díszítésébe. Vö.: Saraga 1997, 183.  
223 A lemezgyöngy a kialakítását tekintve megegyezik a Kárpát-medence 10. századi emlékanyagában 
általánosan elterjedt gömbsorcsüngős fülbevalók A típusára jellemző gyöngysoraival. Vö.: Révész 1988, 142–
144.  
224 Davidson 1952, 254. 
225 Bosselmann 2001, 319-320.; Bosselmann-Ruickbie 2004, 324–325. Az öntött kialakításra vonatkozóan: 
Rosenberg 1918, 87.; D’Angela 1990, 48. 
226 A 6. századra keltezett Tigani lelőhelyről előkerült (1. táblázat No. 10.) fülbevaló régészeti leletkörnyezete 
nem ismert, így az ékszer keltezése csak az analógiák alapján lehetséges. Vö.: Darndakis 1984, 53; idem 1997, 
182. 
227 Davidson 1952, 254. 
228 Széll 1941, 235–241.  
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 A legtöbb emlék a csoporton belül az 1c. (13. kép 3.) altípushoz köthető. Ilyen a 

fentebb részletesen leírt keceli darab is (1. táblázat No. 3).229 Erre az altípusra is általánosan 

jellemző az alsó és a felső ívet egymástól elválasztó két gömbdísz megléte.230 Az előző 

csoportoktól abban különbözik, hogy ezeknél a daraboknál a középső korong alakú díszt két 

oldalról egy-egy nyújtott csepp alakú keret övezi. A csepp alakú forma azonban nem csak 

díszítette az ékszert, hanem két oldalról megtámasztva biztosította a középre helyezett 

korongdísz stabilitását is.  

Az ékszer alsó ívét a legtöbb esetben egy díszsáv alkotta, azonban az egyszerűbb 

daraboknál (1. táblázat No. 16.) még megmaradt a kerek átmetszetű huzalból kialakított forma 

is.231 A Taorminán előkerült darab (1. táblázat No 41.) rajzán megfigyelhető az aranyból 

készült fülbevaló alsó ívét két részre osztó kónikus dudor (nódusz).232 Hasonló díszítmény 

számos, korábbi dél-mediterráneumi fülbevalón is megtalálható.233 A középső díszsáv 

kialakítása tekintetében az altípus esetében jól megfigyelhető, hogy annak a belső részét a 

legtöbb esetben díszítetlenül hagyták. A díszsávon csak a középső tengelyen, valamint a két 

végén, egymástól arányosan egy-egy keresztbe átívelő szalag figyelhető meg.234 A díszsávot 

néha — mint például a Stathatos Gyűjtemény ismeretlen lelőhelyű arany ékszerén (1. táblázat 

No. 27.) — granulációval díszítették,235 előfordult azonban az is, hogy dudoros félgömbökből 

álló gyöngysort helyeztek erre a területre (1. táblázat No. 48).236 

A fülbevaló alsó ívének belső oldalára elhelyezett korongdísz az összegyűjtött darabok 

nagy részénél áttört. Az áttört felületet általában — a korábbi altípusokhoz hasonlóan — egy 

gyöngy megtartására szolgáló pálca osztotta két részre.237 A korong alakú rész belső díszítést 

                                                 
229 Fettich 1937, 104.; Mesterházy 1996, 324. 
230 A Dumbarton Oaks gyűjteményében lévő isztambuli arany fülbevalópár (1. táblázat No. 30.) gömbdísze, 
eltérően a fülbevalótípus 1 csoportjára jellemző gömbdíszektől, nem zárt, hanem áttört (Kitzinger 1967] 64). Az 
áttört gömbdíszek a fülbevaló 2a típusába besorolt dél-itáliai darabokon gyakorta megfigyelhető (1. táblázat No. 
39–40.) (D’Angela 1990, 48). A bizánci munkák hatására később az áttört gömbdíszek és gyöngyök később a 
törtezüst lelethorizont emlékei közt általánosan elterjedtek (Mesterházy 2004a.; idem 2004b.; Kóčka–Krenz 
1993, 62-63.; 207-209.). 
231 Davidson 1952, 254.  
232 Rosenberg 1918, 87.; Orsi 1942, 142.; Davidson 1952, 253. 
233 Orsi 1942, 145.; I Bizantini 1982,413.  
234 Az alsó íven kialakított sáv díszítetlen volta és a szalag szerepe esetleg az 1d. altípusnál megfigyelhető 
zománcberakások imitációjával magyarázható.  
235 Picard – Sodini 1963, 286.  
236 Dončeva-Petkova 1984, 184. 
237 A Dumbarton Oaks gyűjteményében található ékszeregyüttes (1. táblázat No. 30.) egyik darabja esetében a 
gyöngy is megmaradt. Vö.: Kitzinger 1967, 64.  
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azonban összetettebb módon is kialakíthatták, keresztmotívumot (1. táblázat No. 48.; 60),238 

vagy drótból kialakított visszapödrődő végű keretes motívumot (1. táblázat No. 64.) 

forrasztva az áttört középső részbe.239 A korongdíszt néha úgy díszítették, hogy a közepére 

egy filigránhuzallal keretezett keresztdíszt helyeztek (1. táblázat No. 3.; 29).240 Ebben az 

esetben a kereszt szárait egy-egy gyöngytartó pálcával két részre osztották és a drótra 

gyöngyöket húztak fel, amint a Stathatos Gyűjteményben őrzött ékszeren (1. táblázat No. 29.) 

is megfigyelhető.241 Ismert olyan darab is, ahol a korong alakú díszítés nem áttört (1. táblázat 

No. 66). Az egyik ilyen ismeretlen lelőhelyű ékszernél a vékony filigrándrót segítségével a 

korongot 8 egyenlő méretű háromszögre osztották, majd a háromszög legkisebb oldalának 

belső részéhez egy félkör alakú díszt forrasztottak fel hasonló vastagságú filigránhuzalból. A 

korong középpontjába egy kidudorodó félkör alakú dísz került, amelyet egy filigránkoszorú 

vett körbe.242  

A csoport legfőbb jellemzője a korong két oldalán kialakított nyújtott csepp alakú 

díszítés. A díszítés alapján két variáns különíthető el az altípuson belül a szerint, hogy a 

díszítésre felhasznált drótot először az alsó szalaghoz forrasztják, majd a csepp alakú (néha 

kört formázó)243 idom hajlatát a korong felé fordítva alakítják ki (1. táblázat No. 11.; 16.; 27; 

31.; 40.; 48.), vagy ellenkezőleg: a díszek a fülbevaló alsó ívei felé fordulnak (1. táblázat No. 

30.; 33). A nyújtott csepp alakú minta kialakításának ez a sajátossága még az öntött darabok 

esetében is jellemző.244 A nyújtott díszítések közepe a legtöbb esetben üresen maradt (1. 

táblázat No. 11.; 13.; 16.; 28.; 41–42.; 64.; 69.), néha egy drótpálcával két részre osztották (1. 

táblázat No. 3; 30–31). A drótpálcára felhúzott gyöngy is két esetben (1. táblázat No. 27.; 29.) 

maradt meg a felgyűjtött fülbevalók közül.245 Van példa arra is, hogy a csepp alakú forma 

közepére, vékony drótból kialakított S-alakú díszítést helyeztek (1. táblázat No. 60.; 67).246 A 

korongot és az azt keretező csepp alakú mintát számos esetben még megerősítették egy-egy 

                                                 
238 Dončeva-Petkova 1984) 182; 184. Az egyik németországi magángyűjteménybe került ezüst fülbevalópár (1. 
táblázat No. 60.) (Neumann 1980, 48.) keresztmotívumát hasonló módon alakították ki, mint a Müncheni 
Múzeumban őrzött (1. táblázat No. 65.) darab esetében. Vö.: Bosselmann 2001, 319-320. 
239 Bosselmann-Ruickbie 2004, 324–325. 
240 Ezekben az esetekben a korong felületének többi részét granulációt utánzó díszítés töltötte ki. 
241 Picard – Sodini 1963, 286. Ezeknél a daraboknál — amint az látható a keceli fülbevaló esetében is — a 
korong alakú dísz keresztmotívumát egy bordázott drót keretezi, a korong többi részét pedig granulációs díszítés 
tölti ki.  
242 Bosselmann-Ruickbie 2004, 324–325. 
243 Kör formára vonatkozóan lásd: 1. táblázat No. 13.; 16.; 30.; 33.; 41. 
244 D’Angela 1990, 48. 
245 Picard – Sodini 1963, 286. 
246 Neumann 1980, 48. 

 51



félgömb alakú díszítménnyel (1. táblázat No. 3.; 29.; 48.; 64.; 67.),247 ezekben az esetekben 

azonban nem csak a korong és a csepp alakú díszek találkozásához helyeztek ilyen díszítést, 

hanem az alsó ívvel párhuzamosan, a korong függőleges tengelyénél a korong és az alsó 

díszsáv találkozásához is.248 Más daraboknál granulációs díszítést (1. táblázat No. 30.) vagy 

granulációt utánzó gúla alakú díszítményeket (1. táblázat No. 31.; 33.; 48.) forrasztottak a 

középső korong és a keretes dísz találkozásához. 

A díszsáv belső oldalára helyezett korongot és a két csepp alakú díszítést a legtöbb 

darabnál az elemek tetejére helyezett granulációval is összekötötték. A granulációs, vagy 

granulációt utánzó díszek a korong felső ívén, a korong és a keretező csepp alakú keretdísz 

találkozásánál és (vagy) a csepp alakú díszek tetején figyelhető meg.  

 A félhold alakú körívszalag alsó részét ezeknél a daraboknál is csúcsával lefelé 

forduló granulációt utánzó gúladíszek és filigránkeretes áttört karikák váltakozó együttesével 

töltötték ki.249 A karikák nagy részébe gyöngyöt helyeztek, amire — a megmaradt darabok 

mellett (1. táblázat No. 27.; 29.) — a legtöbb esetben az áttört karikákat két részre osztó — a 

gyöngyök felfűzésére szolgáló — huzalok engednek következtetni (1. táblázat No. 3.; 28.; 

30.; 41.; 48.; 60.; 64.; 66). A karikák közül gyakorta a középsőt külön is hangsúlyozták 

granulációval (1. táblázat No. 29.; 60.; 66.), vagy granulációt utánzó gúla alakú öntvénnyel 

díszítve (1. táblázat No. 28.; 64.),250 néha mindegyik karikára egyaránt forrasztottak ilyen 

díszítményeket (1. táblázat No. 30).  

 Az ékszer záródására inkább a köpüs megoldás a jellemző (1. táblázat No. 3.; 11.; 13.; 

16.; 27–28.; 30.; 33.; 41.; 60.; 64.; 66.) azonban a hurkos-kampós záródás is előfordul (1. 

táblázat No. 29; 42; 48).251 Az ismert darabok nagyrészt nemesfémből: aranyból (1. táblázat 

                                                 
247 A félgömb alakú díszítmények funkcionális szerepe egy — a Stathatos Gyűjteményben lévő (1. táblázat No. 
29.) — fülbevaló esetében nem igazolható. Az ékszer előlapján jól látható, hogy az egyik csepp alakú dísznél 
hiányzik a félgömb alakú dudor, a másik csepp alakú dísz esetében, valamint a korong és az alsó díszsáv 
találkozásának a helyétől elcsúszva forrasztották fel a félgömb alakú díszítményeket. Vö.: Picard – Sodini 1963, 
286.  
248 Bosselmann-Ruickbie 2004, 324–325. 
249 Ez a díszítés még az egyszerűbb, nagy méretű, bronzból öntött daraboknál is megfigyelhető. Vö.: Davidson 
1952, 253–254. 
250 A Münchenben őrzött kisméretű fülbevaló (1. táblázat No. 64.) középső karikáján egyedüli jelenségként nem 
egy, hanem három, kisméretű — granulációs gyöngyök gúla alakú sorát imitáló — díszítést helyeztek a középső 
karikára. Vö.: Bosselmann 2001, 319-320.; Bosselmann-Ruickbie 2004,324–325. A három gúla alakú dísz 
párhuzamaira vonatkozóan Vö.: Picard – Sodini 1963, 286. 
251 Bizonyosan hurkos-kampós záródás volt a pliszkai déli temető 21. sírjában (1. táblázat No. 48.) előkerült 
ékszerpáron, amire az egyik ékszere gömbdíszén megmaradt hurkos megoldás utal. A Ljudmila Dončeva-
Petkova által javasolt megoldás nem igazolható, ugyanis a töredékes gömbdíszek alapján egyértelműen nem 
állapítható meg a fülbevaló karika felső ívének a gömbcsüngőhöz való csatlakozása és az általa feltételezett 
kétoldali hurkos kapcsolódásának nincsen párhuzama a korabeli délkelet-európai leletanyagban. Vö.: Dončeva-
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No. 3.; 27–30.; 64.) és ezüstből (1. táblázat No. 11.; 31.; 33–34.; 37.; 41.; 48.; 60.), aranyozott 

ezüstből (1. táblázat No. 66) készültek. A dél-itáliai öntőforma és a korinthoszi lelőhelyen 

talált bronz emlékek (1. táblázat No. 13; 16.) azonban arra engednek következtetni,252 hogy ez 

az altípus igen szélesebb körben terjedt el és a köznéphez tartozó nők is megvehették az 

olcsóbb változataikat.  

 Az altípusba sorolt darabok nagy száma ellenére csak kevés esetben vizsgálható azok 

leletkörnyezete. A korinthoszi darabok (1. táblázat No. 13; 16.) közül az egyik emléket a 10–

12. századra keltezte a lelet feldolgozója, az 1821. számú sírlelet esetében azonban 6–7. 

századi keltezésre következetett.253 Ernst Kitzinger a Dumbarton Oaks gyűjteményének 

fülbevalópárját (1. táblázat No. 30.) a 10. századra keltezte.254 A keceli darab (1. táblázat No. 

3.) az 1. sír mellett előkerült 2. fegyveres férfisír alapján a 10. század második felére 

keltezhető.255 A sírban talált kétélű kard a temetőrészt a 10. század második felére keltezi.256 

A pliszkai sír korát a feltáró Ljudmilla Dončeva-Petkova a 10. század végére, 11. század 

elejére helyezte, amit a sírban talált veretek, gyöngysor és karikaékszerek jól 

alátámasztanak.257 A keltezhető darabok használata tehát a 10. századra, annak is inkább a 

második felére tehető.  

 A lelőhelyekhez köthető emlékek széles elterjedést mutatnak (15. kép 2), a legnagyobb 

számban a mai Görögország területén és Törökország északnyugati részén kerültek elő. A 

Ruvo di Puglián talált öntőminta (1. táblázat No. 42.) azt mutatja, hogy Itália déli vidékén is 

kedvelt ékszernek számítottak,258 míg a keceli aranyból készített (1. táblázat No. 3.) és a 

pliszkai ezüstből kialakított (1. táblázat No. 48.) emlékek arra utalnak, hogy ilyen 

készítmények a bizánci területek marginális zónájába is eljutottak.  

 

 Az 1d (13. kép 4.) csoporthoz három ékszerpár tartozik (1. táblázat No. 68; 70). Ezek 

annyiban térnek el az előző altípus darabjaitól, hogy az alsó ív díszsávjába sodronyzománc 

                                                                                                                                                         
Petkova 1984, 182.; 184. Ilyen záródású ékszer csak egy periódussal később jelent meg az ékszerművességben: 
Schulze-Dörrlamm 1991, 19–28. 
252 Orsi 1910, 464.; Rosenberg 1918, 87.; Schlunk 1940. 45.; D’Angela 1990, 48.; Davidson 1952, 253–254. 
253 Davidson 1952, 253–254. Kritikájára: Bosselmann 2001, 320–321. 
254 Kitzinger 1967, 64. 
255 Fettich 1937, 105. 
256 Bakay 1967, 127.; Kovács 1994–1995, 167. 
257 Dončeva-Petkova 1984, 190. 
258 Rosenberg 1918, 87.; Fettich 1937, 105.; D’Angela 1990, 48. 
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technikával egy-egy feliratot készítettek,259 általában fohászok és szakrális tartalmú szövegek 

rövidítései szerepelnek.260 A csoport fülbevalói ezáltal átmenetet is jelentenek a 3 típusba 

tartozó emlékek és az 1 csoport más altípusai között. 

A másik különbség, ami alapján ez elkülönül az 1c altípustól, az alsó ív feletti belső 

térben lévő korong figurális díszítése.261 Ezeknél az ékszereknél a korong egyik oldalán 

Máriát, a másikon a császárt ábrázolták.262 A korong két oldalán lévő nyújtott csepp alakú 

keretdíszek áttörtek, a közepükbe vékony huzalból kialakított S-alakú motívumokat 

forrasztottak.263 A korong és a nyújtott csepp alakú díszek találkozásánál — ezeknél a 

daraboknál is — két-két félgömb alakú díszt helyeztek el. A harmadik félgömb minden 

esetben a korong és az alsó ív találkozásához került. A korong és a két nyújtott csepp alakú 

dísz tetejét mindegyik darabnál tovább díszítették granulációval, valamint granulációt utánzó 

gúla alakú öntött elemekkel. A fülbevalók alsó ívének a külső szegélyét — hasonlóan a 

korábban jellemzett altípusokhoz — csúcsával lefelé forduló granulációt utánzó gúladíszek és 

filigránkeretes áttört karikák váltakozó együttesével díszítették. A berlini ékszerpár esetében 

(1. táblázat No. 68.) a karikákba — a nagyobb méretű középsőt kivéve — drágakő vagy 

gyöngy berakásokat helyeztek.264  

A fülbevalók záródását csak az egyik Berlinben őrzött darabon lehet megfigyelni, a 

többinél (1. táblázat No. 70.) ugyanis a felső ív eltört és elveszett. A Rosenberg 

Gyűjteményből származó fülbevaló (1. táblázat No. 68.) esetében a karika alsó ívéhez 

rögzített, gömbdíszben kialakított furatba kapcsolódik a felső ív dróthuzala.265 Az ismert 

darabok aranyból készültek. Értéküket külön emelte a zománcdísz, amit a korabeli időszakban 

csak a legmódosabb előkelők tudtak megfizetni.266 

Az ékszerek közül a Helmut Schlunk által elemzett berlini darab (1. táblázat No. 68.) 

keltezhető. A fülbevaló felirata (Iω ΔΕCΠΡΟΤΗ) és a császárábrázolás egyezése I. Johannész 

                                                 
259 Schlunk 1940. A zománctechnikát egyes leírások — tévesen cloisonné-ként határozták meg (Brooks 1997, 
245.) azonban — amint azt David Buckton is hangsúlyozta (Buckton 1997, 126.) — e tárgyak esetében 
sodronyzománcról van szó. Vö.: Effenberger – Severin 1992, 232. A zománctechnikák közti különbségre 
vonatkozóan: Pallai 1983, 254. Haselof 1992, 198. 
260 A Baltimore-ban őrzött darabokon (1. táblázat No. 70.) a MΘ ΘV és IC XC rövidítés az Isten anyja (MHTHP 
ΘEOY) és Isten fia (ΘEOY YIOΣ) kifejezésekre, valamint Jézus Krisztus nevének rövidítésére utal (Schlunk 
1940] 44). A berlini darabon (1. táblázat No. 68.) lévő felirat MP ΘOY ugyanúgy Szűz Mária fentebbi 
megnevezésére utal. Brooks 1997, 245, azonban ez a darab, az újabb vizsgálatok tükrében hamisítvány. Vö.: 
Bosselmann–Ruickbie 2011, 202–207.  
261 Bosselmann 2001, 320.  
262 Schlunk 1940, 44–45.; Brooks 1997, 245.  
263 Schlunk 1940, 43. 
264 Effenberger – Severin 1992, 232.  
265 Schlunk 1940. 
266 Hetherington 1988, 29. 
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Tzimiszkész (969 – 976) érméin szereplő portréval meghatározhatná a készítésének időszakát, 

azonban az a tény, hogy a tárgy zománcdíszítése a 20. század elején készült, kétségessé teszi, 

hogy az érmét eredetileg oda forrasztották volna.267 Kérdéses maradt viszont, hogy csak a 

zománcdíszt hamisították-e vagy az ékszerek egésze hamisítvány.  

Az ismert darabok minden esetben kontextusuktól függetlenül kerültek gyűjteménybe, 

így elterjedésükre következtetni nem lehet.  

 

 Egyedi darabként ebbe a csoportba tartozik — az 1e altípusba sorolva — az egyik, 

németországi magángyűjteménybe került arany fülbevaló (1. táblázat No. 61) (15. kép 5).268 

Az ékszer az alsó ív feletti üres térbe kialakított díszítését tekintve eltér a korábbi típusoktól. 

A fülbevaló alsó ívére 3 nagyobb méretű filigrándíszes karikát helyeztek. A karikák egy gúlát 

alkotnak. Az egymáshoz forrasztott elemek áttört részét minden darabnál két félre osztja egy 

vékony huzal, amely gyöngyök felfűzésére szolgált. A karikák mellett arany granulátumokkal 

tovább díszítették a belső teret. A két alsó karika külső oldalának egy-egy, 3 gyöngyszemből 

álló, gúla alakba rendezett granulációs dísz támaszkodik, míg a harmadik, hasonló kialakítású 

elem a két alsó karika között, azoktól egyenlő távolságra található.  

 A fülbevaló alsó ívén kialakított díszsávot — a Kanellopoulos Múzeum arany 

ékszerpárjához (1. táblázat No. 25.) hasonlóan 269 — egy bordázott huzal két egyenlő részre 

osztja. A díszsáv alsó és felső részét hasonló vastagságú és díszítésű huzal keretezi. Az alsó ív 

külső oldalát a csúcsával lefelé forduló granulációt utánzó gúladíszek és filigránkeretes áttört 

karikák váltakozó együttese díszíti. A filigránhuzalból kialakított — a belső díszítésnél kisebb 

méretű — karikákat egy vékony huzallal szintén két részre osztották.  

 A fülbevaló záródása megegyezik az általánosabb formával, vagyis ebben az esetben 

is egy — a fülbevalókarika alsó ívéhez rögzített — gömbdíszben kialakított furatba 

kapcsolódik a felső ív huzala. A gömbdíszek kialakítását tekintve is megfigyelhető egy egyedi 

jellegzetesség. A két ívet egymástól elválasztó elemek közepét karimaszerűen egy bordázott 

dróthuzal veszi körbe.  

                                                 
267 Schlunk 1940.; Effenberger – Severin 1992, 232.; Brooks 1997, 245. Már David Buckton felvetette a 
zománcdísz alapján, hogy a fülbevaló eredetisége megkérdőjelezhető (Buckton 1997, 426.; Bosselmann 2001, 
320). Valószínűleg a Baltimore-ban őrzött darabok szolgátak az ékszer mintaképének. Utóbbiak kialakítása — 
amint arra már Schlunk is rámutatott — teljesen megegyeznek a Rosenberg Gyűjtemény darabjaival (Schlunk 
1940, 44–45).   
268 Neumann 1980, 48–49. 
269 Saraga 1997, 183. 
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 Mivel a tárgy lelőhelye, előkerülési körülményei egyaránt ismeretlenek, így a 

készítésének idejéről és helyéről közelebbi információ nem áll rendelkezésre.  

 

 Számos ékszer töredékesen maradt meg. Ezekről a darabokról csak annyi állapítható 

meg biztosan, hogy az 1 csoportba tartoznak, mert az ékszerek alsó íve fölötti belső részen 

nem egy zárt, összetett díszítést alakítottak ki, mint a 2. csoport esetében. A középső részre 

helyezett korong alakú dísz könnyen letörhetett, amint azt az egyik korinthoszi szórvány 

emlék is bizonyítja (1. táblázat No. 19).270 Az ékszerek azonban a belső dísz rongálódása után 

is használhatóak maradtak. Ezeket a tárgyakat a korong díszítettsége és kialakításának 

hiányában nem lehetséges besorolni a kialakított altípusok közé, ezért külön tartva az 1f. 

csoportba kerültek (17. kép 6). Ezek a darabok általában ezüstből (1. táblázat No. 1–2.; 5.; 7.; 

14.; 17.; 45.), vagy bronzból (1. táblázat No. 20.) készültek. Záródásuk — töredékes 

jellegükből adódóan — csak három esetben állapítható meg (1. táblázat No. 5.; 7.; 45.), 

amelyek esetében a fülbevalókarika alsó ívéhez rögzített gömbdíszben kialakított furatba 

kapcsolódik a felső huzal elhegyesedő vége.  

 A töredékes tárgyak előkerülésének körülményei kivétel nélkül ismertek. A gyulai 

temető emlékei (1. táblázat No. 1–2.) egy nagyméretű, a 10. század második felétől használt 

temetőből kerültek elő.271 A közel 170 sírosra becsült temetőt leletanyagát az S-végű 

hajkarikák, állatfejes karperecek, egyszerű huzalékszerek jellemzik,272 így a temető területéről 

származó két lelet keltezése is a 10. század második felére valószínűsíthető. Pontosabban 

keltezhető a sárrétudvari temetőből előkerült ékszerpár (1. táblázat No. 5). A 134. sír a temető 

délkeleti részén feküdt, a 136. és a 146. sír között, mintegy 10 méterre a biztosan a 10. század 

második felében megásott 112. sírtól.273 A sír minden bizonnyal a temetőn belüli helyzete 

alapján, a 10. század középső harmadára helyezhető. A tiszaeszlári temető 3. (d.) sírjának (1. 

táblázat No. 7.) keltezését a kutatás általában a 10. század elejére helyezte, a sírban előkerült 

hurkos záródású, hajtogatott karperecek nyomán.274 A temető egyetlen pénzzel keltezett sírja 

a 10. század közepénél előbbre nem datálható.275 Az éremmellékletes 13. (F.) sír azonban a 

                                                 
270 Davidson 1952, 254. Ez a belső korong volt a fülbevaló legsérülékenyebb része, ha a forrasztás meggyengült, 
vagy valamilyen nagyobb külső erőbehatás érte az ékszert ez a rész törhetett le. Az ékszerek jelentős résznél a 
korong alakú díszt úgy is próbálták tovább erősíteni, hogy az alsó ív és a korong találkozásánál félgömb alakú 
díszítés felforrasztásával is megerősítették.  
271 Bakay 1978, 175. 
272 Szatmári 1995, 224. 
273 Nepper 2002, 316; 323–324; 327.  
274 Dienes 1956, 250–252. A „karperectípusról”: Szabó 1978–1979, 64.; Révész 1996, 92; Langó 2000, 41–42. 
275 Kovács 1989, 69. 
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temető másik szárnyán helyezkedik el, így a sír keltezésében nem segít.276 A fülbevalót 

tartalmazó 3. sírt — az előkerült leletek alapján — a 10. századon belül pontosabban keltezni 

egyelőre nem tudjuk.277 A korinthoszi leletek közül két ékszert (1. táblázat No. 17.; 20.) G. 

Davidson a 10. századra keltezett.278 Az 1821. sír töredékes fülbevalóját (1. táblázat No. 14.) 

6. századi darabnak tartotta.279 A Gradešnica lelőhelyről származó töredékes fülbevalót (1. 

táblázat No. 45.) a lelet közreadója a 9–11. századra keltezte.280 

 A töredékes darabok nagyobbrészt Bulgáriából és a Kárpát-medencéből kerültek elő 

(1. táblázat No. 1–2.; 5.; 7.; 45.), de Görögországban is találtak ilyen elhasználódott 

ékszereket (1. táblázat No. 14.; 17.; 20.) (19. kép 1). Azonban ebben az esetben is 

hangsúlyozni kell, hogy ezek a darabok a fentebbi altípusok valamelyikéhez tartozhattak. Az 

a körülmény, hogy ilyen töredékes darabok leginkább a Kárpát-medencére jellemzők, egy 

további következtetésre is lehetőséget biztosítanak. A jelenség minden bizonnyal azzal 

magyarázható, hogy amíg a bizánci műhelyek közelébe lakók sérült ékszereiket meg tudták 

javíttatni, vagy ki tudták cseréltetni, addig erre a Birodalom marginális zónájában élő 

magyaroknak nem volt lehetősége (és lehet, hogy igénye sem).281 

 

 Az 1. típusba sorolt emlékek jól keltezhető darabjai szinte minden esetben a 10. 

századi leletkörnyezetből kerültek elő. Az ékszer divatjának a központi zónája a 10. századi 

Bizánc hatalmi szférájába esett, majd onnan kiindulva megjelent a Bolgár Cárság és a Magyar 

Fejedelemség politikai uralma alá tartozó területeken is.  

 

2. típus 

 

 Az 2. típusba azok a darabok kerültek, melyek esetében az alsó ív fölött egy, az alsó- 

és a felső ívet elválasztó gömbdíszek között egy összetett díszítést alakítottak ki. Az alsó ív 

feletti üres területet kialakítása ebben az esetben nem egy korong alakú centrális díszítő elem 

                                                 
276 Dienes 1956, 247. 
277 Langó 2000, 42. 
278 Davidson 1952, 254. 
279 Davidson 1952, 254. 
280 Mašov (é. n.) 7. 
281 Ugyanígy magyarázható a szentesi 74. sír egy fülbevalója (1. táblázat No. 6). A fülbevaló párjának az 
elvesztését (vagy annak a viselés szempontjából meghatározó sérülését) követően a tulajdonos egy teljesen más 
típusú darabbal helyettesítette az ékszert. Vö.: Széll 1941, 238. 
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köré szerveződött, hanem kitöltötte teljesen az üres területet. A csoporton belük 2 altípus 

különíthető el az ív fölött lévő díszítés összetettsége alapján.  

 

 A 2a csoportba (18. kép 1) sorolt ékszerek jellegzetessége, hogy a fülbevaló alsó 

ívének két végpontját (a legtöbb esetben a zárógömbök belső oldalához forrasztva)282 egy 

díszített kerettel kötötték össze.  

 A fülbevalók alsó ívének végpontjait jelentő gömbdíszek egy része kónikus kialakítású 

(1. táblázat No. 46.; 54.), de megfigyelhető a lapított gömbforma (1. táblázat No. 38.; 47.; 49.; 

55.) és a dél-itáliai daraboknál az áttört, díszesebb gömbtípus is (1. táblázat No. 39–40).283 Az 

alsó íven kialakított díszsáv — hasonlóan az 1a csoporthoz — sincsen meg minden esetben, 

így a krétai kincsleletben lévő függő (1. táblázat No. 24.) felső részét alkotó fülbevalón 

sem.284 A legegyszerűbb díszsáv a pliszkai temető 93. sírjából előkerült (1. táblázat No. 49.) 

darabon van.285 Összetettebb a miševsko-i temető 23. sírjából előkerült fülbevalópár (1. 

táblázat No. 47.) alsó ívének kialakítása. A pliszkai darabhoz képest a díszsáv szélesebb és 

áttört. Az alsó íven kialakított díszítés filigránhuzalból készített egymásba kapcsolódó 

láncmintából tevődik össze.286 A Tuchovište lelőhelyről származó darabok (1. táblázat No. 

54.) esetében még bonyolultabb díszítés figyelhető meg. A díszsávra egy félgömbökből 

kialakított dudoros gyöngysorot helyeztek. A 8 tagból álló sor követi az alsó ív vonalát és a 

díszsáv teljes hosszán végigfut.287 A ljubenovoi lelőhelyen talált, a 2a csoportba tartozó 

fülbevaló (1. táblázat No. 46.) alsó íve — az 1 típusba sorolt darabokhoz hasonlóan — 

kevésbé díszített. A díszsáv tekintetében a legszebb kidolgozással a dél-itáliai darabok 

rendelkeznek (1. táblázat No. 39–40). A Taorminán talált ékszer (1. táblázat No. 40.) és az 

egyik otrantoi fülbevaló (1. táblázat No. 38.) díszsávját egyformán, filigránhuzalból 

kialakított, szabályosan váltakozó indamotívum díszíti a tárgyak mind a két oldalán.288 Egy 

másik otrantoi leletnél (1. táblázat No. 39.) a díszsáv külső oldalán három, egymástól egyenlő 

                                                 
282 Kivételt ez alól a krétai kincs egyik csüngős dísze jelent (1. táblázat No. 24.), melynél a dísz alapját egy a 2a 
csoportba sorolt fülbevaló alkotja (Coche de La Ferté 1957, 26-28). Ezen a tárgyon azonban nem alakítottak ki 
az alsó és a felső ívet egymástól elválasztó gömbdíszeket; azonban ennél a darabnál is megfigyelhető, hogy a 
fülbevaló alsó íve fölött lévő díszlécet közvetlenül a hurkos-kampós záródás alatt helyezték el.  
283 D’Angela 1990, 48. Kapcsolataira vonatkozóan: Kitzinger 1967, 64. 
284 Coche de La Ferté 1957, 26-28. 
285 Dimitrov 1995, 67. 
286 Važarova 1976, 302.  
287 Stojanova – Serafimova 1979, 796. 
288 D’Angela 1990, 38. 
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távolságba fekvő, ékkőfoglalat látható.289 A foglalatokat egy vékony filigrándrót keretezi. A 

foglalatok közé — azok filigránkeretével megegyező átmérőjű — kerek filigrándíszek 

kerültek. A filigrándíszekben alul egy kisebb kerek filigrándísz volt. A kerek dísz fölött egy 

fordított, a szárainál visszapödrődő T-alakú mintát (szemüvegmotívum) készítettek 

filigránhuzalból. A fülbevaló másik oldalán a foglalatdíszek közé helyezett díszítéssel egyező 

mintasort készített a hajdani ötvös.290  

A díszsáv feletti részen kialakított díszítés szinte minden egyes darabnál egyedi.291 A 

legtöbb esetben két keretlécet forrasztottak fel, azonban a dél-itáliai daraboknál (1. táblázat 

No. 39–40.) előfordul a dupla keretrész kialakítása is. Az alsó és felső keretléc közötti 

területet általában vékony huzalból kialakított háromszögekből- (1. táblázat No. 24.; 40.; 46–

47.; 55.), vagy fekvő S-alakú díszítésből álló sorminta (1. táblázat No. 38.; 40.) tölti ki.292 A 

keretdísz alatt lévő térkitöltő díszítés minden egyes darabnál egyedi, e tekintetben azonosság a 

fülbevalók között csak annyiban mutatható ki, hogy a díszítés minden esetben huzalból 

készült. A keretdísz feletti rész is gyakorta díszített. A legtöbb esetben gúlába rendezett 

granulációt utánzó díszítés, vagy granuláció található (1. táblázat No. 24.; 39.; 46–47.; 54–

55.), azonban előfordul a huzalból kialakított kisméretű karikadísz (1. táblázat No. 49.), vagy 

pelta alakú dísz (1. táblázat No. 40.) is.  

 A díszsáv alsó ívének külső oldalát az általános formában díszítették: a csúcsával 

lefelé forduló granulációt utánzó gúladíszek és filigránkeretes áttört karikák váltakozó 

együttese követi az ívet. Számos esetben az áttört karikák belső oldalára és alsó részére 

forrasztva granulációs díszítés figyelhető meg (1. táblázat No. 39.; 46–47.; 54.), hasonlóan az 

1d csoportba sorolt fülbevalókhoz (1. táblázat No. 28.; 30.; 64).  

 A fülbevalók záródása — az épen maradt zárszerkezetű darabok esetében — szinte 

mindig hurkos-kampós szerkezetű.293 A bizánci műhelyekhez kapcsolódó dél-itáliai és 

égeikumi darabok aranyból, míg az ékszertípus provinciális, bulgáriai recepciói ezüstből, 

vagy bronzból készültek.  

                                                 
289 D’Angela 1990, 38. Az ékkőbetétek hiányoznak a fülbevalókról, így nem tudni, hogy a foglalatba 
drágaköveket, vagy üvegből készített díszeket helyezte-e.  
290 I Bizantini 1982, 413.  
291 Azonosság a —valószínűleg egy műhelykörzetből származó — otrantoi (1. táblázat No. 38.) és taorminai (1. 
táblázat No. 40.) darabok esetében figyelhető meg. Mind a két darab esetében a keretléc kialakítása és kitöltése 
hasonló darabokon megegyezik a keretléc alatti minta kialakítása is. Vö.: D’Angela 1990, 38–40. 
292 A pliszkai temető fülbevalói esetében (1. táblázat No. 49.) a két keretléc között egymással szembe forduló 
ívelt huzalok segítségével alakították ki a díszítést (Dimitrov 1995, 67). 
293 Egyetlen kivétel, ahol a záródás a fülbevalókarika alsó ívéhez rögzített gömbdíszben kialakított furatba 
alakították ki az Ariadne Galéria ismeretlen lelőhelyről származó darabján figyelhető meg (1. táblázat No.55). 
Vö.: The Light 1988, 60. 
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 Az ékszerek közül jól keltezhetőek a bulgáriai darabok (1. táblázat No. 46–47.; 49.; 

54.), valamint a krétai kincslelethez tartozó függő (1. táblázat No. 24). A krétai darab 

elrejtésére a kincsleletben lévő bizánci solidus alapján a 10. század második felében került 

sor.294 A ljubenovoi temetőt (1. táblázat No. 46.) a 9–11. század közötti időszakra keltezte 

Dimka Stojanova-Serafimova.295 A 32 síros miševsko-i temető 23. sírja (1. táblázat No. 47.) a 

10. századra keltezhető, amire temető madárábrázolásos fejes gyűrűi is következtetni 

engednek.296 A pliszkai 131 síros temetőrész 93. sírját (1. táblázat No. 49.), a feltáró Janko 

Dimitrov a 10. század végére, a 11. század első évtizedére helyezte.297 Ez az altípus is a 10. 

században volt divatos és — amint a pontosabban keltezhető darabok arra következtetni 

engednek — a század második felében terjedt el a mai Bulgária területén.  

 Az ékszer ismert volt a mai Görögország területén és Bulgáriában. A legkiemelkedőbb 

emlékek azonban Dél-Itáliából kerültek elő (20. kép 1).298  

 

 A 2b csoportba sorolt fülbevalók (18. kép 2.) esetében az alsó ív által határolt díszsáv 

és a két zárógömb közötti belső teret egy zárt lemezzel töltötték ki. A zárógömbök az 

aranyból készített darabok esetében lemezből készültek (1. táblázat No. 4.; 8.), az ezüstöknél 

(1. táblázat No. 35.; 56–57.) öntöttek voltak.299 A díszsáv sok esetben egységet alkot a felette 

elhelyezkedő résszel, némelykor azonban a két részt filigrándróttal (1. táblázat No. 4; 8.), 

vagy egy gyöngysormintával (1. táblázat No. 35.) szétválasztották. Az alsó ív díszítése a 

legtöbb esetben egy (1. táblázat No. 4.; 35.; 57.), vagy két sorba rendezett (1. táblázat No. 8.), 

vékony filigránhuzalból készített karikák alkották, előfordult azonban filigránhuzalból 

kialakított fonott díszítés is (1. táblázat No. 35).300 A díszsáv fölötti rész két variánsra 

osztható. Az egyik esetben sorokba rendezett díszítés figyelhető meg (1. táblázat No. 35; 57) 

ezen a felületen. Ebben az esetben a filigránhuzal által kialakított mintázat adja a sorok eltérő 

díszítését. A félkorong idomú részt gyöngysordísz, valamint granulációt utánzó gúla alakú 

                                                 
294 Étienne Coché de La Ferté azt feltételezte, hogy a kincs elrejtésének az oka Niképhorosz Phokasz Kréta 
emírje ellen indított hadjáratával kapcsolta össze (Coché de La Ferté 1957, 23). A kincs elrejtésére azonban a 
fülbevalók arab felirata és a VII. Konsztantinosz és II. Romanosz által vert solidusa alapján sem szolgálnak ilyen 
közvetlen bizonyítékként, annyi azonban mindenképp feltételezhető, hogy a kincslelet a bizánci foglalást 
követően, a 10. század második felében rejthették el.  
295 Stojanova – Serafimova 1979, 796. 
296 Važarova 1976, 304.  
297 Dimitrov 1995, 51.  
298 Az Ariadne Galéria ismeretlen lelőhelyű ékszerpárja (1. táblázat No. 55.) hasonló kialakítású az alsó ív feletti 
részen, a keresztlécek alatti díszítés esetében, mint a dél-itáliai emlékek; ami alapján felvetődik a fülbevalópár 
készítésének esetleges dél-itáliai lokalizációja. Vö.: The Light 1988. 41.; 60; D’Angela 1990. 
299 Ergil 1983, 147.  
300 Ergil 1983, 147. 
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díszítés zárja. A másik variáns esetében egy lemezt helyeztek az alsó ív fölé (1. táblázat No. 

4.; 8.; 56). A lemez közepén egy nyújtott „csepp alakú idomot” alakítottak ki.301 A dudoros 

csepp alakú rész két oldalát „sodronykörökkel”, vagy négyszirmú, huzalból kialakított 

mintákkal tovább díszítették. A lemezes dísz fölött nyújtott, csepp alakú áttört mintasor 

került,302 vagy granulációt utánzó gúlába rendezett díszítés zárja a díszítést. Egyedi 

kialakítású a müncheni gyűjtemény szórvány fülbevalópárja (1. táblázat No. 66).303 A 

zárógömbök közt kialakított öntött mintakincs közepén egy felfelé növekedő 

gyöngyszemekből álló sor oszt két egyforma részre. A díszlemez tetején két egymás felé néző 

kacsa került. A két kacsa alatt egy-egy nyújtott csepp alakú keret található. A csepp alakú 

keret tetején egy-egy rozettás kördísz látható. A fülbevalópár díszsávjának kialakítása az 1c 

típusra jellemző. 

 A díszsáv külső oldalát alul, szintén a csúcsával lefelé forduló granulációt utánzó 

gúladíszek és filigránkeretes áttört karikák váltakozó együttese díszíti. Az áttört karikadíszek 

esetében itt is megfigyelhető a gyöngy felfűzésére szolgáló huzal (1. táblázat No. 4.; 8.) és 

néha még a gyöngydísz is megmaradt (1. táblázat No. 66.), de — a 2a csoportban megfigyelt 

— karikákba helyezett granulációs dísz (1. táblázat No. 35.; 57.) is előfordul.304 A karikák 

külső oldalát is díszítették, granulációval (1. táblázat No. 35.), vagy kis méretű gúlába 

rendezett granulációt utánzó díszítéssel (1. táblázat No. 4.; 8).  

 Az ebbe a csoportba sorolt darabok záródása fülbevalókarika alsó ívéhez rögzített 

gömbdíszben kialakított furatba csúsztatott felső ív huzalja segítségével történt minden ismert 

darabnál. Az előkerült darabokat egyaránt készítették aranyból és ezüstből is, bronzból 

kialakított egyszerűbb változatuk egyenlőre azonban nem ismert.   

 A 2b csoport leletei közül pontosabb keltezés csak a két Kárpát-medencei fülbevalópár 

esetében lenne mód, azonban a vatini temető (1. táblázat No. 8.) további sírjainak a feltárása 

nem történt meg,305 a pátyi temető — a fülbevalópár kivételével (1. táblázat No. 4.) — 

közöletlen.306 A két lelőhely alapján annyi azonban bizonyosan állítható, hogy ezt az ékszert 

is a 10. századra keltezhetjük. A. Bosselmann-Ruickbie a müncheni fülbevalón (1. táblázat 

                                                 
301 Hampel 1904, 446. 
302 A pátyi (1. táblázat No. 4.) és a versecváti (1. táblázat No. 8.) fülbevalópár — a dél-itáliai darabokhoz 
hasonlóan — azonos műhelykörzetből származhat. Erre utalnak az ékszerek díszítési hasonlóságai, szerkezeti 
azonosságai. Vö.: Hampel 1904, 446.; Tettamanti 2001, 23. 
303 Bosselmann-Ruickbie 2004, 324–325.  
304 Egyedi jellegzetesség a müncheni fülbevalópáron látható (1. táblázat No. 66.) rozettás korongdísz, aminek a 
szélét egy gyöngysordísz keretezi. Vö.: Bosselmann-Ruickbie 2004, 324–325. 
305 Kovács 1991, 422. 
306 Tettamanti 2001–2002, 23. 
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No. 66) lévő díszítés alapján, hogy az ékszer a 11–12. század fordulójáig továbbélt az arab 

területeken.307 Az ékszerpár kései datálásának lehetősége mellett szólna azok méretbeli 

nagysága is. Az ékszertípus ilyen kései továbbélése ugyan nem zárható ki, azonban — 

konkrét régészeti leletegyüttes hiányában — egzakt módon nem is támasztható alá. 

 A fülbevaló altípusának az elterjedése a 10. századi Bizánc központi régiójához, 

valamint a Kárpát-medencéhez kapcsolódik, egyelőre nem ismert ilyen ékszer a Balkán-

félszigetről és Dél-Itáliából (20. kép 1). Abban az esetben, ha elfogadjuk A. Bosselmann-

Ruickbie véleményét a tárgytípus kései továbbéléséről, akkor azt is feltételeznünk kell, hogy a 

Földközi-tenger keleti partvidékén készítették ezeket a kései darabokat.308 

 

 A 2. típusról összefoglaló jelleggel elmondható, hogy régészeti leletkörnyezetből 

származó darabjai minden esetben a 10–11. századra keltezik az előkerült ékszereket. A 

korábbi megjelenésükre nincs értékelhető forrás. A tárgyak elterjedésére vonatkozóan jól 

megfigyelhető különbség mutatható ki a két csoport között. A 2a. altípus legszebb darabjai 

Dél-Itáliából ismertek és divatjuk jelen volt Bulgáriában is. Ilyen típusú ékszer egyelőre nem 

ismert a 10. századi Bizánc központi területéről és a Kárpát-medencéből sem. Ezen a két 

területen inkább a 2b altípusba sorolt emlékek fedezhetők fel, amelyek azonban azokról a 

területekről hiányoznak, ahol a 2a altípus darabjai előkerültek.  

 

3. típus 

 

 A 3. csoportba sorolt darabok (18. kép 3.) jellemzője az alsó íven kialakított díszsáv 

rekeszzománc (cloisonné) díszítése.309 A zománcdísz alkalmazása már az 1e csoport 

jellemzőjeként is feltűnt, azonban amíg az 1 típusba sorolt darabok esetében 

sodronyzománcot alkalmaztak, addig egy ennél jóval összetettebb eljárással kialakított 

technika jellemző a 3. csoport ékszereire.310 Az egész felületet borító rekeszzománc díszítés 

(flächendeckender Zellenschmelz) alkalmazását — amint arra Hetherington kutatásai 

                                                 
307 Bosselmann-Ruickbie 2004, 324. 
308 Bosselmann-Ruickbie 2004 324. 
309 Alchermes 1997, 334–335. 
310 A két zománctechnika különbségeiről: Haseloff 1990, 16–19. A közép-bizánci időszak művészetében a két 
technikai különbség meglétének jelentőségéről: Buckton 1988, 235–238. 
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rávilágítottak — csak a kiemelkedően gazdag családok, vagy közösségek engedhették meg 

maguknak.311  

A fülbevalók alsó ívét ebben az esetben is két gömbdísz választja el a felső ívtől. A 

díszek általában szabályos alakúak, azonban van köztük áttört (1. táblázat No. 43.) és nyújtott 

kónikus formájú is (1. táblázat No. 50.; 52). A két végüket a legtöbb esetben egy-egy 

filigrándrót keretezte. A díszgömbök alatti alsó, széles díszsávba került a zománcdísz. A 

kialakított ikonográfia a legtöbb esetben egy középső palmetta, valamint a palmetta két 

oldalán álló állatalakból tevődik össze.312 A palmettát egy esetben — a krétai kincslelet egyik 

darabján (1. táblázat No. 21.) — többszirmos virág motívum helyettesíti,313 egy másik krétai 

darabon a palmettához egy stilizált kút motívuma kapcsolódik.314 Az állatalakok általában 

madarak (galamb, vagy páva) (1. táblázat No. 12.; 21–22.; 26.; 43.; 51.) ritkább esetben kutya 

(1. táblázat No. 23.; 51). A krétai kincslelet darabjain arab felirat is található,315 a preszlavi 

kincsből származó darabon egy szőlőinda motívum látható (1. táblázat No. 50).316  

 A díszsáv feletti belső térben egy kerek (1. táblázat No. 43.; 50.; 52.; 58.), vagy 

nyújtott csepp alakú (1. táblázat No. 12.; 21–23.; 26.)317 dísz került, amelynek a felületét 

szintén zománc díszíti.318 A zománcdíszekre általában madár (1. táblázat No. 50.; 58.),319 

palmetta (1. táblázat No. 23.), vagy virág motívuma került.320 A kerek korongdíszek oldalaira 

egy, vagy több pálcát helyeztek, amelyekre gyöngydíszt húztak.321 A keret egységéből 

kiemelkedő pálcára húzott gyöngyszemek mellett előfordult (1. táblázat No. 43.; 50.), hogy 

                                                 
311 Hetherington 1988. 
312 Coche de La Ferté 1957, 25–27. 
313 Coche de La Ferté 1957, 19. 
314 Coche de La Ferté 1957, 19. 
315 Coche de La Ferté 1957, 18–19. 
316 Totev 1982, 52. 
317 Egyedi jellegzetesség a krétai kincslelet egyik fülbevalóján (1. táblázat No. 2.) egy dróthuzalból kialakított, 
áttört csepp alakú dísz, amit egy gyöngytartó pálcával két részre osztottak (Coche de La Ferté 1957, 18–19).  
318 Minden bizonnyal korong alakú dísz volt a preszlavi kincslelet egy másik fülbevalóján (1. táblázat No. 51.) is, 
azonban erről a darabról a dísz letörhetett (Totev 1982, 54–57). A fülbevaló minden bizonnyal annak a darabnak 
a párja, melyből az alsó díszsáv hiányzik (1. táblázat No. 52). A feltételezést alátámasztja az alsó ív külső 
oldalán kialakított hasonló díszítés és a két kónikus formájú díszgömb is (vö.: La Bulgarie 1980, 110–111).  
319 A preszlavi darab (1. táblázat No. 50.) esetében biztosan pávát formáltak meg (Totev 1982, 52.), a British 
Museum fülbavalópárján (1. táblázat No. 58.) lévő madárábrázolás jóval stilizáltabb és a „madár csőrében ággal” 
ikonográfiai sablont formázza (Haseloff 1990, 21–22.; Buckton 1994, 133.; Brown 1997, 244).  
320 A virágmotívumok esetén gyakori jelenség, hogy a két oldalon más-más virágmotívumot alakítottak ki. Vö.: 
Coche de La Ferté 1957, 19.; Totev 1982, 58. A felső korongok egyik oldalába leggyakrabban egy rombusz 
alakú háttérből kirajzolódó négy, nyújtott csepp alakú szirommal rendelkező virágmotívumot helyeztek (1. 
táblázat No. 12.; 23.; 43.; 52.; 58).  
321 A szicíliai fülbevalón (1. táblázat No. 43.) és a preszlavi kincs két darabján (1. táblázat No. 50.; 52.) maradtak 
meg a gyöngydíszek — az utóbbi két esetben aranyból — (Orsi 1942, Tav. XI. 8; Totev 1982, 52–53.; 58–61.), a 
Franks Gyűjteményből származó ékszeregyüttesen (1. táblázat No. 58.) csak a gyöngyök tartópálcái figyelhetők 
meg (Brown 1997, 244).  
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egy gyöngysor alkotta a korong külső keretét is.322 A csepp alakú belső térkitöltő elemek 

esetében általában a dísz tetejét granulációt utánzó gúla alakú díszítések és gyöngy felfűzésére 

alkalmas pálcák váltakozó együttesével külön kiemelték.323 A legtöbb darabnál megfigyelhető 

az 1c csoportra jellemző díszítőelem:324 a középső díszt két oldalról egy-egy gyöngyöt (vagy 

gyöngyöket) tartalmazó huzal keretezi (1. táblázat No. 12.; 21.; 23.; 26).  

 A fülbevalók alsó íve alatti terület díszítése változatos a csoporton belül. 

Megfigyelhető a többi altípus esetében leírt, csúcsával lefelé forduló granulációt utánzó 

gúladíszek és filigránkeretes gyönggyel díszített áttört karikák váltakozó együttese (1. táblázat 

No. 26.; 43).325 Számos esetben előfordul, hogy a karikák helyett csak pálcára húzott 

gyöngyök vannak a gúla alakú díszítések között (1. táblázat No. 12.; 21.; 23.; 58). A preszlavi 

kincs esetében egyedi elemként arany gyöngysort tartalmazó csüngődíszek (1. táblázat No. 

52.), vagy — a fülbevaló fényét és értékét tovább emelő — zománccal díszített csüngők is 

megtalálhatók (1. táblázat No. 50).326  

 A fülbevalók záródása a legtöbb esetben fülbevalókarika alsó ívéhez rögzített 

gömbdíszben kialakított furatba csúsztatott felső ív huzalja segítségével történt, azonban az 

egyik preszlavi darab (1. táblázat No. 50.) hurkos-kampós záródású. A fülbevalók anyaga 

minden esetben arany, az értéküket — a csoportosítás szempontrendszerében is figyelembe 

vett zománcdíszítés külön növelte,327 amit a preszlavi kincs értelmezése körül kialakult 

vélemények is jól tükröznek.328 

 A 3 típus ékszerei viszonylag pontosan keltezhetők. Ennek oka, hogy a tárgyak nagy 

része két kincslelet: a krétai (1. táblázat No. 21–23.) és a preszlavi (1. táblázat No. 50–52.) 

részeiként kerültek elő. A kincsek elrejtését általában történelmi eseményekhez kapcsoló 

kutatás vitáit figyelmen kívül hagyva,329 mind a két kincslelet esetében konszenzus van az 

elrejtés időszakáról. A kincseket a 10. század második felében rejtették el, ami az ékszerek a 

                                                 
322 Orsi 1942, Tav. XI. 8; Totev 1982, 52–53.; Alchermes 1997, 334. 
323 Kivétel ez alól a krétai kincslelet egyik fülbevalópárja (1. táblázat No. 22). Vö.: Coche de La Ferté 1957, 19. 
324 Dončeva-Petkova 1984, 184. A pliszkai déli szektor temetőjének 21. sírjában talált ezüst fülbevalópár (1. 
táblázat No. 48.) szerkezeti szempontból a 3a csoportba sorolt zománcos díszítésű darabok egyszerűbb változata.  
325 Egyedi díszítő elem a szicíliai fülbevalónál (1. táblázat No. 43.) a gúla alakú díszekre forrasztott csüngős 
gyöngydísz. Vö.: Orsi 1942, Tav. XI. 8.  
326 Totev 1982, 52–53.; Alchermes 1997, 334. 
327 Ross 1964.; Haseloff 1986–1989.; Hetherington 1988.; Haseloff 1990. 
328 Totev 1982.; Totev 1993.; Totev 2001.; Alchermes 1997, 334–335. 
329 Coché de La Ferté 1957, 23.; Totev 1982.; Totev 1993.; Alchermes 1997, 334–335. A kincsleletek 
kialakulására vonatkozóan általános jelleggel: Bálint 1999, 67.  
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10. század közepi divatjára utal. A hasonló, leletkontextus nélkül gyűjteményekbe került 

darabokat (1. táblázat No. 12.; 58.) szintén a 10. század közepére keltezi a kutatás.330 

Az ékszertípus megtalálható volt a korabeli Bizánc új foglalásán (1. táblázat No. 21–

23.), de Dél-Itáliában és a szomszédságból adódóan folyamatos diplomáciai és kereskedelmi 

kapcsolatban álló Bolgár Cárság területén is előkerültek ilyen fülbevalók (20. kép 2).  

 

4. típus 

 

 A 4. csoportba egy (18. kép 4.) egyedi kialakítású darab került (1. táblázat No. 53).331 

A preszlavi kincslelet drágakövekkel és igazgyöngyökkel ékesített fülbevalói kialakításukat 

tekintve eltérnek a korábbi csoportok darabjaitól. A fülbevaló alsó és felső ívét ezeknél a 

daraboknál is két gömbdísz választja el egymástól. Az egyik darabnál azonban — szemben a 

korábbiakkal — a gömbdísz alatt pár milliméter hosszan folytatódik a felső ív dróthuzala és 

csak ezt követően kezdődik az alsó ív kiszélesedő széles díszsávja. A gömbdíszek alsó és 

felső végét ebben az esetben is filigrán huzalok díszítik. Az alsó íven kialakított díszsávon 

három-három ékkőfoglalat található smaragd és ametiszt kőbetétekkel. A kőbetétek közti részt 

filigránhuzallal díszítették. Az alsó ív feletti belső térbe egy kereszt alakú gyöngytartó pálcát 

forrasztottak, melynek minden szárára egy-egy gyöngyöt helyeztek. A díszítés ív feletti részén 

egy vékony aranyhuzalt vezettek át a függőleges gyöngytartó pálcán, amelyre további két 

gyöngyöt helyeztek.  

 A díszsáv külső oldalára a díszsávra merőleges karikákat forrasztottak, melyeken egy 

vékony aranyhuzalt vezettek keresztül. Az aranyhuzalra gyöngyöket húztak. A karikákba még 

egy-egy gyöngysorcsüngőt is akasztottak, tovább növelve az ékszer fényét. A középső 

gyöngysorcsüngő aljára egy a csüngőre merőleges aranyhuzalt helyeztek és két oldalára egy-

egy gyöngyöt tettek. 

 Az ékszer záródása szintén az alsó ívhez rögzített gömbdíszben kialakított furatba 

csúsztatható felső ív huzalja segítségével volt lehetséges. Az ékszer igazgyöngy és drágakő 

betétei, valamint a díszsáv gazdag arany filigrán díszítése a tárgyat a 3. típusba sorolt 

ékszerekkel teszi egyenrangúvá.  

                                                 
330 Buckton 1994, 133; Brown 1997, 244. 
331 Totev 1982, 70–71. 
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 A tárgyegyüttes keltezése sem tér el a 3. csoportban ismertetett darabokétól, nem is 

térhet el, ugyanis ez a fülbevalópár is a preszlavi kincshez tartozott. A tárgy készítési helye is 

ugyanolyan kiemelt műhely lehetett, mint amilyenekben a 3. csoport ékszereit készítették. 

 

V.1.5. A fülbevalótípus előképei és belső időrendje. 

 

 M. Rosenberg, P. Orsi és H. Schlunk kutatásai már az 1940-es évek első felében 

felhívták a figyelmet a fülbevaló előképeire.332 Ezek legrészletesebb számbavételét H. 

Schlunk végezte el a Rosenberg Gyűjtemény fülbevalópárjának a vizsgálata során. Ő mutatott 

rá arra is, hogy a fülbevalótípus előzményei az antik hagyományok nyomán folyamatosan 

jelen voltak a Mediterráneum keleti részének ékszerkultúrájában.333  

A fülbevalók alsó- és felső ívének elválasztása már az antikvitás időszakától ismert 

eljárásnak számított a hasonló kialakítású ékszerek esetében,334 a 7–8. századi félhold alakú 

fülbevalóknál azonban csak jelzésszerűen figyelhető meg ilyen elem.335 A 6–8. századi 

bizánci ötvösművészet más típusok (felhúzott lemezgömbös fülbevalók, gyöngy függővel 

díszített darabok, csillag alakú fülbevalók) esetében a felső- és az alsó ív elválasztását 

általában kónikus dudoros (nóduszos) dísz kialakításával jelölte. 336 Kónikus — az alsó- és 

felső ívet egymástól elválasztó lemezgömb — azonban csak ritkán figyelhető meg ezeknél az 

ékszereknél.337 A díszsávval rendelkező darabok mindegyikén sem volt meg a fülbevaló két 

részre osztása, így az 1a csoportba sorolt emlékek esetében ez a jellegzetesség teljesen 

hiányzott. A Tigani lelőhelyen talált ékszer (1. táblázat No. 10.) lemezgömbjein is jól 

megfigyelhető, hogy a gömbdíszeket csak utólag szerelték fel az ékszerre.338 A fülbevaló 

karikáját részekre osztó lemezgömbök alkalmazása a képrombolás kora utáni bizánci 

ötvösművészet gyakori elemévé vált.339 A lemezgömbben kialakított zárszerkezet 

alkalmazása vezethetett a gömbdíszek mind általánosabb elterjedéséhez. A köpüs záródás, 

majd annak díszítettebb formája, az alsó ívhez rögzített gömbdíszben kialakított furatba 

csúsztatott felső ív huzal által kialakított zártípus már a korábbi időszakok 

                                                 
332 Rosenberg 1918, 87–88.; Orsi 1942, 144–147.; 157–158.; Schlunk 1940, 45–47. 
333 Schlunk 1940. 
334 Deppert-Lippitz 1985, 174–175. 
335 Yeroulanou 1999, 183.; 279.; 289.; Baldini 1991. 
336 Garam 2001, 21–32. 
337 Čorović-Ljubinković 1951.; Mesterházy 1991, 100–102; Garam 2001, 20–23. 
338 Darndakis 1997, 182.  
339 Bosselmann 2001, 320.; Mesterházy 2004, 397.  
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ékszerművességében is jelen volt,340 a lemezgömb azonban már a fülbevaló záródásától 

függetlenül, díszítő elemként kapott szerepet az alsó ívén díszsávval rendelkező fülbevalók 

esetében.341  

 A díszsáv kialakulása és formai változása a tárgy csoportosítása alapján írható 

körül. Hasonló rendszerű díszítést H. Schlunk egy a British Museumban őrzött 5–6. századra 

keltezett ékszerpár esetében vélt felfedezni.342 Az alsó ív díszítése gyöngysorral, 

filigránhuzallal, fonott huzaldísszel már korábban megjelent a Mediterráneum 

ötvösművészetben, amire az egyik, 2. századra keltezett — azonban az újabb kutatások 

nyomán 5–6. századi — egyiptomi fülbevaló is utal.343 A díszsáv alkalmazása azonban nem 

általános jelenség és az egyedi párhuzamok, valamint a fentebb kialakított tipológia se 

támasztja alá azt, hogy antik előképek nyomán jelent meg a fülbevalótípuson a díszsáv. A 6. 

századtól általánosan elterjedt félhold alakú fülbevalók kialakításuk és szerkezetük alapján 

nem köthetők össze az alsó ívén díszsávval rendelkező fülbevalókkal,344 formailag az alsó ív 

díszítéséből adódóan mégis általánosan elfogadott előképeik az utóbbiaknak.345 A fülbevaló 

felépítését tekintve csak a 4. típusba sorolt preszlavi ékszer (1. táblázat No. 53.) alsó ívének 

külső díszítése az,346 amelynek az előzményei megtalálható egyes korábbi félhold alakú 

fülbevalókon.347 Az alsó ívet követő, huzalra felfűzött gyöngysordísz azonban — amint arra 

már H. Schlunk is utalt — továbbélő antik hagyományként általánosan megmaradt a későbbi 

bizánci ötvösművészetben.348 

A díszsáv kialakulása a tipológiai csoportokból levonható következtetések alapján jól 

vizsgálható. Az 1a. csoport esetében még nem készítettek az ékszerekhez széles díszsávot, 

csak az alsó ív külső oldalát díszítő mintasor és a belső térbe helyezett gyöngytartó keret 

díszítette a fülbevalókat. A 1b. csoportnál már látható az alsó ív egyre szélesebb formája. A 

díszsáv minden bizonnyal a zománcbetétek hatására szélesedett ki és vált meghatározóvá 

azoknál a daraboknál is, amelyeknél az ékszerek megrendelői, tulajdonosai nem tudták 

megfizetni a zománcdíszítést. Ennek a lehetőségét alátámasztja az is, hogy számos — az 1b–
                                                 
340 Orsi 1942, 145–146.; 158.; Sedov 1986, 197.; Riemer 2000, 56–64.; Garam 2001, 15–32. 
341 A félhold alakú fülbevalók fejlődésének következő állomásán mindinkább a díszgömbök díszítő jellege került 
előtérbe, ezért funkcionális szerepük egyre inkább a háttérbe került. Vö.: Schulze-Dörrlamm 1991, 19–28.  
342 Schlunk 1940, 46. Az ékszerről lásd még: Greifenhagen 1975, 67–68.  
343 Ogden 1991, 102. A fülbevaló keltezésére vonatkozóan lásd még: Perdikes 1997, 34.  
344 Baldini 1991.; Riemer 1992.; Yeroulanou 1999, 74–75; Riemer 2000, 67–69.; Garam 2001, 18–20. 
345 Schkunk 1940, 43.; Baldini 1991, 73.; Riemer 2000, 68–69. A félhold alakú fülbevalók és a zománcbetétes 
díszsávos fülbevalók közt ikonográfiai kapcsolat is megfigyelhető, ami azonban a 10. századi 
műhelyhagyományoknak a korábbi időszak díszítőművészetéhez való általános kapcsolatával magyarázható.  
346 Totev 1982, 70–71. 
347 Baldini 1991, 92.; The Lights 1988, 47. 
348 Schlunk 1940, 46. 
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d. csoportba sorolt — fülbevaló esetében kialakították a széles díszsávot, azonban 

díszítetlenül hagyták, esetleg a zománcberakás helyett granulált gyöngyszemekből álló mintát 

forrasztottak (1. táblázat No. 27.), vagy gyöngysordíszt helyeztek (1. táblázat No. 48.) erre a 

területre. A drága zománcberakásos darabok mellett azonban igény volt az ékszer olcsóbb és 

egyszerűbb változataira is, így azokról az egyszerűbb darabokról, amelyek egyedi, szórvány 

darabként kerültek gyűjteménybe, nem minden esetben lehet megállapítani, hogy a típus korai 

emlékei, vagy az ékszertípus divatjából adódóan — a drágább darabok alapján — készített 

egyszerűbb formái voltak-e.  

Az alsó ív feletti belső térbe helyezett korong díszítése egyre összetettebbé vált és új 

elemeket (díszléceket) is felhasználtak.349 A fülbevaló mind összetettebb kialakítása nyomán 

— a díszítő elemek növekedésének a hatására — a belső tér végül eltűnt350 és a különböző 

díszítőelemek helyett a 2b altípusnál már egy zárt lemezt helyeztek erre a részre.   

Az dél-itáliai Taormináról származó (1. táblázat No. 41.) darab arra figyelmezet, hogy 

az ékszer közvetlen előképein még nem a díszsáv, hanem az alsó ív külső díszítése, majd a 

belső térbe helyezett kerek dísz volt a meghatározó (23. kép).351 Megtalálható az alsó ív külső 

oldalát díszítő csúcsával lefelé forduló granulációt utánzó gúladíszek és filigránkeretes áttört 

karikák váltakozó együttese több aranyból készített szicíliai fülbevalón is.352 Az egyik — a 

Siracusai Múzeum gyűjteményébe tartozó — darab záródása megegyezik a díszsávos 

darabokra jellemző formával: az alsó ívhez rögzített gömbdíszbe csúsztatható bele az 

elhegyesedő végű felső ív huzalja.353 Egy másik — hasonló kialakítású — darabon azonban a 

fülbevaló záródása eltérő. Ennél az ékszernél az alsó ívéhez rögzített kettős gyöngytagba 

csúsztatható bele a fülbevaló huzaljának elhegyesedő vége.354 A kettős gyöngytagú záródás 

alkalmazása azonban már egyetlen esetben sincs meg a díszsávval kialakított daraboknál, 

megtalálható viszont a 7–9. századra keltezett ékszerek között.355 Számos 8–9. századi dél-

itáliai darabon nem csak a záródás hasonló, hanem az alsó ív külső oldalára forrasztott 

gúladíszek és a karikák váltakozó sora is.356  

 A taorminai darab (1. táblázat No. 41.) másról is bizonyítékokkal szolgál. A leleten 

megfigyelhető az ékszer alsó ívét két részre osztó kónikus díszítmény (nódusz), amely a 
                                                 
349 D’Angela 1990. 
350 Ergil 1983, 57.  
351 Orsi 1942, 142. 
352 Orsi 1942, 145. 
353 Ibidem; I Bizantini 1982, 413. 
354 Orsi 1942, 145. 
355 Idem 145–146.; 158.; Riemer 2000, 53.; Garam 2001, 15–18. 
356 Orsi 1942, 145–146.; 158.  
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későbbi darabokról már eltűnt. A nódusz számos — a zárszerkezet kapcsán említett — 

szicíliai ékszeren még megtalálható, párhuzamosan az alsó ív hasonló díszítésével.357 A 

kónikus dísz a korábbi időszak (6–7. század) ékszerművességének hagyatéka, a korábbi 

időszakban általában a gyöngycsüngős fülbevalóknál figyelhető meg a dísz előképe.358  

Az alsó ív granulációt utánzó gúladíszekkel való díszítésének — ellentétben a díszsáv 

kialakulásával — jól megfogható előképei vannak. A Szíriában talált és a Museum of Art 

Rhode Island gyűjteményébe tartozó arany fülbevalókon és a fentebb említett — Kairói 

Múzeumban őrzött — emléken is megfigyelhetőek a granulációt utánzó gúladíszek.359 A 

korábban az 1–2. századra ékszerek S. K. Perdikes kutatásai alapján újabban az 5–6. századra 

keltezhetőek.360 Az alapvető különbség a 10. századi fülbevalókhoz képest az, hogy ezeknél a 

daraboknál csak gúla alakú díszek voltak, illetve a gúla alakú díszítmények tetejére helyezett 

gyöngyök.361  

 

V.1.6. Az ékszer használatának időszaka 

 

 A gazdag itáliai emlékanyag alapján jól felvázolható az ékszer kialakulása, mindez 

azonban nem erősíti meg azt — a korábbi kutatásban népszerű — álláspontot,362 hogy a 

fülbevalótípus Itáliában alakult ki, ugyanis a hasonló időszakra keltezhető görögországi és 

törökországi leletanyag máig mostohán kezelt kutatási terület.363 Utóbbi állítást jól 

alátámasztják az ékszer keltezésével kapcsolatos vélemények is. A vizsgált tárgyak egy részét 

a kutatás máig a 6–7. századra keltezi,364 annak ellenére, hogy H. Schlunk 1940-ben 

                                                 
357 Orsi 1942, 145–146; I Bizantini 1982, 413. 
358 Garam 2001, 29–32. 
359 Hachnes 1976, 113–115.; Ogden 1991, 102. 
360 Perdikes 1997, 34.  
361 Hacknes 1976, 113–115.; Sedov 1986, 197.; Ogden 1991, 102.; Perdikes 1997, 34. Vö. még: Zouhdi 1971, Pl. 
17. No. 29. ; Pl. 18. No. 34. A díszítés esetleges továbbélésére utalna Walters Art Galery 10. századra keltezett 
arany fülbevalópárja (Jewellery 1975] No. 452.), az ékszer keltezése — a formai párhuzamok alapján — 
azonban kétséges. Valószínűleg ennél a darabál is egy 5-6. századi keltezést kell valószínűsítenünk.  
362 Rosenberg 1918, 87.; Orsi 1942.; Čorović-Ljubinković 1951, 49–50.; Szőke 1962, 50. 
363 Az ékszer itáliai kialakulása ellen szól a romániai Gomea lelőhelyen talált ékszer. A granulációval, valamint 
granulációt utánzó gúla alakú öntvényekkel díszített fülbevalót Teodor Dan a 9. századra keltezte (Dan 1981] 69; 
111). Az öntött ékszer kialakítását tekintve szintén a tárgyalt fülbevalótípus előképei közé sorolható.  
364 Többek közt az Agia Trias lelőhely 3. sírjában (1. táblázat No. 9) (Bikatoy 2002, 242–244.) és a Tiganin talált 
darabot (1. táblázat No. 10.) (Darndakis 1984, 53.; Darndakis 1997, 182.) a leletek közlői a 6. századra keltezték. 
A Kanellopulos Gyűjteményben őrzött ékszerpárról (1. táblázat No. 25.) írt ismertetés a tárgyakat a 6. 
századinak tartotta (Saraga 1997, 183,). Tüley Ergil az Isztanbuli Régészeti Múzeum tárgyalt fülbevalóit (1. 
táblázat No. 33–36.) a 7–12. századra keltezte, azzal a megjegyzéssel, hogy az ékszerek kapcsán felvetődött a „3. 
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megjelent tanulmánya alapján nyilvánvaló volt,365 hogy az ékszertípus keltezhető emlékei 

minden esetben a 9–10. századhoz köthetők. A 20. század elején a 6–7. századi keltezést 

javasló M. Rosenberg véleményét,366 a korinthoszi 1821. sír fülbevalójának (1. táblázat No. 

13.) a keltezésekor G. R. Davidson is osztotta.367 A. Bosselmann kutatásai során azonban 

kimutatta, hogy a lelet keltezését tekintve nem H. Schlunk, hanem Davidson összefoglalása 

— és egy ponton való tévedése — került át a szakirodalomba és vált a keltezés 

kiindulópontjává.368 A másik érv, ami az ékszer korai keltezése mellett szólt, a 3 típus 

esetében alkalmazott rekeszzománc díszítés megjelenésével kapcsolódott össze.369  

 A középkori régészet hosszú időn keresztül kizárólag Bizáncot tartotta az antik 

zománcművesség örökösének.370 A zománcművészettel foglalkozó neves kutatók úgy vélték, 

hogy komoly műhelyhagyomány és innováció csak itt alakulhatott ki és később a 10. 

században innen kerülhetett át Nyugat-Európába.371 Az elképzelést nem befolyásolták a 

bizánci emlékek csekély volta, ugyanis azt a képrombolás során történt eseményekkel 

magyarázták.372 D. Buckton kutatásai mutattak rá elsőként az elképzelés tarthatatlanságára.373 

D. Buckton — majd azt követően tőle függetlenül Anna Kartsonis — számos korai, a 

képrombolás időszakára keltezett emlék (Potires-i ereklyetartó; Fieschi-Morgan ereklyetartó) 

keltezését a 9–10. századra helyezte.374 A kiemelkedő emlékek későbbi keltezése mellett 

felhozott érveket a nemzetközi kutatás elfogadta,375 ezáltal kérdésesé vált a teljes felületet 

                                                                                                                                                         
századnál korábbi keltezés” lehetősége is (Ergil 1983, 56–57.) Az amerikai Ariadne Galleries által közölt 
fülbevalók mindegyikét (1. táblázat No. 55–57.) a 6. századra keltezték. The Light 1988, 60.  
365 Schlunk 1940. 
366 Rosenberg 1918, 87. 
367 Davidson 1952, 253–254. Fontos azonban megjegyezni, hogy az összes többi, hasonló fülbevaló leírása során 
Davidson külön felhívta a figyelmet a leletegyüttesek 9–11. századi környezetére Vö.: Davidson 1952, 253–254. 
368 Bosselmann 2001, 320–321.; Bosselmann-Ruickbie 2004, 324. 
369 Az Iraklionban lévő fülbevalót (1. táblázat No. 12.) újabban a 7. századra keltezték (Borboudakis 1986, 186.), 
annak ellenére, hogy a lelet első közreadása (Byzantine Art 1964, 382–383.) a 10. századra helyezte az ékszert. 
A British Museumban őrzött fülbevalópárt (1. táblázat No. 58.) hasonló érvek alapján keltezte a 6–7. századra 
Sir Arthur J. Evans még a 19. században (Evans 1884, 51). Evans érvelését hosszú ideig osztotta a kutatás, amit 
jól mutat, Günther Haseloff összefoglalása, aki hasonló keltezést javasolt az ékszer kapcsán (Haseloff 1990, 21–
22.; 24).  
370 Leclercq 1921, 2708.; 2710–2712.; Rosenberg 1921.; Coche de La Ferté 1957, 21.; Ross 1964, 389–397.; 
Steingräber 1967, 13–19.; Wessel 1967a.; idem 1967b; Kovács 1968, 8–10.; Wessel 1984.; Haseloff 1986–1989, 
204–207.; Haseloff 1990. 
371 Kovács 1968, 8–10.; Wessel 1967a; idem 1967b, 96–99.; Wessel 1984, 1868–1871.; Haseloff 1986–1989, 
204–205.; Haseloff 1990, 20; 27. 
372 Az érvelést és annak nehézségeit jól bemutatja: Cormak 1994) 67–68. 
373 Buckton 1982.; Buckton 1988.; Buckton 1994 133. 
374 Buckton 1982.; Buckton 1988, 239–243; Kartsonis 1986, 95–125; Frazer – Buckton 1991.; Cormack 1994, 
68–71. 
375 Mathews 1997, 74.; Cutler 2002, 575–577. 
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díszítő rekeszzománc (flächendeckender Zellenschmelz)376 és a transzlucid festékek377 

alkalmazásának bizánci kialakulása (24. kép 2).378 Buckton véleménye szerint: a bizánci 

ötvösök hosszú ideig csak a sodronyzománc technikát és a rátett rekeszzománc díszítést 

alkalmazták,379 a rekeszzománc technika forradalmi változásaira Karoling központokban 

(feltehetőleg Itáliában) került sor.380 A neves angol kutató megállapítása egyben szakítást 

jelentett az addig elfogadott, hagyományos, historikus szemléletű felfogással. Korábban a 

történeti eseményekhez rendelték hozzá az egyes tárgyakat, majd ezek keletkezését alapul 

véve érveltek a hasonló tárgyak készítési idejét illetően, azonban — amint ezt két ereklyetartó 

példáján D. Buckton, majd R. Cormack is bizonyította — ez a módszer jóval inkább az egyes 

tárgyakhoz kapcsolódó hagyományokra épített ennek rendelve alá a művészettörténeti 

szempontú megfigyeléseket.381  

 A népvándorlás kori zománcok vizsgálata egyértelművé tette, hogy a zománctechnika 

nem csak Bizáncban, hanem — az antik örökséget szintén megőrző — Nyugat-Európában is 

kedvelt díszítő eljárás volt a népvándorlás korában.382 A bizánci sodronyzománc és a 

filigránzománc díszítéssel ellentétben, ezeken a területeken elsősorban a beágyazott zománc 

és a mélyített zománc alkalmazása volt az általános.383 A fejlődés, amint azt a Castellani-

csoport és a milánói oltárdíszek, valamint a sioni katedrális kincstárában őrzött emlékek is 

mutatják elsőként a Karoling területen mehetett végbe.384 A 9. századi Bizáncban megjelenő 

új zománctechnikai ismeretek gyors elsajátítása és alkalmazása a képzőművészet számos 

területén éreztette a hatását.385 Az új díszítésmód népszerű volt az ékszerművességben, így a 

fülbevalókon is megjelent.386 A zománcdíszes fülbevalók 6–7. századi keltezése mellett, a 

                                                 
376 Leírására vonatkozóan legrészletesebben: Bárány-Oberschall 1937, 6–7; 50–51; Haseloff 1986–1989, 205; 
Haseloff 1990, 18–19; Buckton 2002, 14–17. 
377 A zománcdísz színezésével kapcsolatban: Haseloff 1986–1989, 197–198. 
378 Buckton 1988.  
379 Buckton 1982.; Buckton 1988, 236–237. A technikákra: Steingräber 1967. 1–5.; Wessel 1967b, 93–96.; 
Haseloff 1986–1989, 198–199.; 205; Haseloff 1990, 15–19. 
380 Az itáliai emlékekre vonatkozóan: Buckton 1988, 243–244.  
381 Buckton 1982.; Buckton 1988.; Cormak 1994. 
382 Leclercq 1921, 2704–2710.; Haseloff 1986–1989, 207–228.; Haseloff 1990, 73–198. 
383 Haseloff 1986–1989. 
384  A Castellani-csoport elemzésére vonatkozóan: Haseloff 1990, 20–21. A folyamat leírására: Buckton 1988, 
243–244. Fontos azonban megjegyezni, hogy D. Buckton nem vizsgálta a G. Haseloff által a korai 
emlékcsoportba sorolt állatábrázolással és növényi motívumokkal díszített amuletteket (Haseloff 1990, 18–19.; 
21–23.), amelyek alapján felmerül annak a jelentősége, hogy a nyugat-európai invenció befogadását nagyban 
megkönnyíthette, hogy a rekeszzománc díszítés főbb technikai ismereteivel a bizánci mesterek is 
rendelkezhettek.  
385 A zománctechnika alkalmazásának a sokrétűségére és a 9. században előállított bizánci zománctárgyak 
mennyiségét és azok méretét jól szemlélteti: Hetherington 1988. 
386 Buckton 2002, 14. 
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rekeszzománc technika alkalmazására (illetve annak korai voltára) építő érvelés, ezáltal 

elvethető, így az ékszerek korai keltezésére nincs mód.387  

 

 A tárgytípus pontosabb keltezése — amint azt a tipológiai csoportok esetében vizsgált 

keltezhető leletegyütesek mutatják — a 10. századra helyezik az ékszer divatját. Az ékszer 

tipológiai csoportjai közt megfigyelt változások rövid időn belül és viszonylag széles területen 

mehettek végbe, így a három csoport ékszerei közül — tipológiai szempontok alapján — ma 

még nem lehet meghatározni azt, hogy az egyes típusok (és altípusok) a 10–11. századon 

belül mikor jelentek meg és meddig tartott divatjuk. Annyi bizonyos, hogy a kialakult formák 

egymással párhuzamosan, azonos időszakban voltak jelen a korabeli emlékanyagban.388  

Az ékszer alapját minden bizonnyal az 1a csoportba sorolt egyszerű fülbevalók 

jelentették, később az új díszítésmód hatására kiszélesedő alsó ív létrehozta a szélesebb alsó 

díszsávot. A díszsávba helyezett zománcbetét díszt azonban csak a leggazdagabbak tudták 

megfizetni, aminek hatására a zománcdísz nélküli darabok és az egyszerű huzalból kialakított 

fülbevalók is divatban maradtak. Minden bizonnyal számos olyan régió akadt, ahol nem volt 

ilyen rekeszzománc díszítést készíteni tudó műhely, ott az alsó íveket eltérő módon is 

díszíthették.389  

Az ékszertípus virágkora a 10. század második felében és a 11. század elején lehetett. 

Ebben az időszakba rejtették el a krétai- (1. táblázat No. 21–24.) és a preszlavi kincset (1. 

táblázat No. 50–53.) és erre a korszakra tehetőek a feltárt temetkezések is.390 A Kárpát-

medencében is a 10. század közepén jelenhetett meg az ékszer. A legkorábbi emlék minden 

bizonnyal tiszaeszlári temetőben talált darab (1. táblázat No. 7.) lehetett,391 valamivel 

későbbiek lehettek a keceli (1. táblázat No. 3.),392 a sárrétudvari (1. táblázat No. 5.) és a pátyi 

ékszerek (1. táblázat No. 4.), míg valószínűleg a szentesi (1. táblázat No. 6.) és a gyulai 

temető fülbevalói (1. táblázat No. 1–2.) kerülhettek legkésőbb a földbe. Mivel a Kárpát-

medencei ékszerek keltezését sem lehet elvégezni az ékszer tipológiai jellegzetességei 

alapján, így a feltételezett relatív sorrend kialakításában a sír további leletanyaga a temető 

                                                 
387 Buckton 1994, 133. 
388 Jól alátámasztják ezt a krétai kincs különböző fülbevalói (1. táblázat No. 21–24).  
389 Nem ismert egyetlen zománcdíszes darab sem Dél-Itáliából, ami valószínűleg a helyi műhelyek technikai 
adottságaival magyarázható.  
390 D’Angelo 1990, 47.; Alchermes 1997, 334–335. 
391 Dienes 1956, 252. 
392 Dienes 1978, 114. 
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egészének és a fülbevalós sír tágabb leletkörnyezetének régészeti kontextusa alapján van csak 

mód.393  

 

Kérdéses a fülbevalók használatának felső időhatára is. A. Bosselmann-Ruickbie a 

Münchenben őrzött darabokat a 11. század végére a 12. század elejére helyezte (17. kép 1).394 

Hasonló keltezést javasolt Cosimo D’Angelo, az otrantói székesegyház 1160-as években 

készített mozaikján lévő ábrázolás alapján (23. kép 1).395 Annak eldöntését, hogy az ékszerek 

ilyen hosszú időszakon keresztül divatban maradhattak-e, azonban nem segítik a régészeti 

kontextusból ismert tárgyak. A. Bosselmann-Ruickbie véleményét — az ékszer 11. század 

végi divatjáról a levantei partvidéken — sem nem lehet közvetlen érvekkel alátámasztani. A 

francia kutatónő véleményével szemben az szól, hogy a 11. század középső harmadában mind 

Bizáncban mind az iszlám területeken új félhold alakú zománcdíszes ékszerektípus terjedt 

el.396 Az új típus korai darabjain (így az Ölandon, Runsberga lelőhelyen talált fülbevalópár) 

még számos a széles díszsávval díszített darabokra jellemző eleme megfigyelhető (25. 

kép),397 azonban ezek idővel eltűntek és a fülbevalótípus teljesen új formává fejlődött.398 Az 

új félhold alakú típuson ugyanúgy gyakori volt a zománcdísz,399 az ékkőberakás és számos 

darabnál megmaradtak még a csüngődíszek is.400 Eltérő volt azonban a felső ív kialakítása, a 

fülbevalók zárszerkezete és az alsó félhold alakú díszítés formája (26. kép).401 Az olasz kutató 

                                                 
393 Ennek következtében a versecváti darabok (1. táblázat No. 8.) pontosabb keltezése nem is lehetséges. Vö.: 
Kovács 1991, 422. 
394 Bosselmann-Ruickbie 2004, 324–325. 
395 D’Angelo 1990, 45. A mozaik készítésére vonatkozóan lásd még: Willemsen 1980, 85.  
396 Jenkins – Keene 1982, 76.; Schulze-Dörrlamm 1991, 19–28.; Jenkins-Madina 1997, 308–309.; 420.; Brown 
1997, 309–311.  
397 A fülbevaló kialakítását tekintve a felső ív megnyúlt, de az alsó résztől két kónikus gyöngydísz választja el 
azt. A fülbevaló alsó íve félhold alakú. A félhold alakú ív belső felületén (azzal egybeöntve) egy, az alsó ívén 
díszsávval kialakított fülbevalókon általánosan megfigyelt korong alakú dísz látható. Hasonló még az alsó ív 
külső díszítése is: az ölandi darabokon a korábbi fülbevalók karikadíszét imitáló filigránhuzalt forrasztottak és 
három dísz alatt függődíszeket helyeztek el. Vö.: Mel’nikovoj et al 1986, Tab. 10.; Schulze-Dörrlamm 1991, 26–
27. Hasonlóan a svédországi darabokhoz, átmeneti formát képvisel az egyik plovdivi szórvány zománcdíszes 
fülbevaló. A fülbevaló alsó ívének megmaradt része jelzi, hogy már nem a díszsávval kialakított típusról van szó. 
Az ékszer zománcdíszítése, valamint az alsó ív külső szélén lévő, öntött granulációt utánzó, gúlába rendezett 
elemek azonban még jelzik a korábbi ékszertípushoz kapcsolódó díszítő formák folyamatosságát. Vö.: Moreva-
Arabova 1992, 254–255.  
398 A változást jól bemutatja: Schulze-Dörrlamm 1991, 19–28. 
399 Fettich 1937, 106.; Jenkins – Keene 1982, 76.; Schulze-Dörrlamm 1991, 19–28.; Jenkins-Madina 1997, 308–
309.; 420.; Brown 1997, 309–311. 
400 Schulze-Dörrlamm 1991, 19–28. 
401 Már a Runsbergán előkerült fülbevalók esetében is megfigyelhető, hogy a fülbevalók felső ívét alkotó huzal 
mind a két vége kampós, amelyek az alsó ív két végén lévő hurkos záródásba kapcsolódnak. Vö.: Mel’nikovoj et 
al 1986, Tab. 10.; Schulze-Dörrlamm 1991, 26–27. A zárszerkezet általános jellemzője a 11. század második 
felében kialakult félhold alakú fülbevalótípusnak. Vö.: Coche de La Ferté 1957, 23.; Jenkins – Keene 1982, 76.; 
Schulze-Dörrlamm 1991, 19–28.; Jenkins-Madina 1997, 308.; 420.; Brown 1997, 309–311.; Gladiss 1998, 93–
94.; Hasonló záródású lehetett a plovdivi fülbevaló is. Vö.: Moreva-Arabova 1992, 254–255. 
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által hivatkozott ábrázolás sem erősíti az ékszer ilyen hosszú meglétét. Az ábrázolás 

kidologozatlansága és a 11. századi kódexábrázolásokon szereplő hasonló ékszerek — amint 

arra M. Schulze-Dörrlamm felhívta a figyelmet — nem köthetők egyetlen ékszertípushoz, 

ugyanis félhold alakú csüngős díszítésű fülbevalók később is divatban voltak (27. kép 2–3).402 

Mindezek alapján — ha tételesen nem is zárható ki — de kevésbé valószínű, hogy ilyen 

„divatjamúlt” darabokra a 11. század közepe után is volt igény.  

 

V.1.7. Megjegyzések a krétai kincs zománcdíszes darabjainak a készítési helyéhez. 

 

A krétai kincs ékszerei közül négy ékszeren (egy fülbevalópáron és két másik — 

valószínűleg szintén összetartozó, de más kialakítású — darabon) (1. táblázat No. 21–23.) 

volt arab nyelvű fölirat (23. kép).403 A fülbevalók feliratai nyilvánvalóvá teszik a készíttetők 

muzulmán hitét és arab származását.404 A felirat felveti annak lehetőségét is, hogy az 

ékszertípust már a 10. században bizánci műhelyeken kívül is készítették.405  

Ennek a lehetőségét támogatja az is, hogy a zománcdíszes ékszerek — a korabeli 

források tanúsága szerint — nem csak az udvari megrendelést teljesítő műhelyekben 

készültek.406 Számos ilyen ékszerkészítő műhely lehetett Asia Minor területén is, amelyek a 

helyi előkelőségek számára dolgoztak.407 A rekeszzománc ékszerek divatja Bizánccal 

szomszédos területeken is hamar elterjed és a 11. századi muzulmán ékszerművesség is 

általánosan alkalmazta a rekeszzománc díszítést.408 Ezek nyomán nem zárható ki, hogy a 

krétai kincs fülbevalóit is muzulmán ötvösök készítették.409  

                                                 
402 Schulze-Dörrlamm 1991, 10; 24–26. 
403 A No. 21. ékszeren: [baraka] min Allāh — Áldassék az Isten felirat szerepelt. Az 1. táblázat No. 22. darabon 
li sāhibatihi cĀ’iša — cĀ’iša számára aki birtokolja ezt [az ékszert]. Az ékszerpáron: baraka min Allāh — 
Áldassék az Isten és li-sāhibii Zaynab — az ő tulajdonosának Zaynabnak feliratok találhatók. Vö.: Coche de La 
Ferté 1957, 18–19.; 24. Felirattal díszített az ékszer egyik kései kordovai párhuzamára vonatkozóan: Jenkins-
Madina 1997, 421. 
404 A muzulmán vallásra az Allāh neve enged következtetni, a feltételezett arab voltukra a fülbevalókon 
olvasható nevek utalnak.  
405 A készítés Bizáncon kívüli lokalizációja már önmagában problematikus, ugyanis a 10. századi Bizánc 
művészete előszeretettel alkalmazott — még egyházi jellegű épületek esetében is — iszlám kufi (pseudo-kufi) 
feliratokat dekorációként. Vö.: Drandaki 1997, 232.  
406 Hetherington 1988, 32–35. 
407 Hetherington 1988, 33.  
408 Jenkins – Keene 1982, 76–81; Schulze-Dörrlamm 1991, 19–28; Jenkins-Madina 1997, 420–421.  
409 A 10. századi kufi feliratos bizánci emlékek alapján az ékszer készítése akár bizánci területen is történhetett. 
Vö.: Drandaki 1997, 232.  

 74



A kérdés eldöntésében nem segít a fülbevalókon látható ikonográfia elemek vizsgálata 

sem. A korabeli keresztény ábrázoló művészetben kedvelt díszítőelem volt az antik 

hagyományokon alapuló fa két oldalán álló állatpár motívuma.410 Az ikonográfiai elem 

azonban a korabeli iszlám emlékanyagban is feltűnik,411 így a jelent krétai kincs fülbevalóin 

való megjelenítése alapján sem kell feltétlenül bizánci műhelyre, vagy mesterre gondolnunk. 

A fülbevalón látható madárpár412 és a kutyák ábrázolása sem egyedi jellegzetesség, hanem a 

korabeli ikonográfiában általánosan elterjedt elem.413 A fülbevalókon megfigyelt palmetta- és 

virágmotívumok sem jellegzetesen csak az egyik kultúra díszítő elemei, amely alapján azok 

készítés helyét lokalizálni lehetne.414  

 Az ékszerpár minden bizonnyal egy olyan műhely terméke lehetett, amely a korabeli 

Bizánc és a Kalifátus határzónájába esett. Ez a határzóna kedvező területe lehetett a korabeli 

ismeretáramlásnak, így nem elválasztotta, hanem összekötötte ezeket a sok szempontból 

különböző kultúrákat, kölcsönösen alakítva a kultúrák egészét virágzó sokszínűséget hozva 

létre.415  

 

V.2. Az alsó ívükön tekercselt drótdíszes karikakékszerek  

 

V.2.1. A Nyitra-Lupka lelőhelyen feltárt kora középkori temető 

 

A nyitrai Zobor hegynél fekvő Lupkán még 1928-ban Štefan Janšák fedezte fel azt a temetőt, 

amelyt 1959-ban Bohuslav Chropovský tárt fel és tett közzé a Slovenská Archeológia 

                                                 
410 Előképeire vonatkozóan: Coche de La Ferté 1957, 24–25.  A kérdésről általános jelleggel: Shepherd – 
Henning 1959.; Daim 2000, 110–113, 122–124.  
411 Jenkins – Keene 1982, 80–81; Gladiss 1998, 45; Schick 1998, 88. A Marilyn Jenkins-Madina által közölt 
fülbevalók, mint a 10. századi emlékek kései párhuzamai kapcsán külön kiemelte a tárgy bizánci előképeit. Az 
esetleges kapcsolatok (Bíborbanszületett Konsztantinosz császár zománcdíszes ékszerládikát küldött ajándékba 
Abd-al-Rahman kalifának később a krétai emír a sziget bizánci támadásakor a kordovai kalifától kért segítséget. 
Vö.: Hetherington 1988, 33.) alapján azonban közvetlen hatás megalapozottan nem mutatható ki a két terület 
között.  
412 Borboudakis 1986, 186; Byzantine Art 1964, 382–383; Buckton 1994, 133.  
413 Sachs–Badstübner–Neumann 1973, 183–184.; Vajda 1979, 385–386. A krétaihoz hasonló kutyaábrázolások 
megtalálhatók a preslavi kincs egyik fülbevalóján (1. táblázat No. 51.) is (Totev 1982, 54–55).A krétai 
fülbevalón jól látható, hogy a kutyák isznak, ami a jelenetet kapcsolatba hozza az „élet vizéből ivó állatpár” 
allegorikus ábrázolásával. Vö.: Dekan 1972, 396–399; Vitljanov 1997.  
414 A motívumok kapcsolataira vonatkozóan lásd: Schlumberger 1986, Pl. 32–33.; Mesterházy 1997.; Bálint 
2004a, 28.; 34–36. 
415 Gabar 1977, 46–48.; Cormack 1994, 71–72.; Bálint 2004a, 34–36. 
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hasábjain.416 A 92 síros, észak-déli sírsorokba rendeződő, nyugat-keleti sírgödör tájolású és 

nyugat-keleti irányban elnyúló temető máig fontos emléke a 9–10. századi Kárpát-medence 

régészeti kutatásának. A szegényes mellékletű sírok jelentős részébe gyermekeket temettek 

(43 esetben), a temetkezések leggyakoribb mellékletének a kerámiaedények számítottak. A 

halottak mellé gyakorta helyezték még el az elhunytak vaskését, vas csiholóikat, ritkább 

esetben megtalálhatóak voltak az egykori övek csatjai is. A sírok egy részéből különböző 

drótékszerek is előkerültek. E drótékszereket később számos szakember megvizsgálta és 

kialakításuk, valamint párhuzamaik áttekintése kapcsán érdekes eredményre jutottak. Jelen 

dolgozat is e tárgyak kapcsán a mögöttük meghúzódó értelmezés(ek) kérdéséhez kíván újabb 

szempontokat nyújtani a régészeti és a történeti kutatásnak.  

Az alsó ívükön tekercselt drótdíszes karikakékszerek értelmezését a magyar kutatás 

szempontjából Mesterházy K. tekintette át. A neves kutató munkája jól összefoglalja azt a 

gondolatsort, amit a temetőben talált ékszerek párhuzamai kapcsán az egykori Jugoszlávia és 

Csehszlovákia kutatói egymás érveire építve kialakítottak. „Így a legvalószínűbb, hogy a 

lupkai közösség a 830-as éveket megelőzően a bolgár-frank háborúskodás alatt menekült 

északra és települt meg a Nyitra völgyében.”417 A megítélés szerint e temető esetében tehát 

egy „sziget-jelenséget” figyeltek meg a kutatók, vagyis egy a tágabb környezetétől eltérő, 

ebből adódóan más kulturális elemeket szintén hordozó csoport emlékanyagában is tükrözi 

különállását.418  

Több évtizede felmerült, hogy e temető kapcsán délszláv menekültek letelepedésével kell 

számolni, hiszen a temető elemzésekor B. Chropovský hívta fel a figyelmet elsőként egyes 

tárgyak délkelet-európai kapcsolataira, majd a konkrét párhuzamokat elsőként B. Dostál 

említette.419 Később az ékszerek kapcsolatrendszerével M. Ćorović-Ljubinković 

foglalkozott,420 aki a vonatkozó tárgytípusok meghatározó szakértőjének számított a korabeli 

Jugoszláviában és akinek korábbi eredményeire B. Chropovský is utalt elemzésében.421 A 

kutatónő volt az, aki a konkrét szerbiai és horvátországi párhuzamok bemutatásával 

megalkotta azt a történeti hipotézist, amit a szlovák kutatók fejlesztettek tovább. A 

karikaékszerek egyezéséből adódóan M. Ćorović-Ljubinković úgy vélte, hogy az ékszerek 

megjelenése részben azokkal a timocsánokkal és a branicsevekkel állt kapcsolatban, akik 826 

                                                 
416 Janšák 1929, 8–9; Chropovský 1962; Hanuliak 1989, 201.  
417 Mesterházy 1991, 163.  
418 Hasonló jelenségekre vonatkozóan: Mesterházy 1991, 163. 141.j. 
419 Chropovský 1962, 212.; Dostál 1965, 404–405. 
420 Ćorović-Ljubinković 1970.; idem 1972, 51. 
421 Chropovský 1962, 212. Vö.: Ćorović-Ljubinković 1951. 

 76



után, a bolgárok elől menekülve költöztek be a Karoling fennhatóság alá eső területekre.422 

Arra jutott, hogy a népcsoport megjelenése részben a bolgár expanzióval, másrészt a szláv 

térítéssel magyarázható. A neves szakértő magyarázatát a korszak kutatói elfogadták, és azt 

Tatiana Stefanovičová tovább is gondolta; az ő véleménye szerint ugyanis e folyamatban 

fontos szerepe volt Szvatopluk hadjáratainak is.423  

Annak megállapítására, hogy a vonatkozó ékszertípus alapján levonhatók-e a fentebbi (esetleg 

más) történeti megállapítások részletesebben ki kell térnünk a vonatkozó tárgytípusok 

klasszifikációjára és kronológiájára, valamint a lupkai temető belső időrendjére.  

 

V.2.2. A tekercselt drótdíszes karikaékszerek klasszifikációja (28. kép) 

 

A vizsgált tárgyak alapján alapvető kérdésként felmerül, hogy egyáltalán e tárgyak ilyen 

típusú osztályzása eredményes lehet-e; hiszen a dróttekercselés inkább technikai fogásként 

jelenik meg különböző formai klaszterekbe tartozó ékszereknél.424 A csoportosítás lehetősége 

mellett szól azonban Mesterházy K. megfigyelése, melynek értelmében a jól elkülöníthető 

formai csoportok mellett számos fülbevalónál találkozhatunk olyan átmeneti formákkal a 9–

11. századi délkelet-európai vonatkozású hagyatékban, amelyek egyszerre több, jól 

elkülöníthető formai alaptípus jellegzetességeit is magukon viselik.425 E rendszerezés 

lehetőségét erősíti továbbá az a tény is, amit szintén Mesterházy K. hangsúlyozott, hogy e 

tárgytípus esetében megtalálhatóak az egyszerűbb és összetettebb formai csoportok is.426 

 

Az ékszertípus a kialakítását tekintve viszonylag egyszerű. A tárgy alapja egy bronz huzal, 

ami vagy kerek átmetszetű drótból hajlított, vagy öntött. Az emlékek alsó ívére egy vagy több 

szakaszban vékonyabb kör átmetszetű huzalt tekercseltek, ami a legtöbb esetben az ív teljes 

alsó felét befedte. A tárgyak egy részén ez a huzaldíszítés több részre oszlik. 

A csoport formai altípusai:427   

                                                 
422 Ćorović-Ljubinković 1970, 116. A történeti eseményekre vonatkozóan áttekintő jelleggel: Váczy 1938, 215–
216; Gjuselev 1966; Bóna 1984, 349–351; Wolfram 1987, 272–273; Róna-Tas 1996, 200. A timocsánok 
letelepedésének eltérő lokalizációjára: Bálint 1996, 995.  
423 Kurnatowska 1980; Stefanovičová 1990, 216–217. elképzelésének magyar recepciójára Mesterházy 1991, 
162.  
424 Nyilvánvalóan ebből adódott, hogy V. Grigorov is inkább a tárgyak egyéb formai sajátosságait hangsúlyozta 
elemzésében. Vö.: Grigorov 2007, 11–12. 
425 Mesterházy 1991, 154.  
426 Mesterházy 1991, 161–162.  
427 A tárgytípus klasszifikációja kapcsán a fentebbi összefoglalások emelhetők ki. T. Stefanovičová (1990, 215–
216.) szélesebb kontextusban, más darabokkal együtt tárgyalta e típust. Mesterházy K. (1991, 161–162.) és M. 
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I. Egyszerű díszítetlen nyitott huzalkarika, az alsó ívén dróttekercseléssel, a tekercselt 

részt a legtöbb esetben egy hurok zárta le.428  

II. Öntött fülbevaló, az alsó ív közepén egy tagolt díszítés osztja két részre az ívet. A 

díszítés a legtöbb esetben az ív mindkét oldalán megvan, ritkábban csak a külső (alsó) 

részen található meg ez a csüngődísz vagy annak imitációja.429 (A szerint, hogy e két 

lehetőség közül melyik megoldás figyelhető meg, illetve a díszítés tagoltságától 

függően további variánsokat is el szoktak különíteni egyes kutatók.)430 Az ezen 

alcsoportba sorolt darabok esetében a dróttekercselés a dísznél megszakad, vagyis itt 

nem egy, hanem két drótdísz található.  

III. Az öntött fülbevaló alsó részét középen egy, öntött csüngődísz-imitáció osztja két 

részre, míg a fülbevalókarika belső ívéhez kapcsolódva egy, középen domború 

csúcsba összefutó kettős homorú ívre osztott díszítőtag található. E daraboknál nem 

csak a karika alsó íve, hanem az ív belső részéhez kapcsolódó csúcsos díszítés is 

dróttal fedett.431  

 

Az I. csoport kialakítását tekintve további alcsoportra nem bontható, azonban a II. csoport 

számtalan variánsra osztható. A legegyszerűbbek azok a darabok (1. variáns), amikor a 

csüngődísz és annak imitációja csak az ív alsó részén található (a díszítés tagoltsága alapján 

tovább bontható, ez azonban a viszonylag kis darabszám ismeretében, jelen esetben nem tűnik 

célravezetőnek).432 Külön variánsba sorolhatók azok a darabok (2. variáns), amelyek esetében 

a hosszabb külső íven lévő díszítés alsó része egy tagolt, a fülbevaló merőleges síkjának az 

irányából szemlélve „csillag alakú” résszel záródik.433 Önálló formai variánsként (3. variáns) 

csoportosíthatóak azok a darabok, ahol az ív belső és külső oldalán is megtalálható egy-egy 

                                                                                                                                                         
Hanuliak (2004, 155. Obr. 17a.; 167.) már külön típusként különítette el, azonban azt további kisebb csoportokra 
már nem bontotta. Utóbbi kutatókhoz hasonlóan járt el V. Grigorov is (2007, 23.), aki az általa áttekintett 
fülbevalók egyik altípusaként (Tip III.1.) határozta meg ezeket a darabokat. A bolgár kutató azonban M. 
Hanuliakhoz hasonlóan (Hanuliak 2004, 167.) nem a fülbevaló karika tekercselt díszítését tekintette mérvadónak 
a tárgytípus osztályzása során, hanem a karika alsó ívén kialakított díszítésének struktúráját.  
428 A tárgyak egy részénél a karika végén nem alakítottak ki  hurkot (2. táblázat No. 63.; 65.) Gunjača 2009, 76–
82.  
429 Egyedi jellegzetesség figyelhető meg a nándorfehérvárii darabon (2. táblázat No. 51), ahol az alsó ív közepén 
lévő díszítést egy keresztbe font dróttal is megerősítették. Vö.: Bajalović–Pesić 1984, T. II. 11.  
430 Vö.: Chropovský 1962, 211–212; Ćorović-Ljubinković 1970, 113.; Stefanovičová 1990, 215.  
431 Stefanovičová 2/a típus Vö.: Stefanovičová 1990, 216. A díszítés alapvetően a lunuladísz egy formája: Vö.: 
Jovanović 1976, 128.; Hanuliak 2004, 169–170. 
432 Vö.: Chropovský 1962, 211.  
433 Stefanovičová 2/d típus: „Der Ohrring hat ein hohles Anhängsel in der Form des fünfzäckigen Sternes, den 
unteren Teil schliesst ein Kugelchen ab.” (Stefanovičová 1990, 216.) Vö.: Filipec 2001, 90–91.; Grigorov 2007, 
23.  
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gömbdísz.434 Utóbbi egyszerűsített változataiként tekinthetőek azok a darabok (4. variáns), 

ahol az egykori gömbök utánzásaként, kialakított díszítés már elvesztette a 3. variáns kapcsán 

megfigyelhető hangsúlyos alakját és csak egymásra helyezett különböző dudoros tagolások 

jelzik a formai előképet. Utoljára azon darabok maradtak (5. variáns), amelyek 

töredékességükből adódóan nem sorolhatók be egyik korábban elkülönített variánshoz sem. 

A III. csoport olyan kis darabszámmal rendelkezik, így azok további belső csoportosítása a 

kutatás jelen állapotában nem tűnik szükségesnek.  

 

V.2.3. Az I. csoport (29. kép; 35. kép) 

 

A tárgytípus kialakítása egyszerű, amint azt a halimbai (2. táblázat No. 26.) lelet is mutatja. A 

kerek átmetszetű huzalkarika alsó ívére tekercselt drót egyik végét egyenesen levágták és a 

karikához simították. A karikára tekercselt drót másik végét a tekercselt rész alá hajtották, 

ezáltal rögzítve a huzalkarika visszahajlításával kialakított hurkot.435 A huzalkarika másik 

vége általában elhegyesedő végű volt. A halimbai darabon található kampós záródás a Kárpát-

medencében egyedi, párhuzamai azonban megtalálhatók a horvátországi leletanyagban (2. 

táblázat No. 65.); egyben ezek a darabok tekinthetők a legkorábbiaknak is (2. táblázat No. 65–

68.).436 A Száva és a Duna összefolyásánál előkerült emlékeket (2. táblázat No. 44.; 48.) a 11. 

századra, valamint a 12–13. századra keltezte a kutatás;437 a korinthosi szórvány lelet (2. 

táblázat No. 71.) (amennyiben e csoporthoz sorolható és nem pedig egy másfajta típus 

töredéke) szintén 12. századi darabként értékeltek.438 A lengyelországi darabok közül a 

legkorábbiak a 10–11. századra datálódnak (2. táblázat No. 31.; 40; 43.), azonban jelentős 

hányaduk 11–12. századi (2. táblázat No. 30.; 32–39.) és akad ennél későbbre keltezhető is (2. 

táblázat No. 41–42.).439 Az altípus divatja az eddigi ismereteink alapján megegyezik a II–III. 

altípusba sorolt darabokéval; így valószínűleg nem az összetettebb darabok előképei, hanem 

azokkal egy időben terjedtek el.  

 
                                                 
434 Jelen esetben nem bontottuk külön csoportra azokat a darabokat, ahol ez a gömbdísz a fülbevalóra felszerelt, 
vagy azzal egybeöntött volt. Vö.: Ćorović-Ljubinković 1970.  
435 A halimbai ékszer a kapcsolódása, valamint a huzal S-végű kialakítása révén kapcsolódik a karoling temetők 
(Bled–Pristava; Cadolzburg; Ebensfeld; Haundorf; Kranj; Matzhausen; Weismain;Windsbach) drótékszereihez; 
eltérés azonban a tekercselt díszítés, aminek párhuzamát az említett lelőhelyek egyikénél sem sikerült fellelnem. 
Vö.: Korošec 1979; Pöllath 2002.  
436 Marušić 1985, 75.  
437 Bikić 2010, 57.  
438 Davidson 1952, 251.  
439 Kóčka-Krenz 1993, 61.  

 79



V. 2.4. A II. altípus (30–33. kép) 

 

Az alcsoportba sorolt különböző variások jelentős része megtalálható volt a nyitrai temetőben 

(1–2.; 4. variáns) (2. táblázat No. 2–14.), s ez azt is mutatja, hogy az adott formai változatok 

térben és időben együtt léteztek.440 A 1. és a 4. variáns között felállított formai különbség (az 

alsó ívre is benyúló díszített csüngő imitáció) olyan kismérvű, hogy az egyes tárgyak esetében 

öntési hibából is bekövetkezhetett.441 A csüngőt utánzó díszítő tagot a tárgyak egy része 

esetében biztosan egybeöntötték (2. táblázat No. 7.; 72.). Az így kialakított öntvény 

sérülékeny volt, amit jól bizonyítanak a technikai szempontból az 5. variánshoz sorolt 

emlékek is (2. táblázat No. 9.; 11.; 21.; 31.).442 Számos esetben ez a tag külön öntvény volt és 

így tényleg a karikára húzott csüngőként értelmezhetőek (2. táblázat No. 27–28.).443  

Az 1. variánshoz sorolt leletek között kimutathatóak olyan hasonló technikai megoldások (2. 

táblázat No. 22.; 54.), amelyek egymástól térben távol eső darabokon is jól mutatják e 

tárgytípus tágabb kapcsolatrendszerét. E variánson megfigyelhető számos olyan jellegzetesség 

is, amely a II. altípus legtöbb darabjára jellemző. Ilyennek tekinthető a tekercseléseket lezáró 

korong alakú kiugró tag a karika két oldalán (az 1. variáns esetében: No. 7.; 13.; 28.),444 de 

előfordul az is, hogy csak az egyik oldalt zárja le ez az elem (2. táblázat No. 16.; 22.),445 ami 

minden bizonnyal a felhúzott lemezgömbök imitációjaként maradt meg az ékszereken (2. 

táblázat No. 29.; 47.).446 Egyes darabok kapcsán (2. táblázat No. 22.; 28.; 54.) azonban 

feltűnik egy másik technikai megoldás, ami arra utal, hogy az ide sorolt emlékek nem csak a 

négygömbös fülbevalókkal vethetők össze, hanem az egyszerű csüngős karikaékszerekkel is 

                                                 
440 Az adott altípus különböző variánsainak egyidejűségét jelzik a lupkai temető 7. (2. táblázat No. 3–4.); 11. (2. 
táblázat No. 5–6.) 30. (2. táblázat No. 13–14.) és 51. sírjai (2. táblázat No. 16–19.).  
441 Ilyen lehetet talán az nyitrai temető egyik emléke (2. táblázat No. 7.). A belső ívre kiterjedő díszítő tag a 
lupkai darabok esetében nem mindig volt jó minőségű, amint az 51. sír tárgyai alapján is megfigyelhető (2. 
táblázat No. 18–19.).  
442 Mesterházy 1991, 161. 
443 Ilyen lehetett a tornóci 238. sír két fülbevalója (2. táblázat No. 24.), ahol a karika kialakításán nem figyelhető 
meg öntvénycsonk, vagyis egykoron nem öntötték egybe a dísszel, azonban a feltekercselt drót megszakadása 
utal arra, hogy az alsó íven egykor dísz lehetett. A mikulčicei darab kapcsán (2. táblázat No. 31.): Dostál 1966, 
144.  
Sajnos nem volt lehetőségem arra, hogy az e csoportba sorolt tárgyak jelentős részét személyesen 
megvizsgálnom, így az alapvető csoportosítási szempontok közül annak vizsgálata, hogy ez a csüngődísz a 
karikával egybeöntött-e, nem szerepel; erre vonatkozóan a leletek alappublikációi sem közölnek részletes 
megfigyeléseket. E szempont jelentőségét az ékszerek csoportosítása kapcsán jól mutatja Mesterházy 1991, 146–
152.; 166–167.  
444 Ugyanz megfigyelhető a 2 variánsnál: No. 5.; 25.; 52.; 59–60.; a 4. variáns kapcsán: No. 3.; 6.; 18.; 52.; az 5 
variáns esetében: No. 11.; 21. 
445 Hasonló megoldás a 2. variáns esetében: No. 1–2.; 17.; a 4 variáns darabjai közül ilyen volt: No. 6.; 20.; 58.; 
az 5. variánsnál: No. 24.  
446 Csak a brnoi (2. táblázat No. 28.) darabon figyelhető meg, hogy ez a két díszítés dudorokkal tagolt. Vö.: 
Dostál 1966, Tab VII. 5.  
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(2. táblázat No. 27.). Gyakori megoldás, hogy huzallal (2. táblázat No. 22.; 54.),447 vagy 

lemezzel (No 28.). erősítik a karikához a csüngődíszt. Az e variánshoz sorolt darabok jórészt a 

9. századra keltezetők,448 azonban a déli területeken 10. századra való datálásuk is 

lehetséges.449  

A 2. variáns jellegzetes díszítőtagja, a „csillag-alakú” csüngőrész.450 Ez a formai megoldás a 

csüngőn nem csak erre a variánsra jellemzőek, hanem – kivétel nélkül a III. altípus darabjaira 

is (2. táblázat No. 4.; 12.; 26). Valerij Grigorov pedig éppen ezt a formai jelleget emelte ki 

saját klasszifikációja során, bemutatva annak széles elterjedését. A bolgár kutató elemzése 

egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a dróttekercs nélkül kialakított darabok is nagy 

számban fordulnak elő Délkelet-Európában,451 de ilyen darabokat találunk a lupkai temetőben 

is.452 Tekercselt drótdíszítés nélkül, amint arra már Mesterházy K. mutatott rá, előfordul 

egybeöntött, de tekercselt drótdíszítés nélküli párhuzama Tápé – Lebő-Farkas-tanya 

lelőhelyről is a Kárpát-medencéből.453 Hasonló darabok granulációt utánzó öntött díszítéssel 

előkerültek Eszék területén is.454 A csüngőtípus egészen Észak-Bulgáriáig számos lelőhelyen 

megtalálható; s általában mindenütt a 9–11. századra keltezték ezeket a darabokat,455 amit a 

lebői lelet is alátámaszt. 

A 3. variánsba sorolt darabok összekapcsolódnak a négygömbös fülbevalókkal, s egyben azok 

formai variánsaként is értékelhetőek, kiemelve, hogy e darabok kapcsán az alsó ív 

hangsúlyozására nem filigránt, vagy gyöngydrótot használtak, hanem körbetekercselték 

azt.456 Egyes darabok esetében – a publikációk alapján – nem dönthető el egyértelműen, hogy 

a gömbdíszek lemezes kialakításúak-e, vagy a fülbevaló karikával egybeöntöttek (2. táblázat 

No. 47.; 49.). A dróttal tekercselt darabok elterjedésére is széles körből hozhatunk példákat 

Görögországtól (2. táblázat No. 73.) egészen a cseh területekig (2. táblázat No. 30.). A 

gömbdíszek általában bikonikusak (2. táblázat No. 47.; 49.; 51.; 56.; 59.; 73.), de előfordulnak 

                                                 
447 Knjaževac 11. sír egyik fülbevalójának rajza arra utal, hogy bizonyos esetekben a feltekercselt drót alsó ívre 
eső végei is szolgálhattak a csüngődísz rögzítésére. Vö.: Jovanović–Vuksan 2005, 257.  
448 Tomka 1969, 64.; Dan 2003, 184.  
449 Jovanović 1990, 113.; Jovanović –Vuksan 2005, 208.  
450 A „csillag alakú” díszítés helyenként három ágú volt, más esetekben négy- vagy öt csúccsal öntötték.  
451 Grigorov 2004; idem 2007, 23.; 105. Obr. 34.; 174. Obr. 45.  
452 Ilyen például a lupkai 28. sír egyik fülbevalója, ahol nincs az alsó íven tekercselt drót, de a középső dísztagon 
megfigyelhető az ilyen fajta tagolás Vö.: Chropovský 1962, 196. Obr. 17.5. 
453 Mesterházy 1991, 162. A sírleletek 1927-ben kerültek elő. A leletegyüttesben kengyelpár, csont oldalpálcás 
zabla, veret, valamint Köttlach-kultúrára jellemző fülbevaló pár is előkerült. Vö.: Bálint 1991, 258. A leletek a 
fülbevalók számából adódóan is biztosan több sírhoz tartoztak. A fülbevaló leltári száma: MFM 53.184.6. A 
tárgyakra Bálint Csanád hívta el a figyelmemet, segítségét ez úton is köszönöm.  
454 Filipec 2001, 90–91.  
455 Dostál 1966, 37.; Ćorović-Ljubinković 1970; Janković 1983, 103.; Filipec 2001, 91.; Zivič 2003, 193–194.; 
Grigorov 2007, 23.  
456 Mesterházy 1991, 146–148.  
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ovális alakúak is (2. táblázat No. 30.; 57.).457 E darabok népszerűsége hasonló időszakra esett, 

mint a négygömbös fülbevalók más variánsainak divatja: a 9–10. század folyamán végig 

használatban maradtak. Területileg azonban északon inkább csak a 9. századra (annak is a 

második felére) volt jellemző a tárgy, míg délen a 9. század második felére és a 10. századra 

keltezhető leletegyüttesekben egyaránt megtalálhatóak voltak ilyen darabok.458  

A 4. variánsba sorolt emlékek szorosan kapcsolódtak a fentebbi 3. variánshoz és amint azt a 

lupkai temető 30. sírjának leletei is mutatják (2. táblázat No. 6.; 14.) e tárgyak esetén is – más 

gömbdíszes ékszerekhez hasonlóan – a lemezgömbbel díszített darabok lehettek az 

előképek.459 E variáns – ahogy arra már történt utalás – az 1. variánshoz is szorosan 

kapcsolódik, s nem elképzelhetetlen, hogy az 1. variánsba sorolt tárgyak tulajdonképpen e 

forma még egyszerűbb öntvényei, s ez az egyszerűsödés lehetett az oka annak, hogy eltűnt a 

belső ívről a gömbdísz imitációja (2. táblázat No. 6.; 58.). Elterjedési területüket vizsgálva e 

variáns esetében szűkíthető csak le konkrét Észak-Szerbia – Nyitra reláció; azonban az oly 

sokat hangsúlyozott (és a tárgyak egykori valós terjedésének is inkább megfelelő életszerű 

modell esetén) a variánsnak a többi ezen altípusba sorolt emlékkel való szoros kapcsolata arra 

utal, hogy ez az összevetés nem alkalmas konkrét következtetések levonására. A vonatkozó 

darabok korát, hasonlóan a fentebbi variánsokéhoz, szintén a 9–10. századra helyezték a 

kutatók.460 

Az 5 variáns elkülönítése alapvetően technikai jellegű volt, s ezért e darabok együttes 

elemzésre nem is alkalmasak.  

Összefoglalva a II. altípus kapcsán levonható következtetéseket, jól látható, hogy azok 

területileg Kelet-Európa jelentős részén előfordultak, legészakabbra talált vonatkozásaik az 

egykori Moráviából származnak, azonban Nyitrától északabbra (2. táblázat No. 28–31); míg 

délen egészen Görögország területéig találtam ilyen darabokat. (9. kép) Időben a 9–10. 

századra keltezhetőek az ékszerek, egyes variánsaik azonban térben és időben párhuzamosan 

voltak jelen. Az altípus egyben jelzi a modern klasszifikáció lehetőségeit is, hiszen nem egy 

egzakt módon elkülöníthető tárgytípusról van szó, azok ugyanis kapcsolódnak a négygömbös 

fülbevalókhoz (3–4. típus), valamint kapcsolódhatnak a szőlőfürtdíszes fülbevalókhoz is (2. 

                                                 
457 Valószínűleg ilyen tárgy volt mind a két Dolní Vĕstonice-i lelőhelyről ismert fülbevaló (2. táblázat No. 29–
30.), amelyek közül az egyik megsérülhetett és a belső ív gömbdísze letörhetett. Vö.: Dostál 1966, 32.; 123. 
Nagy valószínűséggel eredetileg ilyen lehetett a Mikulčice 3. sírban előkerült töredékes darab is (2. táblázat No. 
31.), azonban a tárgyról közölt rajz alapján ez teljes bizonyossággal nem állapítható meg. Vö.. Dostál 1966. Tab 
XXVIII.12. Az ovális alakú lemezgömbös fülbevalók egyaránt megtalálhatók Dél-Európa és Közép-Európa 9–
10. századi leletanyagában. Vö.: Mesterházy 1991.; Galuška 1996.; Petrinec 2009. 
458 Jovanović 1990, 101.; Jovanović–Vuksan 2005, 211.  
459 Mesterházy 1991, 148.  
460 Janković 1983, 103.; Marjanović-Vujović 1984, 132. 
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táblázat No. 51.).461 A legtöbb ékszer nyitott, azonban éppen a gömbdíszes fülbevalók 

kapcsán e tárgyakon is megjelenik, az azokra jellemző, a gömbbe végződő záródás (2. 

táblázat No. 30.; 52.; 56.; 73.). Egyes darabok esetében megtalálható, a halimbai emlék (2. 

táblázat No. 26.) kapcsán említett hurkos kampós záródás is (2. táblázat No. 49.; 70.; 72.). A 

tárgyak ezen altípusába is bronz öntvények tartoztak, azonban a lemezgömbös, drágább és 

munkaigényesebb darabok esetében gyakorta ezüstözték a lemez felületét (2. táblázat No. 56–

57.).462 

 

V. 2.5. A III. altípus (33. kép; 37. kép 1. ) 

 

A 3. altípus jellegzetessége a fülbevaló karika belső ívén kialakított kettős ívű díszítő tag 

számos párhuzama ismert a 9–10. századi ékszeranyagban.463 A tárgytípus ilyen díszítéssel 

azonban Nyitráról, a Dunántúlról és a mai Belgrád környékéről ismert (2. táblázat No. 4.; 12.; 

26; 60.),464 s mindegyik darab a 9. századra keltezhető.465 A legdélebbi darab esetében a II. 

altípus 3. variánsához hasonlóan, megtalálható az alsó ívet a felső ívtől elválasztó bikonikus 

dísz és hasonló díszt helyeztek el az ív belsején húzódó kettős ív csúcsára is.466 Azonban a 

már említett tágabb formai párhuzamok keltezése jóval szélesebb időhorizonton belül 

lehetséges, a 9. századtól egészen a 11. századig divatban maradt az ékszerforma.467 

 

V.2.6. Összefoglalás 

 

A tekercselt drót díszítés alkalmazása minden bizonnyal a különböző (tordírozott) filigránnal, 

vagy gyöngydróttal díszített karikaékszerek kiváltását célozta.468 Az egyszerűsítés okát jól 

mutatják az ékszerek alapanyagai, hiszen azok a legtöbb esetben bronz öntvények voltak, 

vagyis azok a szegényebbeknek készültek. Addig, amíg fentebbi technikákat jórészt arany és 

ezüst emlékeken alkalmazták, az olcsóbb alapanyagból készített darabok esetében az alsó 
                                                 
461 Janković 1983, 103.; Mesterházy 1991, 152–154.  
462 Jovanović–Vuksan 2005, 182.; 194.  
463 Dostál 1965, 385–387.; idem 1966, 40–44.; Jovanović 1976.; Habovštiak–Chropovský 1988, 113–114.; 
Stefanovičová 2004., Hanuliak 2004, 169–170. A formai párhuzamok megtalálhatóak a törtezüst 
lelethorizontban is: Vö.: Jakimowicz 1933.  
464 Dróttekercselés nélküli párhuzama: Esztergályhorváti–Alsóbárándpusztáról is ismert. Vö.: Müller 2004, 30.  
465 Bárdos 1985, 7.; 12.; 24.; Mesterházy 1991, 162.  
466 Bajalović–Pesić 1981, 66.; T. III.  
467 Jovanović 1976, 136.  
468 Marjanović-Vujović 1976.; Gunjača 2009, 79. Előképei már jóval korábban feltűnhettek: Orsi 1942, 146.  
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részt egyszerűbb díszítéssel hangsúlyozták (ezáltal is a drágább ékszerekhez hasonlónak 

tűnhettek).469 A tárgyak szűkebb értelembe vett formai párhuzamai nem szűkíthetők le Dráva-

Száva köze – Nyitra-Lupka vonatkozásba. Az újabb ásatások azt mutatják, hogy a tárgyak 

mind délen, mind északon más lelőhelyeken is előfordultak. A fentebbi vándorláselmélet és 

ethnikus interpretáció tekintetében különösen az északi lelőhelyek az érdekesek, hiszen a 

Nyitra körzetén túli feltűnésük, már nem magyarázható „szigetkultúraként”. A I. altípusba 

sorolt daraboknak a 10. századtól a lengyel területeken való feltűnése minden bizonnyal 

hasonló jelenségként értékelhető, mint a szőlőfürtös fülbevalók kijev-volhiniai csoportja a 

Kárpát-medencében. Utóbbi emlékcsoport kapcsán szintén Mesterházy K. kutatásai hívták fel 

arra a figyelmet, hogy az ékszertípus középkelet- és északkelet-európai elterjedése egyaránt 

független a hasonló tárgyak 9. századi morva jelenlététől és a 10. századi Kárpát-medence 

déli kapcsolatrendszerétől, az ékszerek ugyanis észak felől lengyel közvetítéssel kerültek a 

Magyar Fejedelemség területére, s váltak divatcikké.470 A lengyelországi ékszerek, minden 

bizonnyal a kijev-volhiniai fülbevalókhoz hasonló módon, azokkal egyező irányból terjedtek 

el a területen (bizánci-kijevi közvetítés révén), s nem morva, vagy magyar hatásra. Erre utal 

az is, hogy a 9. századot követően az ékszerek divatja, hasonlóan a többi bizánci-orientális 

divatú morva emlékhez, nem folytatódott a 10. században a Kárpát-medencében;471 és nem, 

vagy csak elhanyagolható mennyiségben található meg a honfoglalás kori régiségek között (2. 

táblázat No. 25.). A tárgytípus két területen egymástól független jelenlétét mutatja az is, hogy 

míg a morva és a magyar leletanyagban kivétel nélkül bronz tárgyak voltak, addig a 

lengyelországi ékszerek egy része ezüstből készült (2. táblázat No. 31–32.; 40.; 43.).472 A 

tárgytípus divatja nem szűnt meg délen sem, amire a szerbiai 12. századi lelet utal (2. táblázat 

No. 48.).473 A felhúzott lemezgömbös emlékek kapcsán ugyanez a technikai megoldás számos 

kései 12–13. századi szerbiai, bulgáriai és korinthoszi emlék kapcsán is megfigyelhető.474  

Az ékszertípus természetesen a női viselethez tatozott, amint az a sírokhoz köthető leletek 

antropológiai adatai is jelzik (2. táblázat No. 2.; 16–18.; 25.; 27.). Számos esetben azonban 

gyermeksírok (feltehetőleg leánygyermek) melléklete volt (2. táblázat No. 5.; 19.; 26.). Az 

ékszerek általában a jól megfigyelt leletkörnyezetekben a koponyák környékén kerültek 

elő.475 A tárgyakat a fülbe akasztva is viselhették (ez a viseleti mód a vékonyabb huzalú, vagy 

                                                 
469 Jovanović 1976,  
470 Mesterházy 1994.  
471 Ivanič 2009, 72–73.  
472 Kóčka-Krenz 1993, 61. 
473 Bikič 2010, 57.  
474 Davison 1952, 251. Georgieva 1961.; Radojković 1969, 18–19.; Marjanović-Vujović 1980.  
475 A koponyától távolabb előkerült darabok: No. 3.–4.; 15. 
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az elhegyesedő huzalvégű darabok esetében feltételezhető), azonban számos sírban nem csak 

egy fülbevalópár szerepelt (2. táblázat No. 10–12.; 16–18.; 31.; 54.; 56.).476 Utóbbi esetben 

feltételezhető, hogy a hajpántot, vagy egy ahhoz kapcsolódó, esetleg a hajba font szalagot 

díszíthettek a karikaékszerek.  

 

V.2.7. A nyitrai temető kronológiája (34. kép) 

 

A dróttekercses ékszerek a Dunától északra tehát nem csak a nyitra-lupkai temetőben tűntek 

fel, így aggályos egy ezen alapuló szigetkultúra feltételezése. A fentebbi megállapítások 

azonban még nem feltétlenül cáfolják a szláv vándorlás elképzelését (pontosabban azt, hogy a 

leletanyag egy ilyen vándorlást tükröz), ugyanis felvethető annak lehetősége, hogy ezek az 

ékszerek a morva területeken esetleg éppen Nyitra-Lupkán jelentek meg először (mivel egy új 

entitással odakerültek) és onnan terjedtek el, váltak divatcikké. Ez a lehetőség az adott 

lelőhely belső kronológiájának vizsgálatával tisztázható. A 9. századi karoling peremterületek 

emlékanyagának kutatása során számos összefoglalás készült Morávia és a Kárpát-medence 

kapcsolatáról és ezek a munkák részletesen vizsgálták az egyes tárgytípusok (temetők) 

kronológiai kereteit.477 A lupkai temetőt a szlovák kutatás általában a 9. század utolsó 

harmadára keltezte,478 ennél korábbi időszakot tartott elképzelhetőnek korábban Mesterházy 

K., aki alapvetően történeti megfontolások alapján a 9. század első harmadára datálta a 

sírmező kezdetét.479  

A temető a leletek alapján biztosan a 9. századra keltezhető. Az évszázadon belüli keltezéshez 

számos direkt és indirekt érv áll rendelkezésünkre, így ha a kezdetét pontosan nem is tudjuk 

meghatározni, a végét és a temetőhasználat időtartamára vonatkozóan számos megfigyelés áll 

rendelkezésünkre. A kerámialeletek kapcsán Gabriel Fusek hívta fel a figyelmemet arra, hogy 

azok késeiek, míg a korai morva időszakra jellemző kerámiaformák nincsenek közöttük.480 A 

temető két sírjában is líra alakú csat került elő. A 42. és a 43. sír további mellékleteit 

                                                 
476 A nem közvetlen fülbe kapcsolódó viseleti módot erősítik a vastagabb huzalkarikák, valamint a hasonló 
környezetből előkerült,, de a fülbevaló karika végén külön díszített karikaékszerek megléte az egykorú 
temetőkben. Vö.: Müller 2004, 30.  
477 Dostál 1966; Szőke 1992; Hanuliak 2004.  
478 Chropovský 1962.; Stefanovičová 1990.  
479 Mesterházy 1991, 163. Mesterházy K. egy későbbi elemzésében azonban már szintén 9. század végi, 10. 
század eleji keltezést javasolt. Vö.: Mesterházy 1994, 229.  
480 Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Gabriel F.-nek és Nevizánszky Gábornak a temető keltezése és 
értelmezése kapcsán nyújtott konzultációért. A Nyitra környéki kerámialeletek vizsgálatára vonatkozóan 
áttekintő jelleggel: Fusek 2008. A morva kerámia periodizálására vonatkozóan: Macháček 2001. A Nyitra-Lupka 
temető kerámialeleteinek részletes vizsgálatára: Vlkolinská 1994.; idem 1996.  

 85



(sírkerámia, fülbevalók, gyűrűk, gyöngyök) tekintve szorosan kapcsolódik a temető többi 

sírjához; vagyis nem másodlagos betemetkezésekről van szó. A líra alakú csatok a kutatás 

egyöntetű állásfoglalása szerint csak a magyarsággal együtt jelentek meg a Kárpát-

medencében, így azok a 9. századi temetők, ahol e tárgyak megtalálhatók a 10. században is 

fennmaradtak.481 A 42. sírban egy csavart drót is előkerült, ami szintén a magyarokhoz 

kapcsolódik. A huzalt korábban amulettként is próbálták értelmezni,482 azonban Türk Attila 

kutatásai nyomán kiderült, hogy a tárgy a lószerszámzathoz tartozhatott, s számos párhuzama 

ismert más 10. századi lelőhelyről. A tárgytípus Kárpát-medencei darabjai kivétel nélkül a 

honfoglaló magyar temetkezésekhez kapcsolódtak.483 (34. kép 3.) A temetőben tehát több 

tárgy is biztosan utal a magyar jelenlétre és a temetkezőhely 10. századi használatára. A 17. 

sír „filigrándrót és gyöngykoszorú elemekből felépülő” fülbevalója Mesterházy K. elemzése 

alapján legkorábban szintén a 9. század végére, 10. század elejére keltezhető.484 A temetőt 

tehát – hasonlóan több, Nyitra regionális körzetében lévő temetőhöz – a magyar jelenlétet 

követően is tovább használta az ott élő népesség.485 A lelőhelyen talált sok gyermeksír (a 

sírok majdnem fele) pedig arra utal, hogy az ide temetkező közösség pár évtizedig, legfeljebb 

fél évszázadig temetkezett e helyre. A legkorábbi sírokat, amint azt a kerámialeletek is 

alátámasztják, tehát nem a 9. század elején, hanem annak utolsó időszakában használták. A 

temető ily módon való keltezése egyben jelzi a karikaékszerek relatív kronológiáját is. Az 

ékszereket legkorábban a 9. század második felében használták Nyitra–Lupkán, hasonlóan a 

tornóci leletekhez (2. táblázat No. 23–25.). Az ékszertípus e lelőhelyen való felső időhatárát is 

keltezik a líra alakú csatos 43. sír tekercselt karikaékszerei (2. táblázat No. 15.). A tárgyat, 

hasonlóan a Kárpát-medencei karoling lelőhelyeken talált ékszerekhez,486 a 9. század második 

felére, a 10. század elejére keltezhetők e területen is. A nyitrai temető tehát nem támasztja alá 

azt az elképzelést, hogy az itt élők a déli irányból hozták volna magukkal ékszereiket. A 

lelőhelyen talált ékszerek pedig nem a legkorábbi ilyen típusú tárgyak e területen, hanem a 

többi hasonló emlékkel egykorúak (2. táblázat No. 1.; 21–25.).  

 

V.2.8. Történeti tanulságok – Morávia és a morvák lokalizációja régészet oldaláról 

 

                                                 
481 Müller 2004, 15.; 18. A líra alakú csatokról átfogó jelleggel: Révész 1989.  
482 Hanuliak 2004, 195–196.  
483 Bende–Lőrinczy–Türk 2010, 245–247.  
484 Mesterházy 1994, 229.  
485 A folyamatot bemutatja: Fusek 2008a. 
486 Szőke 1992; idem 1992a; Müller 2004, 14–18.  
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A Nyitra–Lupka lelőhely azért is meghatározó leletegyüttesnek számít a korszak kutatása 

kapcsán, mert olyan földrajzi környezetből származik, amelyik a történeti kutatások részéről 

is koncentrált figyelemben részesült.487 Ennek oka, hogy a kutatók nagy többsége a Nyitra 

helynevet azonosíthatónak tartja a „Bajorok és karantánok megtérése” című forrás 11. 

fejezetében Pribina kapcsán említett helységgel. A történeti kutatások oldaláról hosszú ideig 

egységes volt az a vélemény, hogy Pribina korábbi szálláshelye és Morávia a Dunától északra, 

a mai Szlovákia és Csehország területére esett.488 E véleményt először a lengyel-magyar 

származású Boba Imre kérdőjelezte meg, aki Megalé Moráviát a Száva és a Morava folyó 

vidékére helyezte.489 Véleményének számos magyar és külföldi követője akadt, miközben az 

elmélet heves és felfokozott visszautasítást váltott ki a hagyományos vélemény képviselői 

részéről.490 Utóbb a Boba I. véleményével egyetértők számos újabb összefoglalásban 

igyekeztek alátámasztani az elképzelést,491 miközben több magyar szakember is egyre 

komolyabban számolt egy esetleges déli Morávia lehetőségével.492 E munkák mindegyikének 

közös jellemző vonása az, hogy szinte kizárólag az írott források elemzésére támaszkodnak, s 

nem vonták be vizsgálataikba a régészeti kutatásokból levonható történeti evidenciákat. 

Ennek oka nyilvánvaló abból a vélekedésből eredhet, amit a Boba-Emlékkönyv 

ismertetőjében Vajda Tamás így összegzett: „Morávia fekvését illetően tehát a kutatók 

továbbra is megosztottak. Elsősorban a történészek fogadják el a déli lokalizálást, a régészek 

ellenben kitartanak a hagyományos, északi fekvés mellett, mert a déli területeken 9. századi 

leletek nem állnak rendelkezésre egy önálló régészeti kultúra feltételezéséhez. Csakhogy a 

szerb régészet a Dél-Alföld és a Morava-környék 9. századi emlékeinek feltárását és az 

eredmények közreadását még nem végezte el (igazából el sem kezdte), miközben az egykori 

csehszlovák régészet Magna Moráviában lelte fel államisága ősi előzményét. A politikai 

indokokból előidézett torzítás tehát alkalmatlanná teszi a régészetet e kérdés eldöntésére. Ez 

azonban – reméljük – pillanatnyi helyzet, s a régészeti kutatás még sok meglepetéssel 

szolgálhat.”493 Vajda T. összegzése azonban több ponton is kiegészítésre szorul. Elsőként 

talán a politikai indokok és a régészet kapcsolatát érdemes kiemelni. Létezik-e politikai 

torzítás a régészeti leleteket illetően? A válasz erre egyszerű: nem. A régészeti források, 

                                                 
487 A régészeti kutatás áttekintésére: Bednár 2001.  
488 A kutatástörténet áttekintésére: Albrecht 2003.; Curta 2009.   
489 Boba munkásságát és pályáját jól áttekinti a Petrovics István szerkesztette emlékkönyv (Petrovics 2005). 
490 Szemléletes példákkal: Albrecht 2003, 176.; 276.; Eyal 2004, 18.   
491 A legfontosabb összefoglalások: Bowlus 1995; Eggers 1995; idem 1996. Ismertetéseikre: Bálint 1996; Lunt 
1996.; Veszprémy 1996; Sennyey 1997; Freed 1997; Birnbaum 1997; Wolfram 1997; Curta 2009. F. Curta 
áttekintése részletesen kitér e tézisek további nemzetközi recepcióira is.  
492 Kristó 1998; Makk 2003.  
493 Vajda 2007, 203–204.  
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ugyanúgy, mint más történeti források önmagukban nem torzíthatnak, hiszen azok ugyanúgy a 

múltról vallanak és „nagyon beszédesek”. Amint Bóna I. fogalmazott: „Alig várják, hogy 

napvilágra kerülve megszólaljanak, s meséljenek magukról és az övéikről. Persze a maguk 

módján, s csak úgy és akkor, ha hagyjuk őket, s nem akarunk mindenáron helyettük, vagy a 

nevükben beszélni.”494 A régészeti leletek közreadásával – hasonlóan az írott források kritikai 

kiadásához – ugyanis az adott leletegyüttes szabadon vizsgálható és értelmezhető; így 

érthetetlen, hogy milyen politikai torzítás az, ami gátolná a lehetséges át/(vagy újra-

)értelmezést.495 Ilyen interpretáció azonban mégsem történt: sem magyar, sem osztrák sem 

délszláv kutató részéről. Ma már politikai indokokra azért sem lehet hivatkozni; mert a közép-

európai diktatúrák évtizedekkel ezelőtt megszűntek és eközben a régészei kutatások egyre 

inkább nemzetközivé váltak.496  

Kérdés, hogy miért merült fel a történeti kutatásban, hogy mostoha sors jutott a 9. századi 

észak-balkáni lelőhelyeknek, miközben a megelőző időszak és a későbbi időszak emlékeit 

nem csak feltérképezte ugyanaz a kutatás, hanem részletes áttekintésük is megtörtént?497 Azt 

sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nem sokasodnak a mai Magyarország alföldi 

régiójában sem a 9. századi temető- és településleletek, pedig talán a magyar régészet e 

tekintetben nem vádolható sem rá nehezedő politikai nyomással sem a kutatás 

elhanyagolásával. A különböző beruházások nyomán ugyanis az elmúlt két évtized 

nagyfelületű leletmentései és szerencsés leletegyüttesei ellenére sem sikerült fellelni, a cseh és 

szlovák területeken fekvő emlékanyaghoz hasonlóan, gazdag 9. századi lelőhelyeket. Nyilván 

azért mert ilyenek nem is voltak e területen.498 Adott kulturális hagyaték hiánya azonban 

ugyanúgy beszédes adat, mint adott kulturális javak megléte…. 

A Vajda T. által is megfogalmazott és gyakorta elhangzó másik érv a kérdéskör kapcsán a 

leletek közreadása; illetve annak hiánya. Érdemes tehát sorra venni a régészet eredményeit e 

                                                 
494 Bóna 1996, 927.  
495 A régészeti leletek politikatörténet keretei közti értelmezése ma már jórészt a kutatástörténethez sorolható. 
Abban a tekintetben mindenképp, hogy egy ilyen vélt „torzítás” a kutatás előrehaladásával korrekciót váltott az 
„ellenérdekeltek” és a „függetlenek” oldaláról egyaránt, számos példa említhető erre vonatkozóan a gazdag 
szakirodalomból: Brather 2004.; Renfrew–Bahn 1999, 510–515.; Renfrew 1996. A terület régészeti kutatásának 
politikatörténeti hátterét Takács Miklós (2006) tekintette át. Az ethnikai azonosítás kapcsán felmerülő 
lehetőségekre és módszertani vonatkozásaira a régészeti emlékanyag oldaláról általános megállapításokkal Vida 
Tivadar (2006, 213–214) mutatott rá, míg ugyanennek általános nehézségeit és elméleti kereteit Bálint Csanád 
(2005.; 2006.) Csiky Gergely (2006.) és Florin Curta (2011) vizsgálta.  
496 Morávia megítélése kapcsán jól bizonyítja ezt a Florin Curta által szerkesztett Early Medieval Europe 2009-es 
tematikus száma.  
497 Dél-Magyarország és a Bánát tekintetében részletes irodalommal: ADAM; Takács 1999, 459–470; Curta 
2009, 242.  
498 A 9. századi alföldi leletekre és értelmezésükre vonatkozóan: Szőke 1980.; Szabó 1987; Bálint 1991a; 
Szalontai 1992; idem 1996; Lőrinczy 1993; Bóna 1994; idem 1996a; Vályi 1996; Belényesy 2000. 
(mindegyikben részletes szakirodalommal) 
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tekintetben is. E kérdés kapcsán az is felmerül, hogy a már megjelent elméletek is számos 

azonosítással operálnak: így a déli Morávia központjaként elképzelhetőnek tartották 

Sirmiumot (Sremska Mitrovica), vagy Csanádot (Cenad).499 Mind a két területen történtek 

régészeti kutatások, így talán e vonatkozásban nem hibáztatható sem a szerbiai, sem a 

romániai régészet. Mára sok mindent ismerünk Sirmium környékének különböző korú 

régészei leleteiről; aminek 12 kötete „Sirmium – Recherches archéologiques en Syrmie” 
sorozatcímmel jelent meg a Belgrádi Régészeti Intézet kiadásában, nemzetközi 

szerkesztőbizottsággal.500 Tehát sem a kutatómunka-, sem az eredmények közreadásának 

elvégzésével „nem állnak csehül” a szerbiai régészek.501 Csanád kutatása is már egy 

évszázados múltra tekint vissza; Kisléghi Nagy Gyula ásatásait később több évtizeden 

keresztül folytatta Petre Iambor,502 aki számos összefoglalást írt a régészeti eredményekről és 

ezek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a középkorhoz köthető legkorábbi emlékek ott nem a 9. 

századra, hanem a 11. századra keltezhetőek.503  

Sirmium kutatása kapcsán meg kell még azt is jegyezni, hogy a területről eddig nem 

került elő olyan, a 9. századra keltezhető leletanyag, ami alapján ott egy olyan meghatározó 

elittel rendelkező komoly regionális központot lehetne rekonstruálni, mint a Dunától északra 

eső régióba, vagy Dalmáciában. Hasonló nehézségekbe ütközünk a szerbiai Morava folyó 

völgyének lelőhelyei kapcsán is. A területen folyó kutatások leginkább egyszerű falusi 

telepjelenségekre és szegényes mellékletű közösségekre utalnak.504 Nem található meg tehát 

sem a történeti források alapján várt fegyveres elit, sem annak családtagjai, mint ahogyan a 

szomszédos és a forrásokból jól ismert 9. századi Horvátországban, vagy a Dunától északra, a 

mai Szlovákia és Csehország területén is megvolt.505 A délkeleti területeken (a Morava 

mentén) hiányzik az a gazdasági háttérstruktúrára utaló emlékanyag is, ami a fentebb említett 

                                                 
499 Sirmiumot Morávia központjaként való azonosítására például: Boba 2005, 74. Csanád – Morisena 
azonosításra: Eggers 1995, 148–157; idem 1996, 68–69. Vö.: McCornick 2001, 189.  
500 Sirmium átfogó régészeti kutatásának jelentőségére a déli Morávia-elmélet kapcsán már Bálint Csanád 
felhívta a figyelmet: Bálint 1996, 997.  
501 Mi több már az 1970-es években jól ismerték Boba I. tézisét, amit a Mačvanska Mitrovica katedrálisában 
feltárt sír esetleges Metód-sírként való azonosításának nehézségeire vonatkozóan Vladislav Popović külön 
tanulmányban tért ki. Vö.: Popović 1975.  
502 Kisléghi ásatásairól: Bálint 1996; Kisléghi 2010; Gáll 2010; Tănase 2010. P. Iambor tudományos 
pályafutásáról: Gáll–Gergely 2009, 218. Vö. még: Bóna 2001, 80.  
503 Iambor–Matei–Bejan 1962; Iambor 2001; idem 2003. Eredményeire utal: Bálint 1996, Curta 2009, 245.  
504 Barački – Brombolić 1997; Živković 1997; Manojlović-Nikolić 2001. E területen: elsősorban a Morava 
Duna-torkolatánál és a Nyugat- és Dél-Morava összefolyásának tágabb régiójában nagy számban ismertek a késő 
antik és a korai bizánci településhálózat emlékei is. Vö.: Milinković 2007.  
505 A horvátországi leletekről és értékelésükről átfogó jelleggel és további irodalommal: Bertelli–Brogiolo 2001.; 
Kleemann 2010.;Tomičić 2010. A Dunától északra fekvő emlékekre vonatkozóan: Schulze-Dörrlamm 1995; 
Galuška–Kouřil–Měřínský 2001.; Kouřil 2005. Mindegyikben további részletes irodalommal.  
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régiók lelőhelyein szintén megtalálható volt és ami nélkül az írott forrásokból ismert 

események (hadjáratok, építkezések, stb.) nehezen mehettek volna végbe.506  

Bizonyos emlékek hiánya, azonban nem csak a régészeti kutatások hiányosságaival 

magyarázhatóak meg. Egy déli lokalizáció esetén az északi területek (Csehországban és 

Szlovákiában) leletekben való gazdagsága is magyarázatra szorul. E tekintetben pedig 

kiemelkedik a Dunántúltól északra fekvő terület, a földváraival, a templomaival, a sűrű 

településhálózatával, a gazdag sírjaival, a köznépi temetőivel valamit az egyéni, jól keltezhető 

és jól körülírható tárgyi kultúrájával. E tekintetben elég talán Jiří Macháček kutatásait 

kiemelni a gazdag szakirodalomból. Előbb egy tanulmányban, majd önálló monográfiában 

foglalta össze a Břeclav melletti Pohansko földvárának kutatási eredményeit.507 J. Macháček 

a processzuális régészet rendszerelméleti eredményeire építve, példamutató módszertani 

alapossággal elemezte a lelőhely 9. századi emlékeit, bemutatva a földvár kiépülésének 

dinamikáját, majd hanyatlását. A mintaszerű elemzését ezután követik az egyes fázisokhoz 

köthető relatív- és abszolút kronológiai eredmények és a konklúzió: egy olyan erősség, mint a 

pohansko-i földvár kiépülését és hanyatlását tekintve pontosan megfeleltethető azzal az 

eseményhorizonttal, amit a 9. századi Moráviáról a hagyományos történetírás tud. Munkája 

kapcsán nincs is szükség további érvelésre, a levonható történeti következtetések 

egyértelműek.508 A pohansko-i földvár elemzésének ismeretében pedig fölösleges az olyan 

felvetések részletes cáfolása is, mint amivel Charles R. Bowlus próbálkozott, amikor az északi 

földvárak létesítését a déli Morávia terjeszkedésével kívánta összhangba hozni.509 

Általánosan elmondható, hogy Vajda T. helyesen állapította meg, hogy a régészet egységes 

Morávia hagyományos északi lokalizációja tekintetében; következtetései azonban ennek az 

egységes véleménynek az okairól azonban kiegészítésre szorulnak. A régészeti kutatás 

ugyanis nem politikai okok miatt, vagy a kutatási hiányosságokból adódóan „jobb-híján” véli 

úgy, hogy Morávia a Dunától északra feküdt. A feltárt leletek alapján teljes a konszenzus a 

tekintetben, hogy Mojmír, Rasztiszláv és Szvatopluk állama északon volt. Ahhoz, hogy egy 

esetleges déli lokalizáció lehetőségét komolyan fontolóra vegye a régészeti kutatás, előbb 

részletes és komoly elemzésre lenne szükség, ami sorra veszi az északi Morávia mellett szóló 

érveket és cáfolja azokat, valamint lehetséges magyarázatot talál az eddig felvetett déli 

helymeghatározás ellenérveivel szemben.  

                                                 
506 Poláček 2008. 
507 Macháček 2009; idem 2010. 
508 Ez az oka, hogy nem írt semmi magyarázatot F. Curta sem J. Macháček cikke kapcsán: Curta 2009, 245–246.  
509 Bowlus 2005, 216. C. Bowlus érvelésének gyenge pontjaira jól rávilágít Mikulčice kapcsán: Poláček 2007. A 
dendrokronológiára vonatkozóan: Morgós 2007; Grynaeus 2010.  
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A történeti filológia előtt is számos kérdés vár még tisztázásra, hasonló módon, mint ahogy 

David Kalhous vizsgálta Metód pannoniai püspöki kinevezésének és az életrajz Szent 

Andronikusz személyére vonatkozó kijelentésének hátterét.510 Elég talán csak a lokalizáció 

kapcsán a Nicholas Oikonomidès által az Adralesztosz Diogenészhez kötött pecsét és Morava 

thema kérdésének részletes vizsgálata és kapcsolata a történeti források lokalizációs 

adataival,511 vagy a későbbi 11. századi források bevonása a Morava folyó történeti 

földrajzának és korábbi eseményeinek vizsgálatába.512 

 

V.2.9. Összefoglalás 

 

A 9. századi Nyitra–Lupka temetőjében talált, alsó ívükön tekercselt dróttal díszített ékszerek 

alapján tehát népcsoportok mozgását igazolni nem lehet; azonban a leletek és tágabb 

kapcsolatrendszerük így is számos történeti következtetés levonására alkalmas. A tárgyak jól 

jelzik, hogy az itt élő lakosság divatját egyaránt befolyásolták bizánci-balkáni hatások, a 

Karoling peremkultúra és a szláv törzsterületek viselete. A temető Nyitra morva időszakában 

kezdődött, de megérte a magyar honfoglalást is. A közösség integrálta a nagyállattartó 

újonnan érkezett népcsoport egyes kulturális elemeit, miközben valameddig helyben 

maradt.513 A lupkai temető azonban nem csak e kontinuus népességről vallhat, hanem a 

magyarokról is. A halimbai nagy sírszámú köznépi temető hasonló tekercselt díszű ékszere, 

így az egyszerre kapcsolódhat a Dunától északra fekvő területekhez és dél felé, ahol a 10. 

századot követően is divatban volt az egyszerű drótékszer, ami mutatja azt a kulturális 

egymásra találást, ami a magyar honfoglalást követően bekövetkezett. A politikai 

eseményektől függetlenül az újonnan érkezők és az itt élők összeolvadtak.   

V.3. A négygömbös fülbevalók 

 

V.3.1. A veszprémi Sashegyi szőlők lelőhely 18. sírja514 

 
                                                 
510 Kalhous 2009.  
511 A kérdés kapcsán: Pirivatrić 1997. Vö.: Treadgold 1995, 36. Morava thema helyzetére vonatkozóan még: 
Janković 2007, 18.; Madgerau 2008, 60.  
512 Uzelac 2010.  
513 Stefanovičová 2002, 132–133.  
514 A leletegyüttes vizsgálatáért és a temető kapcsán nyújtott segítségért S. Perémi Ágotának tartozom 
köszönettel.  
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Rhé Gyula 1932-ben Veszprémben, a Séd jobb oldali meredek teraszos domboldalán 

egy 33 síros temetőrészt tárt fel. A 18. sírból egy érdekes függőpár is előkerült.515 A két 

négygömbös függő a koponya mellett feküdt.516 A koponya bal oldalán a fülbevaló felett 

(részben, vagy kizárólag) S-végű karikaékszerek voltak.517 A sír további leletei közt „fonott 

nyaklánc” – torques, gyöngysor, kerek átmetszetű huzalkarperec, „fonott” (valójában sodrott) 

hurkos-kampós záródású karperec, a bal és a jobb kézen egyaránt 2-2 gyűrű. (38. kép) A sír 

két fülbevalójához hasonlót az ismert 10–11. századi Kárpát-medencei sírleletek közt nem 

sikerült párhuzamot találnom.  

 

A négygömbös fülbevalókat ezüstből készítették. A két tárgy töredékes, sérült, 

restaurált. Az egyik ékszert négy darabból, a másik darab három darabból állították össze. (39. 

kép) 

A tárgyak alsó ívén négy-négy gömbdísz található. A felső ív kerek átmetszetű 

ezüsthuzal, az alsó ív lapított, téglalap alakú lemez, amelyre négy csavart ezüst filigrándrótot 

forrasztottak úgy, hogy a lemez két szélesebb oldalán, valamint az ív külső és belső vékony 

metszetére forrasztották fel a drótokat. Az alsó ív készítését követően forrasztották fel a négy 

gömbdíszt. Ezeket még további granulációval emelték ki, úgy hogy az ív belső és külső 

oldalára kerülő gömbdíszek végét nagyobb granulátumokkal zárták le, amelyekre további 

kisebb granulációs gyöngyök kerültek. (3–4. tábla) Az alsó gömbdísz végére kúp alakba négy 

egymáshoz forrasztott nagyobb granulációs gömböt helyeztek, míg az ív belső oldalán lévő 

gömbdíszre csak egy granulátumot tettek.  

A tárgyak kialakításánál bizonyosan előbb készítették el a gömbdíszeket és azok 

granulációs díszítését, majd ezt követően feltették az egyes díszeket az alsó ívre. A fülbevalók 

középtengelyébe elhelyezett gömbdíszeket egy az alsó ívhez forrasztott, annak síkjára 

                                                 
515 A lelőhelyről és kutatásáról részletesen MRT 2. 249.  
516 Csak az egyik fülbevaló helyét ismerjük: az a váz jobb oldalán a koponya mellett került elő. A tárgy 
helyzetére vonatkozóan mint a sírlap szöveges részében, mint a rajzon történt utalás. A másik tárgy helye 
pontosan nem határozható meg.  
517 Az MRT leírása szerint S-végű karikaékszerek voltak a sírban, az eredeti sírlapon csak karikaékszerekről 
történt említés. Az nem dönthető el, hogy a karikaékszerek mindegyike S-végű volt-e. A sírlapon ugyanis a váz 
jobb oldalára felrajzolt karikaékszerek közül két darab S-végű, azonban az alsó három ékszer rajzából a tárgyak 
formai vonatkozásai nem állapíthatóak meg. A temető leletanyagában egyaránt vannak S-végű karikaékszerek és 
egyszerű huzalkarikák, s mivel e leletek jelentős részét ma már nem lehet síronként elkülöníteni, így a sírhoz 
kapcsolódó karikaékszereket sem lehet biztosan meghatározni. Kérdéses továbbá a karikaékszerek száma is. A 
ceruzás sírrajzon és a sírlap szövegében az egyik helyen 5 darab ékszer rajza és említése található, az MRT 
kötetben azonban „több mint 5 S-végű hajkarika” említés szerepel, ugyanis a leírás nem egyértelmű, mert a 
felsorolás egy későbbi szakaszában „? hajkarika” említés is megtalálható. Utóbbi tárgy helyére és típusára sajnos 
a rajz alapján sem lehet következtetni. Vö.: MRT 2. 249.  
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merőleges huzal segítségével rögzítették, amint az a hasonló kialakítású Zawada 

Lanckorońska lelőhelyen előkerült daraboknál jól megfigyelhető (3. táblázat No. 6).518  

Az alsó ív két végéhez szintén egy-egy gömbdíszt forrasztottak. Az ívre még a díszek 

felhelyezése előtt forrasztották fel a sodrott filigrándrótokat, (40. kép) ezt követték a 

gömbdíszek. Az egyik darabot közvetlenül a fülbevaló huzal végéhez helyezték, míg a 

másikat azzal szimmetrikusan tették fel. Utóbbi gömböt a felső ív irányából dróttekercseléssel 

is megerősítették, hogy a tárgy ne mozduljon el. A rátekercselt drótdísz fölött álló 6-6 

granulátumból kialakított felforrasztott gyűrű azonban a két veszprémi tárgynál eltér 

egymástól. (40. kép 2–3.). Az egyik esetben ugyanolyan csavart filigrándrótot használtak, 

mint az alsó ív díszítésére, (40. kép 3.) a másik esetben azonban két drótot tekertek fel: 0,43 

cm hosszan ugyanolyan csavart huzalt, ezt követően 0,34 cm hosszúságba pedig egy sima drót 

követte a megcsavart huzalt. (40. kép 2.) 

A fülbevalóknál általában a másik oldalsó gömbdísz is üreges volt és ez a dísz 

tartalmazta a fülbevaló köpüs zárszerkezetét is. (7–8. tábla) E tekintetben is érdekesek a 

Sashegyen talált darabok, ezeknél ugyanis ez a gömbdísz zárt, tehát a Dinogetiában talált 

lelethez hasonlóan, (46. kép 4.) ezek a fülbevalók is hurkos-kampós záródásúak lehettek.  

A veszprémi fülbevalók már a használat során is megsérülhettek, amint arra az egyik 

darab két gömbdíszének granulációja alapján következtetni lehet.519 (39. kép 2.) A tárgyak a 

megtalálást követően még nagyobb mértékben sérültek, s az egyik darabot nem is sikerült az 

eredeti formában helyreállítani, a gömbdíszek jóval távolabb kerültek egymástól és az alsó 

ívtől, mint ahogy azt eredetileg készítették.  

 

Az ékszer azonban csak a 10. századot tekintve áll párhuzam nélkül a Kárpát-

medencében. Hasonló nagygömbös fülbevalók ismertek ugyanis a 9. századi leletanyagból a 

Kis-Balaton környékének lelőhelyeiről (3. táblázat No. 1.; 3–4.), valamint a morva, lengyel és 

szlovén emlékanyagból egyaránt.  

A Kárpát-medencei darabok közül a legközelebb talán az Esztergályhorváti lelőhelyről 

származó emlékek (3. táblázat No. 1.) állnak, amelyek szintén ezüstből készültek. Az 

ékszerek azonban majd egy évszázaddal korábban kerültek sírba, mint a veszprémi darabok. 

A Sashegyen talált ékszerek értelmezéséhez tehát szükséges röviden áttekinteni a tárgytípus 

előzményeit, és kapcsolatrendszerét.  

 

                                                 
518 Zoll-Adamikowa – Dekówna – Nosek 1999, 73–74.; Fig. 46.  
519 Müller Róbert hívta fel a figyelmemet arra az általa feltárt 9. századi darabra. Segítségét ezúton is köszönöm.  
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V.3.2. A veszprémi fülbevalók párhuzamai és azok helye a közép-európai 9-10. 

századi ékszeranyagban.  

 

A tárgytípus leginkább az egykori morva területeken volt népszerű (48. kép), amint azt 

az elterjedési térkép is mutatja. (48. kép) Innen ismertek a legkorábbi olyan régészeti 

kontextusból feltárt emlékek is, melyek az ékszerek elemzésében és keltezésében is alapvető 

szempontot jelentetnek. Ilyen függők nagy számban fordultak elő a Vilém Hruby által 

közreadott Staré Méstó lelőhely temetőjében a női sírok ékszerei közt 1. táblázat No. 18–26), 

de előkerült ez a típus Mikulčicén is.520 A cseh és szlovák kutató ezeket a tárgyakat a 9. 

század második felére, a 10. század első harmadára keltezték. Az itt talált emlékekre 

általánosan jellemzőek azok a sajátosságok, amik a veszprémi ékszereken is megfigyelhetőek 

voltak: az alsó ívre forrasztott sodrott filigrándrótok, a nagyméretű lemezgömbök granulált 

díszítése.521  

Az ékszertípus azonban nemcsak ebben a régióban jelent meg, hanem északra a németországi 

területeken is, amint erre egy, még a 19. században Erfurtban talált ékszer is utal (3. táblázat 

No. 9). E tárgyakat az északi területeken Tempelhofer-típusnak is nevezték.522 Az ezt 

összegző kutatásokat, leletlistákat és elemzéseket részletesen azonban nem építettem be a 

munkámba. Ennek oka az, hogy az újabb lengyel kutatások alapján kérdéses mind a fentebbi 

klasszifikáció használata,523 mind a tárgytípusok együttes elemzésének a lehetősége. Ezen 

ékszerekek elemzése és elkülönítse ugyanis számos olyan jellegzetesség alapján történt, 

amely csak az e területen használt függőkre volt jellemző. Így például a Tempelhofer B–típus 

esetében fontos formai jellegzetesség, a tárgyak alsó ívének kiszélesedő formája: ez a rész 

gyakran áttört díszítősávvá alakult át.524 Másik sajátossága ezeknek az ékszereknek, hogy 

gyakran az alsó ív külső ívére nem csak egy-, hanem két- vagy több gömbdíszt is 

forrasztottak.525 Mindezek ellenére, azonban vitathatatlan az a megállapítás, hogy a 

Tempelhofer-típusú fülbevalók divatjára – amely nyugaton az Elbáig és az Oderáig; északon 

                                                 
520 Hrubý 1955, 238–239.; Profantová – Kavánová 2003, 289.; 407.  
521 Dostál 1966, 37.  
522 Kostrzewski 1962, 160–164.; Dostál 1965, 387–388.; Ştefăn – Barnea – Comşa – Comşa 1967, 278.; 
Gassowska 1979, 116.; Herrmann 1982, 27–28.; Petrinec 2009, 251.  
523 Kostrzewski 1962, 163–164.; Vö.: Wachowski 1981, 178. H. Kóčka–Krenz 1993-as összefoglalásában ezt az 
ékszert Świątki-típusnak nevezte, de alkalmazta a Tempelhofer-típus megnevezést is (Kóčka–Krenz 1993, 66–
67.). H. Zoll–Adamikova a Zawada Lanckorońska  kincslelet függőinek (3. táblázat No. 6.) az elemzésekor 
azonban már nem alkalmazta sem a Tempelhofer-típus megnevezést, sem a Świątki-típus megjelölést, hanem 
„Břeclav–Pohansko – típusú ékszerekről” írt. (Zoll-Adamikowa – Dekówna – Nosek 1999, 73–74.) 
524 Kostrzewski 1962, 162–163.; .Dostál 1965, 388–389. Vö.: Arne 1914, 209.; Jakimowicz 1933, Tab. XIV. 2. 
525 Wachowski 1981, 178.; Kóčka-Krenz 1993, 66–67.  

 94



pedig Björköig terjedt – a délebbi területek leletei lehettek hatással.526 Ezt a véleményt erősíti 

az a tény is, hogy a lengyelországi darabok szinte kivétel nélkül a 10–11. századra 

keltezhetőek,527 vagyis későbbiek, mint a morva területek legkésőbbi emlékei.528  

A tárgytípus azonban nem csak az északi területeken, hanem déli szláv régióban – így 

például Szlovéniában is – előfordult, amint azt a ptuji temető 355. sírjának a leletei is jelzik. E 

sír gazdagságából és egyedi jellegzetességeiből adódóan, amint arra már P. Korosec is 

felhívta a figyelmet, nem csak kiemelkedik a temető egészéből, de a tárgytípusok alapján a 

morva emlékanyaggal is szoros kapcsolatokat mutat.529 (47. kép 3.) A délebbi leletek közül a 

Bračon talált emlék (3. táblázat No. 31.) (46. kép 15.) az északi leletekkel szemben a helyi, 

horvát négygömbös fülbevalókkal hozható kapcsolatba (4. táblázat No. 29–75). A Višići 

római villa lelőhelyén feltárt kora középkori temető 8. sírjában talált függőpárt (3. táblázat 

No. 32.) Irma Čremošnik, a sírleletek összessége alapján a 10. századra helyezte; azonban az 

újabb kutatások fényében valószínűbb azok 9. század közepére való keltezése.530 A boszniai 

lelet bizánci kapcsolataira utal a függőpár alsó ívének kialakítása, amelynek a legközelebbi 

párhuzama a pliszkai Nagy Bazilika keleti apszisánál feltárt temető 27. sírjában talált arany 

fülbevalópáron figyelhető meg (4. táblázat No. 192.). A Višići leletegyüttes tehát későbbi, 

mint a hasonló morva emlékek. Az előbbiek kialakítása, valamint a leletkörnyezete is arra 

utal, hogy ezek a négygömbös fülbevalók a 10. században a Balkánon is megtalálhatóak 

voltak, jelezve az ékszertípus közvetlen déli kapcsolatrendszerét. Bizánci kapcsolatai vannak 

az 1962-ben feltárt Hisar lelőhely fülbevalóinak is (3. táblázat No. 34);531 míg az al-dunai 

Dinogetian és a Belgrádban talált darabok (3. táblázat No. 33.; 35) keltezése a 10. század 

végére, a 11. század első felére estek.532 Az utóbbi lelet egyben nem csak a térben, hanem 

időben is a legközelebbi párhuzama a veszprémi fülbevalóknak. Nem tartozik e leletek közé, 

azonban kialakítását tekintve közeli párhuzama a típusnak az-az ékszer, amelyik a 11–15. 

századi Vinčán talált temető egyik sírjából került elő. A 11. századra keltezett 548. sír 

felhúzott lemezgömbös fülbevalóinak gömbdíszei ugyanis kialakításukat tekintve 

megegyeznek a veszprémi, a belgrádi vagy a dinogetiai darabokéval; mint ahogy a 

                                                 
526 Dostál 1965, 388.; Karte 5.; Kóčka-Krenz 1993, Mapa 18.  
527 Kóčka–Krenz 1993, 67.; 214–216.  
528 Hrubý 1955, 229.; 238.  
529 Korošec 1996. A kutatónő azon véleménye, hogy a sírban nyugvó nő a dunántúli Karoling főúr, Kocel 
feleségének tartható, azonban nem bizonyítható.  
530 Čremošnik 1965, 203. Hasonlóan vélte: Miletić 1980a, 299. Újabban inkább a leletek a 9. századra való 
keltezését javasolják a kutatók. Vö.: Štefanovičová (2004) 393–394.; Petrinec 2009, 250. Utóbbi véleményt 
erősíti a sírban talált nyakláncdíszek kapcsolata a trilji leletegyüttessel, amit M. Petrinec kutatásai alapján ma 
már a 9. század elejére keltez a horvát kutatás. Vö.: Petrinec 2002, 212.; idem 2006, 21–36.; Piteša 2009, 87–89.  
531 Zaprjanov 1967, 43.  
532 Kostrzewski 1962, 163.; Ştefăn – Barnea – Comşa – Comşa 1967, 278.; Janković–Janković 1990, 75.  
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gömbdíszek tekercselt drótokkal történt rögzítési technikája is azonos a fentebb tárgyalt 

megfigyelésekkel, ugyanúgy ahogy a 11–12. századra keltezett bosnyák Čipuljić–Bugojno 

lelőhelyen talált emlék is.533 (48. kép 2.) 

Az ékszerek kialakításához szükséges tudás a 10. századra már széles körben elterjedt, 

ami az északi területeken is jól ismert volt,534 ahol párhuzamosan több granulációs technikát 

is alkalmazhattak.535 A granuláció e korban egyébként is egy általánosan alkalmazott és 

kedvelt díszítőtechnika volt és számos ékszer alapvető elemévé vált.536  

 

Az ékszerek tehát a 9. század második felében jelentek meg Közép-Európában, 

azonban a 10. század elején divatjuk tovább élt a cseh területeken és a lengyel részeken.537 A 

tárgytípus keresztény hátterére utal a kutatók szerint az, hogy egyes leleteken a gömbdíszek 

granulációs díszítése keresztet formált.538 (46. kép 3.) Hasonló négygömbös, granulációkkal 

díszített fülbevalókat Bizánc központi területéről azonban nem sikerült fellelnem; Bulgáriában 

is ritkán kerültek elő ilyen leletek.539 A négygömbös fülbevalók e típusa a szakmai 

álláspontok szerint déli hatásra került át a Balkán központi területeire és Moráviába.540 A 9. 

században a bizánci – morva – karoling határzónában a helyi elit egyik kedvelt ékszertípusává 

vált.541 A moráviai népszerűségből adódóan ezen forma divatja idővel tovább öröklődött 

Moráviától északra is,542 miközben a tárgytípus folyamatosan átalakult. A gömbdíszek 

változásán keresztül jól megfigyelhető ez az evolúció: ez a fülbevalórész a különböző 

területeken eltérő módon változott: Dalmáciában általában kettős kónikusak lettek, miközben 

Moráviában és északon megmaradt a gömb forma. Szlovéniában – ahogy azt a ptuji lelet is 

mutatja (3. táblázat No. 29–30.) (47. kép 3.), a Duna mentén Nándorfehárvárnál (3. táblázat 

No. 35.) és a Dunántúlon (3. táblázat No. 1.; 3.; 4.) egyaránt jelen volt a kettős kónikus 

gömbdísz és a gömb alakú forma.543 Északi irányba a gömb alakú díszek terjedtek el, és az 

                                                 
533 Nakit 1982, 59.; Miletić 1980a, 300. A Čipuljić–Bugojno lelőhelyen talált lelet eltérően az itt tárgyalt 
emlékektől aranyból készült. A tárgy kései voltára utal az S-alakú hurkos záródás is.  
534 Zimmer 1991, 47–48. 
535 Minžulin 1998, 180–188. 
536 Ustohal – Ptáčková 1999.; Žilina – Makarova 2008, 98–294.; Žilina 2010.  
537 Gąssowska 1979, 108.  
538 Bartošková 2000, 250. 
539 V. Grigorov a tárgytípust nem is ismertette áttekintésében. Vö.: Grigorov 2007.  
540 Dostál 1965, 390.; Petrinec 2009, 250.  
541 Erre utalhatnak a zalavári, esztergályhorváti a zalaszabari és a ptuji leletek (3. táblázat No. 1.; 3–4.; 29–30.) 
Vö.: Szőke 2010. A lelettípus egyik előzményeiként értékelhetőek azok a háromgömbös fülbevalók, amelyek 
szintén a keleti frank peremterületek kedvelt ékszerének számítottak. Vö.: Szőke 1992b, 136–137. Utóbbi típus 
öntött változatára Sandról: Felgenhauer–Schmiedt 2001, 97–98.  
542 Jakimowicz 1933, 115.; Tab. XIV.; Szőke 1960, 52.; Wachowski 1981, 178. Vö.. Świętosławski 2006.  
543 Korošec 1996.  
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alsó ív alakulásával tovább változott a tárgytípus.544 Később, talán éppen a tárgyak északi 

népszerűségéből adódóan, ez a formai hagyomány újra divatba jött délen is, amint azt a 

Dinogetiában, Nándorfehérvárnál, vagy Hisarban talált leletek mutatják.  

A zalavári, zalaszabari, és esztergályhorváti ékszerek ezen típus kezdeti időszakához 

kapcsolódtak,545 viszont a sashegyi fülbevalók, hasonlóan a dinogetiai és a nándorfehérvári 

leletekhez,546 e fentebbi folyamat utolsó fázisához kapcsolódnak. Az utóbbi két lelőhelyen 

talált ékszerek a tekintetben is közösek, hogy formai alapon egyik tárgyegyüttes esetében sem 

állapíthatóak meg teljes bizonyossággal az milyen irányból érkeztek? A sashegyi lelőhely 

esetében ezek a tárgyak lehettek talán északi készítmények,547 de olyan déli termékek is – 

hasonlóan a kijev-volhíniai fülbevalókhoz – amelyek északi hatásra váltak (jelen esetben újra) 

népszerűbbé a Balkánon.548  

A négygömbös fülbevalók azonban nem csak a 9. századi leletkörnyezetből ismertek, hanem 

a 10–11. századi Kárpát-medence emlékei közt is nagy számban előfordulnak.549 A 10. 

századi darabok jelentős része azonban formai jellegzetességeik alapján (a déli területeken 

általános a kettőskúp alakú gömbdíszek alkalmazása) és készítéstechnikai sajátosságaik 

(gyakoriak az egybeöntött darabok) következtében is alapvetően a déli balkáni-bizánci 

leletcsoporthoz álltak közel.550 A sashegyi fülbevalók értékeléséhez és a lelettípus pontosabb 

elhelyezéséhez ezért nagy segítséget jelenthet a négygömbös fülbevalók kutatásának 

áttekintése, a lelettípus általános klasszifikációja és a felgyűjtött darabok elemzése is.  

 

V.3.3. A négygömbös fülbevalók kutatása  

 

A fülbevalótípus elkülönítéséhez a 19–20. század fordulóján előkerült leletek 

jelentették a kiindulási pontot. A horvátországi Kloštarból származó (4. táblázat No. 44.), 

valamint a törökkanizsai (4. táblázat No. 102.) és az ecsédi (4. táblázat No. 2.) leleteket a 

korszak kutatói nem tekintették a többi fülbevalótól különálló típusnak, abból adódóan, hogy 
                                                 
544 Wachowski 1981, 178.; Kóčka-Krenz 1993, 66–67. 
545 A zalaszabari fülbevalók (3. táblázat No. 3.) legjobb párhuzamai a szakolcai temető 13. kurgánjának 8. 
sírjából ismertek (4. táblázat No. 16.)  
546 A dinogetiai és a belgrádi fülbevalók jellegzetessége az is, hogy ezek hurkos-kampós záródású darabok. Az 
ilyen típusú záródás azonban az északi leletekre nem volt jellemző. Vö.: Szőke 1960, 52.  
547 A lengyel területek és a 10. századi Kárpát-medence közti kapcsolatokra vonatkozóan: Mesterházy 1994.; 
idem 2004.; idem 2004a; Bronicki – Michalik – Wołoszyn 2003.  
548 E vélemény mellett szól a sashegyi fülbevalók valószínűsíthető hurkos-kampós zárórása is. Az ilyen típusú 
zárszerkezet ugyanis a balkáni négygömbös fülbevalók esetében fordul elő és, amint arra már Szőke Béla is 
felhívta a figyelmet, nincs jelen a morvaországi és a lengyelországi emlékek között. Vö.: Szőke 1960, 52.  
549 Mesterházy 1991, 146–148. 
550 Szőke 1960, 52.  
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viszonylag kevés ilyen emléket ismertek.551 E tárgyakat már akkor is kapcsolatba lehetett 

hozni a 9. századi morva és északi szláv emlékekkel, valamint a délszláv leletanyagban 

meglévő darabokkal.552 A négygömbös fülbevalók legkorábbi elkülönítését, a granulációs 

díszes darabokat, a Varsói Régészeti Múzeum igazgatója, Roman Jakimowicz foglalta össze 

és sorolta az általa összeállított törtezüst kincshorizont I. csoportjába.553  

A lelettípus 9–10. századi balkáni leletanyagban való gyakorisága, valamint a morva, 

veligradi „Na valách” lelőhely leletei hozták meg az áttörést a kutatásban. Ezt követően a 

négygömbös fülveblók a szláv lelethorizont egyik ismertető jegyeként, általánosan vizsgált 

tárgytípus lett a szláv régészetben.554 A csehszlovák kutatóknak az ékszerről kialakított 

véleményét a morva leletanyagban való feltűnésen túl a 10. századi Kárpát-medencében való 

emlékek befolyásolták. A szakemberek ezekben a tárgyakban az egykori morva államiság 

bizánci kapcsolatait és az ékszer szláv hagyatékként való értelmezését vélték felismerni.555 Az 

ékszertípusnak a szláv leletanyagon belüli elemzésével és az északi jelenlétével behatóan 

foglalkozott Józef Kostrzewski is, aki R. Jakimowicz munkáját folytatta. Az általa 

Tempelhofer-típusként (A-; B altípus) elkülönített fülbevalókhoz már számos balkáni (Ptuj; 

Solin, Dinogetia) lelőhely hasonló emlékeit is figyelembe vette.556 Véleménye és felosztása 

nem csak a lengyel,557 hanem a kortárs szláv és román kutatásra is hatással volt.558  

Pár évvel J. Kostrzewski munkáját megelőzően alakította ki – J. Eisner formai 

klasszifikációját követve – Szőke B. azt a csoportosítást, ahol e tárgyak Kárpát-medencei 

darabjait tekintette át.559 A „négy gömbös” kifejezést is ő honosította meg a magyar 

terminológiában.560 A gyengébb minőségű öntvények, valamint a összetett, több darabból álló 

ékszerek együttes elemzésének a fontossága is az ő összefoglalását követően vált általános 

szemponttá.561  

A jugoszláv kutatásban M. Ćorović-Ljubinković volt az első, aki kitért ezekre az 

ékszerekre is. Az által készített klasszifikáció II. csoportjába sorolta az öntött négygömbös 

                                                 
551 E véleményről áttekintő jelleggel: Hampel 1907, 19.; 63.; 66. Hampel J. korábban (1905) az avar kori 
felhúzott lemezgömbös ékszerekkel együtt tárgyalta e darabokat is.  
552 Példaként: Niederle1921, 253–258.; idem 1930, 135.; Červinka 1928.; Čremošnik 1951, 245.  
553 Jakimowicz 1933.  
554 Ćorović-Ljubinković 1951, 47–50.; 53.; 55.; Hrubý 1955, 238–239.; Jelovina 1963. 
555 Eisner 1952, 63.; Dostál 1955, 388–390. 
556 Kostrzewski 1962, 160–164.  
557 Wachowski 1981, 178. 
558 Dostál 1965, 388.; Ştefăn – Barnea – Comşa – Comşa 1967, 278.; Herrmann 1982, 27–28. 
559 Szőke 1960, 52.  
560 Mesterházy 1992, 146–152. 
561 Dostál 1965, 387–390. 
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darabokat.562 Ž. Važarova a korai bolgár leleteket áttekintő monográfiájában szintén 

foglalkozott a fülbevalótípussal, a 4. típusba sorolva az ékszert, azon belül öt altípust 

különített el és a 2.; 4. altípusban további variánsokra bontotta az oda sorolt darabokat.563 A 

korai horvát államisággal kapcsolatba hozható leletek alapján Z. Vinski, majd D. Jelovina 

vizsgálta az ilyen típusú a dalmáciai emlékeket,564 az ő eredményeik pedig Maja Petrinec 

munkásságában teljesedtek ki.565 J. Giesler készítette az első részletes leletgyűjtést (Giesler 

16. típus), azonban az általa ismertetett emlékek részletes értékelésétől eltekintett.566 E 

tárgyak első részletes osztályzását Mesterházy K. végezte el (Mesterházy 12. típus), aki az 

alsó ív kialakítása alapján 4 nagyobb alcsoportot (Mesterházy 12 a-d) és ezen belül két 

további variánst (Mesterházy 12a1; 12b1) különített el.567 Mesterházy K. csoportosításához 

hasonló, de attól részben eltérő felosztást alkalmazott a tárgytípust utoljára összefoglaló V. 

Grigorov, aki három altípusba sorolta (Grigorov III. típus 2–4. altípus) ezeket az 

emlékeket.568  

 

.3.4. A tárgytípus klasszifikációja. V  

 

osítottam, ahol azt az újabb kutatások és a szélesebb 

ásban a 

ömbdíszek formai jellegzetességeit és esetleges díszítettségét is figyelembe vettem.  

 

                                                

A lelettípus elkülönítését és eddigi klasszifikációit figyelembe véve alapvetően a két 

legrészletesebb elemzést (Mesterházy K. és V. Grigorov felosztását) tekintettem 

kiindulópontnak. A Kárpát-medencei leletanyag alapján a kiindulási pontot a magyar kutató 

felosztása jelentette, azt csak ott mód

regionális forrásanyag megkívánták.  

A formai felosztás alapvető kritériumaként én is az alsó ív díszítettségéből indultam ki, míg a 

másodlagos alcsoportokra való bontás kapcsán a tárgyak készítés technikai sajátosságai 

(egybeöntött, több darabból összeállított) alapján végeztem, ez utóbbi csoportosít

g

 
562 Ćorović-Ljubinković 1951, 47–49. M. Ćorović-Ljubinković felosztásába számos olyan darabot is besorolt, 
amik az akkori ismert leletanyag tükrében még összevonhatónak tűntek ezzel az emlékcsoporttal, mára azonban 
a szélesebb forrásanyag alapján már nem tekinthetők egy csoport tagjainak az adott tárgyak.  
563 Važarova 1976, 358–361.  
564 Vinski 1970.; Jelovina 1976, 102–103.  
565 Petrinec 2009, 251. 
566 Giesler 1981, 97–100.; 165–166. 
567 Mesterházy 1992, 146–150.; 166–167.  
568 Grigorov 2007, 23–25. 
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I. csoport. E csoport emlékeinek alapvető jellegzetessége a Mesterházy K. által (12a típus) is 

kiemelt alsó ív négy csavart filigránnal, (45. kép 2.) vagy annak imitációjával való díszítés. 

(49–50. kép) 

II. csoport. Az ide sorolt emlékek esetében a csavart drót helyett az alsó ívet már csak négy 

sima dróttal díszítették, illetve az öntés során ezt a sima drótot imitálták (Mesterházy 12b 

típus). (50. kép) 

III. csoport Ezen darabok alsó ívének felületét nem díszítették sem az ívhez forrasztott 

dróthuzalokkal sem – az öntött daraboknál – annak imitációjával. (Grigorov III. 2. altípus). 

(51. kép) 

 

Az egyes csoportokon belül további alcsoportok alakíthatóak ki.  

Az I. csoport esetében összesen 6 alcsoportot sikerült elkülöníteni a készítés technikai 

sajátosságok alapján.  

I.1. altípus: A fülbevalóknál az alsó ívre négy sodrott huzalszálat forrasztottak. A fülbevaló 

alsó és felső ívének találkozásánál és az alsó ív alján lévő két-két gömbdísz két darabból 

összeforrasztott üreges darabok. E darabok esetében a gömbdíszek külön nem díszítettek.  

I.2. altípust: Az ide tartozó emlékek kialakítása hasonló, eltérés csak az alsó ívre forrasztott 

drótban található. E tárgyaknál nem sodrott drótot, hanem gyöngydrótot alkalmaztak 

(Mesterházy 12 d. típus).569  

I.3. altípus: Ebbe az alcsoportba a tárgytípus öntött darabjait soroltam, amelyek esetében 

megfigyelhető az alsó íven a korábbi díszes drótdísz mintázata (Mesterházy 12a1 altípus).  

I.4. altípus: A fülbevalók az I.1. alcsoporthoz hasonló, több darabból összeállított ékszerek, 

azonban ezeknél a tárgyaknál a gömbdíszekre filigrán, vagy granulációs díszítést tettek.  

I.5. altípus: Az ide tartozó leletek olyan négygömbös fülbevalók, ahol az alsó ívre drótot 

tekercseltek, mint ilyenek, megegyeznek az alsó ívükön drótdíszes karikaékszerek II. típusába 

sorolt ékszerek egy részével.570  

I.6. altípus: E csoport esetében a fülbevaló alsó ívét drótdíszes csüngők díszítették.  

 

A II. csoport esetében 3 alcsoport különíthető el.  

                                                 
569 A gyöngydrót díszes és a sodrott drótdíszes tárgyak összevonása mellett alapvetően a tárgytípus öntött 
darabjai utalnak, ahol nem minden esetben állapítható meg, hogy az imitált minta sodrott huzalt, vagy 
gyöngydrótot mintáz-e? Az összevonásra vonatkozóan még: Bosselmann–Ruickbie 2011, 85.; 159–160.  
570 Felosztásukat és elemzésüket lásd: V.2. fejezetben 

 100



II.1. altípus: A fülbevalóknál a ovális, D-átmetszetű alsó ív két hosszanti oldalára egy-egy 

sima huzalszálat forrasztottak. A fülbevaló alsó és felső ívének találkozásánál és az alsó ív 

alján lévő két-két gömbdísz két darabból összeforrasztott üreges darabok.  

II.2. altípus: Ezekhez a tárgytípus öntött darabjait soroltam, amelyek esetében megfigyelhető 

az alsó íven a korábbi sima drótdísz mintázata (Mesterházy 12b1 altípus). 

II.3. altípus: E csoport esetében a fülbevaló öntött, az alsó íven megfigyelhető a sima drótot 

imitáló díszítés. További egyedi sajátossága ezeknek a daraboknak, hogy a bikonikus 

gömbdíszek gyakran lapos korong alakú formává egyszerűsödtek.  

 

A III. csoportba 3 belső csoport alakítható ki.  

III.1. altípus: A fülbevaló alsó íve egy díszítetlen sima dróthuzal. A fülbevaló alsó és felső 

ívének találkozásánál és az alsó ív alján lévő két-két gömbdísz két darabból összeforrasztott 

üreges darabok. 

III.2. altípus: Az egybeöntött fülbevalók alsó íve sima kerek átmetszetű, amelyen nem 

figyelhető meg drótdísz imitációja.  

III.3. altípus: A fülbevaló alsó íve egy díszítetlen sima dróthuzal. A fülbevaló alsó és felső 

ívének találkozásánál és az alsó ív alján lévő két-két gömbdísz két darabból összeforrasztott 

üreges darabok és a gömbdíszek filigránnal, vagy granulációval díszítettek.  

 

V.3.5. Az I. csoportba sorolt emlékek jellemzői 

 

Az I.1. csoport ékszerei általában ezüst ötvözetből (4. táblázat No. 7.; 47.; 63.; 75.; 

77.; 83.; 91.; 98.; 131.; 136.; 149.; 165.; 168.; 172.; 203.; 209–210.; 226.), vagy bronzból (4. 

táblázat No.32–33.; 35., 37.; 132.; 162–164.; 170.; 185.) készültek. Az ékszer 

legkvalitásosabb darabjai azonban aranyból készülhettek, amint azt a bulgáriai pliszkai sírlelet 

(4. táblázat No. 191.) (75. kép 1.) és az Odarci lelőhely fülbevalói is (4. táblázat No. 188.) 

(74. kép 7.) jelzik.571  

Ezeket a tárgyakat több darabból forrasztották össze. Először a két ívet készítették el: 

az alsó ívhez forrasztották, a négy sodrott filigránhuzalt, míg a felső ív csak egy sima kerek 

                                                 
571 Henning 2007, 693–694.; Dymaczewska – Dymaczewski 1981, 167.; Bakalova 1988, No. 35. 
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átmetszetű dróthuzalból készült. Ritkább esetben az alsó ívet egyedi módon díszítették, mint a 

Stanče–Gorica 32. sírjának fülbevalópárját (4. táblázat No. 57.).572 (62. kép 4–5.)  

Az alsó ív kialakítását követően felerősítették a fülbevaló függőleges tengelyébe a két 

gömbdíszt. A gömbdíszeket a legtöbb esetben egy dróthuzalhoz forrasztották, amit előbb a 

fülbevalóhoz rögzítettek (4. táblázat No. 34.; 38.; 47.; 56–60.; 63.; 70.; 75.; 226.) (61. kép 1. 

kép; 77. kép 6.) A gömbdísz végéhez általában egy kisebb gömböt forrasztottak. A 

legkiemelkedőbb darabokon a gömbdíszek helyett igazgyöngyöt alkalmaztak, mint a pliszkai 

leleteknél (4. táblázat No. 191.).573 (75. kép 1.) Az egyszerűbb kivitelű emlékek egy részénél, 

azonban nem használtak dróthuzalt a gömbdíszek felerősítésére, hanem azokat egyszerűen 

csak az alsó ívhez forrasztották, mint az a halimbai temető 841. sírjának fülbevalóin (4. 

táblázat No. 7.) jól megfigyelhető.574 (19–20. tábla) Bizonyos esetekben az alsó ív belső 

oldalára helyezett gömbdíszt egy filigrándróttal is odaerősítették az ívhez (4. táblázat No. 

203.). (75. kép 9.) A gömböket a fülbevaló karikával gyakran egy granulációs díszsor kötötte 

össze (4. táblázat No. 92.; 125.; 126.; 131–132.; 163.; 188.), míg egyes darabok esetében ez a 

díszített rész sima hengerpalásttá (4. táblázat No. 192.; 203.), vagy dróttal díszített csonkakúp 

alakú formává (4. táblázat No. 7.) (56–57. kép) egyszerűsödött.575  

Az alsó és a felső ív találkozásánál lévő gömbdíszek kialakításukat tekintve általában 

azonosak voltak a fülbevalók középtengelyébe helyezett díszekkel.576 A végeikre általában 

egy-egy huzalgyűrűt is felerősítettek (57. kép 1.), hogy a díszek elmozdulását 

megakadályozták.  

A gömbdíszek a legtöbb esetben bikonikus- (4. táblázat No. 7.; 37.; 47.; 57–60.; 63.; 70–71.; 

75.; 77.; 83.; 92.; 126.; 131–132.; 185; 188.; 192.; 203.; 226.), ritkábban gömb alakúak voltak 

(4. táblázat No. 38.; 163.). A két félből összeforrasztott darabok illesztési vonalát egyes 

darabok esetében granulációval (3. táblázat No. 3.; 4. táblázat No. 17.; 38.), néha filigránnal 

díszítették (4. táblázat No. 58–59.; 70.; 92.).  

A fülbevalók felső íve – amennyiben az részben, vagy egészben megmaradt – a legtöbb 

darabnál hurkos-kampós kialakítású (4. táblázat No. 7.; 77.; 83.; 91–92.; 125–126.; 131–132.; 

                                                 
572 A tárgy párhuzama az I.4. alcsoportba tartozó Stanče–Gorica 82A. sír két függőpárja (4. táblázat No. 62.) (63. 
kép 4–5.). Vö.: Cetinić 1998, 190. Hasonló díszítés figyelhető meg a koszovói Badovačko pole lelőhely 10. 
sírjában (Tasić 1998, No. 379.); a karintiai Steinbergerben előkerült sírlelet egyik függőjének a töredékénél. Vö.: 
Eichert 2010, 23. Taf. 30.5. A 10–11. századra keltezik a Krn’evo lelőhely egyik áttört gömbdíszes függőjét is, 
ahol az alsó ív díszítése szintén hasonló (43. kép 2.) (Maneva 1992, 52.; Tab. 15/19.). 
573 Važarova 1980.  
574 Ez a gyakorlat széles körben ismert volt a korabeli egyszerűbb fülbevalóknál, amire jól utalnak a Viničani 
lelőhelyen, vagy a szerbiai Duna szakasz más lelőhelyein talált ékszerek is. Vö.: Ćorović–Ljubinković1986, 
135–136.; Janković 1983, 99.; 116.  
575 A csonkakúp alakú tag előképéhez: Grigorov 2007, 26–27.; 149. 
576 Ettől eltérő volt a pliszkai sír (4. táblázat No. 191.) egyik fülbevalója. Vö.: Henning 2007, 693–694. 
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149.; 163.; 185.; 188.;192.; 203.; 226.) (56. kép), ritkábban köpüs záródású volt (4. táblázat 

No. 34.; 37.; 47.; 57–60.; 63.; 98.). (67. kép)  

 

Az I.2. alcsoport leletei a fentebbi altípustól csak kis mértékben különböző darabokat 

tartalmaz. E daraboknál az alsó ívre négy gyöngydrótot forrasztottak (58. kép 3.). Az előzőnél 

ritkábban fordultak elő ezek a darabok (4. táblázat No. 8.; 13.; 17.; 55.; 136.; 141.; 167.; 191.; 

206.; 209.).577 A gyöngydrót alkalmazásán túl az altípus jellemzői megegyeznek a fentebbi az 

I.1. csoport kapcsán leírtakkal. A Kárpát-medencei darabok közül kiemelkedik a Tápé–

Malajdok B. temető 21. sírjának ékszerpárja (4. táblázat No. 13.);578 amelynek az egyik 

legjobb párhuzama a III.1. csoportba sorolt Donićko Brdoról származó emlék (4. táblázat No. 

78.) (58. kép 3. kép). E párhuzam egyben arra is utal, hogy ezen tárgyak esetében 

megfigyelhető formai különbségek – hasonlóan más karikaékszerekhez – nem feltétlenül 

jelentenek kronológiai, vagy műhelybeli eltérést.  

 

Az I.3. altípus darabjai kapcsán lényeges különbséget jelent, hogy ezek a tárgyak 

öntöttek, ebből adódóan nem csak előállításuk egyszerűsödött, hanem az ékszerek 

nyersanyaga is leginkább az olcsóbb bronz volt (4. táblázat No. 88.; 94–95.; 103.; 106.; 110–

111.; 116.; 220.; 222.).579 Az öntött darabok esetében nemcsak a drótdíszítés, hanem a 

csüngőrészen lévő granuláció imitációja is megtalálható (4. táblázat No. 16.; 82.; 88.; 94–95.; 

110.; 116.; 207.; 220). A díszek gömb- (4. táblázat No. 16.), vagy bikonikus alakúak (4. 

táblázat No. 82.; 88.; 95.; 110.; 116.; 207.; 220.) voltak. E tekintetben azonban már 

megjelentek azok az egyszerűsödések, amelyek az öntött darabok minden más típusánál is 

megfigyelhetőek: ilyen például az alsó rész belső ívén lévő gömbdísz összeolvadása magával 

az ívvel (4. táblázat No. 88.; 116.; 153.) (68. kép 10.). A darabok egy részénél meglévő 

gömbdíszt már nem reszelték ki, hanem csak egy dudor jelzi a gömbdísz helyét. A fülbevalók 

záródása is megegyezik a fentebbiekével: vagy hurkos-kampós kialakítású (4. táblázat No. 

137.; 220.), vagy a köpűs záródást imitáló nyitott ékszerek voltak (4. táblázat No. 110.). Az 

így készített fülbevalók a horvát és dalmát területek kivételével mindenütt elterjedtek, ahol a 

tárgytípus más altípusai is megtalálhatóak.  

 

                                                 
577 Egyes darabok esetében (4. táblázat No. 36–38.; 47.; 83.; 125.; 127.; 132.; 135.) nem dönthető el a képek és a 
leírás alapján, hogy sodrott dróttal, vagy gyöngydróttal díszítették-e az alsó ívet. Vö.: Maneva 1992, 50–51. 
578 Mesterházy 1991, 148. 
579 Az ezüst ötvözetből készített emlékek kapcsán: Hanuliak 2004, 108.  
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Addig amíg az I. csoport öntött változatai nincsenek meg a horvát területeken, az I.4. 

típus csak erre a területre volt jellemző. A gömbök díszítése, a 9. századi darabokon 

általánosan megfigyelhető volt. A morva és az észak-európai párhuzamok pedig azt 

jelezték,580 hogy ez a gyakorlat tovább élt a 10. században is.581 Az e csoportba sorolt 

darabok, az I.1-2. altípushoz hasonlóan, egyaránt készültek nemesfémből (4. táblázat No. 30.; 

50.; 62.) és bronzból (4. táblázat No. 29.; 48.; 64). A bikonikus gömbök díszítéséhez 

granulációt (4. táblázat No. 50.; 62.) és filigránt (4. táblázat No. 36.; 48.) egyaránt 

alkalmaztak.582 Ezen darabok általában köpüs záródásúak. Ennek az alcsoportnak az emlékein 

kívül a több hasonló jellegű emlék esetében is megtalálható az a sajátosság, ami a 9–10. 

századi horvát leletanyagban általános volt: a gömbdíszes fülbevalók granulációs díszítése; 

erre utalnak a felhúzott lemezgömbös, köpűs záródású fülbevalók kialakításai is.583 

 

Az I.5. csoport jellemzésére az alsó ívükön dróttekercselt darabok esetében került sor. 

Ezek a darabok Görögországban, Szerbiában és Bulgária nyugati részén,584 valamint a morva 

területen terjedtek el, míg az I.6. csoportba sorolt albániai ékszer (4. táblázat No. 150.) a 

négygömbös fülbevalóknál egyedi darabnak számít. Utóbbi szerkezetének egyes elemei az 

áttört drótdíszes négygömbös fülbevalók közt fedezhetőek fel. A láncos csüngők alkalmazása 

a 9–10. századi balkáni fülbevalók esetében gyakori volt, amint azt a különböző így díszített 

fülbevalótípusok is jelzik.585 

 

Az I. típus darabjai mindenütt előfordulnak, ahol a négygömbös fülbevalók gyakoriak. 

A legkiemelkedőbb emlékei aranyból (4. táblázat No. 50.; 188.; 191.), de általában ezüstből és 

a bronzból készültek. A legkorábbiak az I.1–2. és az I.4. altípusba tartozó, több darabból 

összeállított emlékek voltak, amelyek már a 9. század elején megjelentek a Balkán nyugati 

részén.586 Ezek a 9. századi ékszerek voltak az alapjai a szlovéniai, dunántúli és morva 

négygömbös fülbevalók divatjának is (4. táblázat No. 17.; 50).587 Az öntött változatok 

megjelenése is a 9. században következett be (4. táblázat No. 16.; 222.), 588 azonban divatjuk 

                                                 
580 Ustohal – Ptáčková 1999.  
581 Štefanovičová 2004. 
582 A tárgytípus díszítésének horvátországi párhuzamaihoz: Petrinec 2009, 249.  
583 Jelovina 1976, 97–99.; Beloševič 1987.; Gunjača 2009, 69–70.; Petrinec 2009, 238–248. Gömbdíszek filigrán 
díszítésére vonatkozóan még: Aliu 1986, 224.; 232.  
584 Stojanova–Serafimova 1979, 795.  
585 Nopcsa 1912, 195.; Čremošnik 1965; Korošec 1979, 190–191.; Jovanović 1987.; Mitrea 1988, 126.; Petrinec 
2009, 232–234.  
586 Boltin-Tome et al. 1995, 91–96.; Cetinić 1998, 182.; Petrinec 2009, 252.  
587 Budinský–Krička 1959, 54–55.; Mesterházy 1991, 150.; Štefanovičová 2004. 
588 Mitrea 1988, 119.; 136.; Hanuliak 2004, 168.  
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a 10. századra vált általánossá (4. táblázat No. 92.).589 Használatuk súlypontja a Balkán-

félsziget déli részére esett, s megtalálhatóak voltak Bizánc központi területén is (4. táblázat 

No. 225–226.).  

A magyar leletanyagban előforduló darabok (4. táblázat No. 7–8.; 13.), amint azt már 

Mesterházy K. hangsúlyozta, a 10. századi lelethorizonthoz kapcsolódtak.590 Amíg a karosi 

sírlelet (4. táblázat No. 8.), a 10. század első felére keltezhető,591 addig a tápéi sír (4. táblázat 

No. 13.) leletkontextusa a század második felére utal.592 A halimbai sír (4. táblázat No. 7.) 

keltezése a további sírmellékletekből kiindulva a 10. századon belül nem szűkíthető le egy 

rövidebb időszakra. A sírt a temető megnyitásának korai időszakában is megáshatták, ahogy 

azt a leletanyag alapján Török Gyula vélte,593 de a mai ismereteink alapján a temetkezés a 10. 

század későbbi időszakára történő keltezése sem zárható ki. Amíg a halimbai és a tápéi lelet 

valószínűleg kereskedelmi úton került egykori tulajdonosához, addig a karosi darab lehetett 

zsákmány is. Utóbbi lehetőségre utal, hogy ez a darab kivételesen férfi sírból került elő és ott 

is másodlagos helyzetből.594  

A karosi lelet egyben azt is mutatja, hogy a több darabból összeállított ékszerek 

sérülékenyek voltak. (53. kép 1.) A középtengelyben helyezett gömbdíszek gyakran letörtek, 

ez azonban nem zárta ki, hogy a nemesfém tárgyakat sokhelyütt sérülten is tovább viseljék (4. 

táblázat No. 125.; 136).  

Az I.1.–3. altípus darabjai a 11. század elején bulgáriai és a balkán középső részén 

még divatban voltak, majd a négygömbös fülbevaló más típusaival együtt ezek is eltűntek.595  

 

V.3 6. A II. csoportba sorolt emlékek  

 

A II. csoport 1. alcsoportjába sorolt emlékek szórványosan fordultak elő mind a 

Kárpát-medencében, mind a Balkán területén. A tárgytípus két magyarországi darabja a 

halimbai temetőhöz köthető (4. táblázat No. 4–5.). (54–55. kép) A két sírlelet fülbevalói ezüst 

ötvözetből készültek és több darabból forrasztották össze azokat. E tárgyaknál az alsó ív nem 

kerek átmetszetű volt, hanem téglalap, középen domború forma, és arra nem sodrott huzalt, 

                                                 
589 Jovanović – Vuksanović 1981, Y. 243.; Y. 248.; Grigorov 2007, 25–26.  
590 Mesterházy 1991, 150.  
591 Révész 1996, 80. 
592 Bálint 1991, 258.  
593 Török 1962, 24.  
594 Révész 1996, 80. 
595 Grigorov 2007, 25–26.; Petrinec 2009, 251–252.   

 105



hanem egyszerűbb, sima vékony drótot forrasztottak. Az ív kialakítása miatt is egyszerűsödött 

a díszítés, mivel elég volt az I.1. altípusnál alkalmazott négy huzal helyett csak két huzal 

felforrasztása. A szélek irányába elvékonyodó alsó ív ugyanis így is ugyanazt az érzetet 

keltette, mintha négy huzallal díszítették volna az ékszert. A huzalok felforrasztását követően 

az alsó ív közepére, a fülbevaló vertikális tengelyébe felforrasztották a. gömbdíszeket.  

A gömbdíszek a legtöbb esetben kettős kónikus alakúak, két félből összeforrasztott darabok 

(4. táblázat No. 4–5.; 34.; 52.; 71.; 160.; 227.) voltak,596 egyedül a galičei leletek esetében (4. 

táblázat No.164.) figyelhető meg, hogy az alsó ív belső részéhez forrasztott díszítés alakja egy 

lekerekített, hengeres test volt.597 A gömbdíszek, kialakításukból adódóan könnyen 

megsérülhettek, amint az a halimbai 506. sír (4. táblázat No. 4–5.) lelete is jól mutatja. A 

felforrasztott gömbdíszek gyakran az I. típushoz hasonlóan (4. táblázat No. 83.; 91-92; 106.; 

110.) egy granulációs díszítést imitáló hengeres taggal csatlakoztak az alsó ívhez (4. táblázat 

No. 164.) (54. kép).598 A gömbdíszeken kívül a hengeres tag forrasztásának a helye is az 

ékszer gyenge pontjai közé tartozott, amint azt a halimbai temető 621. sírjában talált töredékes 

ékszer (4. táblázat No. 5.) (55. kép), valamint több hasonló darab (4. táblázat No. 52.;164.; 

212.; 227.) sérülése egyaránt jelez.599  

Az alsó ív két végét egy-egy, két félből összeforrasztott gömbdísz zárta. A 

gömbdíszek lemeze számos esetben megsérült a használat során (4. táblázat No. 4–5.; 34.; 

52.; 227.) (54–55. kép; 77. kép 7–8).  

A felső ív ezen leleteknél kerek átmetszetű drótból készült. A tárgyak közt megtalálhatóak a 

köpüs (4. táblázat No. 43.; 71.; 208.) és a hurkos-kampós záródású darabok is (4. táblázat No. 

4–5.; 160.; 164.; 227.).  

Az altípus mindenhol előkerült, ahol ilyen ékszerek voltak, azonban régiónkénti 

eloszlásban csak kis darabszámban ismert. Találtak ilyen ékszert a korabeli Bizánc egyik 

metropoliszában Korinthoszban (4. táblázat No. 227.), a mai Bulgária területén (4. táblázat 

No. 160.; 164.; 166.; 208.); Dalmáciában (4. táblázat No. 34.; 52.) egészen a Kárpát-

medencéig (4. táblázat No. 4–5.).  

 

                                                 
596 A Konjsko Pole lelőhelyen előkerült ékszerpár viszont arra figyelmeztet, hogy egyazon ékszeren lehettek 
eltérő kialakítású gömbdíszek is, így gömb és kettős kónikus alakú gömbök. Vö.: Petrinec 2009, 521.  
597 Važarova 1976, 244–245.  
598 A Biograd na Moru lelőhelyen (4. táblázat No. 34.) és a Galovacon, a 139. sírban talált ékszerek (4. táblázat 
No. 43.) és a Knin közeléből származó szórvány lelet (4. táblázat No. 71.) esetében a tárgy vertikális tengelyébe 
elhelyezett gömbdíszeket egy díszítetlen forrasztott drót tartotta, hasonlóan más helyi ékszerekhez (4. táblázat 
No. 36–38.; 47–48.; 55.). A felgyűjtött darabok alapján úgy tűnik, hogy az így felforrasztott egyszerű dróttengely 
alkalmazása elsősorban a korai horvát ékszerművességre volt jellemző.  
599 Más esetben is megfigyelhető hasonló sérülés Vö.: 4. táblázat No. 164. 
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A II.2. csoport darabjai általában bronzból öntött ékszerek voltak (4. táblázat No. 1–2.; 

6.; 11.; 15.; 23.; 28.; 61.; 65.; 79–81.; 84.; 93.; 100.; 104.; 107–108.; 112–115.; 117.; 121–

122.; 127.; 139.; 166.; 169.; 182.; 189.; 195–198.; 200.; 218–219).600 Az ékszer 

egyszerűsödésével a szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró családok nőtagjai közt lehetett 

népszerűbb. Ezen tárgyak kialakítása során nem tulajdonítottak komoly figyelmet az öntés 

utáni munkafázisoknak, így előfordult, hogy félkész darabok is forgalomba kerültek (4. 

táblázat No. 61.) (63. kép 2.). Az ékszer egybeöntött alsó részén látható a drótdísz imitációja 

(55. kép). Az alsó rész ezen darabok esetében a két vége felé keskenyedett, ahogy a 

magyarországi daraboknál az jól megfigyelhető (52. kép). A gömbdíszek közt egyaránt van 

bikonikus- ( 2 táblázat No. 1–2.; 6.; 23.; 79.; 85–86.; 90.; 107–108.; 114.; 140.; 142.; 177.; 

198–200.) és gömb alakú (4. táblázat No. 11.; 93.; 115.; 117.; 139.; 144.; 219.), valamint 

gyakori a nyújtott ovális forma is (4. táblázat No. 72–73.; 80–81.; 89.; 100.; 104.; 113.; 118.; 

182.; 196.; 218.). Az alsó ív külső oldalán lévő gömbdísz gyakran hosszabb nyakkal 

kapcsolódott az ívhez.601 Ezen emlékek esetében szintén megfigyelhető az alsó ívek belső 

oldalán kialakított – az I.3. altípus kapcsán már jelzett – gömbdíszek egyszerűsödése (4. 

táblázat No. 28.; 93.; 100.; 112–114.; 144.; 196.), s gyakran már csak a granuláció imitációja 

jelzi a gömbdíszhez kapcsolódó egykori díszített hengeres tagot (4. táblázat No. 93.; 107.; 

213.) (68. kép 2. kép; 76. kép 7.). A fülbevalók záródása olyan, mint a korábbi csoportok 

esetében: vagy hurkos-kampós kialakításúak (4. táblázat No. 1–2.; 6.; 104.; 108., 115.; 117.; 

142.; 145.; 182.; 195.; 197.; 213.), vagy a köpűs záródást imitáló nyitott ékszerek voltak (4. 

táblázat No. 11.; 23.; 61.; 72–73.; 93.; 100.; 114.; 128.; 139.; 199.; 201.; 208.; 218–219.). Az 

altípus a Balkán teljes területéről ismert és még Dalmáciában is előfordul,602 azonban Bizánc 

központi régiójából nem sikerült ilyen típusú emléket gyűjteni.  

 

Egyedi típusba tartozik a Sziszeken (4. táblázat No. 65.), és egy ismeretlen 

jugoszláviai lelőhelyről (4. táblázat No. 159.) származó fülbevaló. A két tárgy egyedi 

jellegéből adódóan azt jelzi, hogy számos altípusa és formai variánsa alakult ki a népszerű 

ékszertípusnak.603  

 

A II. típus darabjai mindenütt előfordultak, ahol a négygömbös fülbevalók gyakoriak 

voltak. Aranyból készült darabokat nem sikerült fellelnem, azonban ezüst ékszerek, mind a 
                                                 
600 Viszonylag ritka az ezüst ötvözetből öntött ilyen típusú ékszer: 2. táblázat No. 27.; 61.; 69.; 140.  
601 Slavčev 1979, 748–749. 
602 Petrinec 2009, 249.  
603 Bosselmann–Ruickbie 2011, 101–102.  
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több darabból ragasztott, mind pedig az öntött változatok esetében előfordultak. A tárgyak 

jelentős része azonban bronzból készült. Az 1. altípus keltezését a horvát irodalom a 9. század 

végére és a 10. századara helyezte.604 Hasonló módon datálhatók a görögországi ( 4. táblázat 

No. 227.) és bulgáriai emlékek is,605 azonban ott használatuk elhúzódik a 11. század 

végéig.606 A 10. század középső harmadánál korábbi időszakra nem keltezhetőek a halimbai 

sírok (4. táblázat No. 4–5.) sem.607 Az altípusba tartozó ékszerek kis darabszáma arra utal, 

hogy a díszesebb I.1. és I.4. altípushoz, valamint az egyszerűbb III.1. altípushoz képest is ez a 

köztes megoldással (sima dróttal) díszített emlékcsoport nem vált túlzottan népszerűvé. A 

tárgyak használata azonban a négygömbös fülbevalók teljes időszakán át tarthatott, pontosabb 

keltezésük mindössze csak a halimbai sírok alapján (10. század középső harmada, a század 

második fele) lehetséges. A többi ékszer esetében hasonló pontosságú időtartamot a kutatás 

jelenlegi állása szerint nem tudunk kijelölni. A formai hasonlóság mellett, az I. alcsoport 

öntött darabjaival való konkrét kapcsolat is megfigyelhető: így például a halimbai 506. sírban 

talált lelet (4. táblázat No. 4.) (54. kép) és egy Vinčán talált szórvány ékszer (4. táblázat No. 

106.) (68. kép 1.) alsó gömbdísze hasonló kialakítású volt. Ezeknél a tárgyaknál az alsó részt 

és a gömbdíszt összekötő álgranulációs hengeres tag is hasonló. A formai hasonlóság arra 

utal, hogy a különböző csoportba sorolt ékszerek közt számos párhuzam vonható; használatuk 

is azonos időszakra eshetett.  

A 2. altípus darabjai szinte mindenhol a 10. században váltak divatossá: Bulgáriában, 

Horvátországban és a Kárpát-medencében is.608 A tárgyak formailag csak alig különböztek a 

I.2. altípustól, elterjedésük is azonos területen figyelhető meg. Az I.2. altípustól eltérően 

azonban ezek a darabok gyakoriabbak voltak Bulgáriában, ugyanakkor megtalálhatóak a 

horvát területeken és a szerb részeken is, ahol közel azonos számban vannak jelen. A Kárpát-

medencében az öntött darabok jórészt a II.2. altípusba tartoznak, az I.2. altípust csak északon, 

morva leletkörnyezetbe sikerült fellelni (4. táblázat No. 16).  

 

V.3.7. A III. csoportba sorolt emlékek.  

 

                                                 
604 Beloševič 1987, 157–162.; Petrinec 2009, 249–252.  
605 Bosselmann–Ruickbie 2011, 231. 
606 Grigorov 2007, 162.  
607 Török 1962, 24–25.; Mesterházy 1991, 150.  
608 Grigorov 2007, 25.; 162. ; Petrinec 2009, 250–252.; Mesterházy 1991, 148–150. Vö.: Laczkó Dezső 
Múzeum, Veszprém Régészeti Adattára 8183.  
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A III.1. csoport fülbevalóinak alsó íve kerek átmetszetű huzal, amelyet nem díszítettek 

további ráforrasztott dróthuzalok. Ezen alcsoport darabjait szintén több darabból állították 

össze, ahogy az a töredékes tápéi fülbevaló esetében (4. táblázat No. 14.) is megfigyelhető 

(59. kép). A tárgyak egyszerűbb kialakításából adódóan ritkábbak a nemesfém darabok (4. 

táblázat No. 12.) amelyek általában bronzból (4. táblázat No. 9-10.; 14.; 20.; 41.; 161–162.; 

184.; 231.) készültek.609  

A gömbdíszek a legtöbb esetben kettős kónikus alakúak, két félből összeforrasztott 

darabok (4. táblázat No. 9.; 12.; 14.; 20.; 41.; 157.; 161–162.; 202.; 224.; 231.), ritkábban 

gömb alakúak (4. táblázat No. 78.; 171.; 223.) voltak. Az alsó ív vertikális tengelyébe 

elhelyezett gömbdíszek, hasonlóan a I. és a II. típusban tapasztaltakhoz, gyakran megsérültek 

(4. táblázat No. 10.; 20.; 40.; 43.). A sérült darabok esetében jól megfigyelhető, hogy a 

vertikális tengelybe elhelyezett pálcákat az alsó ívvel együtt öntötték ki (4. táblázat No. 10.). 

A tárgyak jelentős részénél a felső ív letört, vagy megsérült, de azokban az esetekben, ahol a 

záródás megmaradt, úgy tűnik, hogy a köpüs (4. táblázat No. 14.;162.; 171.; 184.) és a 

hurkos-kampós (4. táblázat No. 12.; 78.; 157.; 161.; 202.; 223.) megoldást egyaránt 

alkalmazták.  

Az altípus elsősorban Bulgáriában, majd a Duna – Morava – Száva – Tisza mentén 

terjedt el egészen Csehországig (4. táblázat No. 18.; 20.), de megtalálható volt a korabeli 

Bizánc központi területein is (4. táblázat No. 223.; 230.). A Balkán belső részeiről való hiány 

okára elhamarkodott lenne magyarázatot adni a kutatás jelen fázisában, hiszen azt akár 

szubjektív (jelen adatgyűjtés hiányosságai) és objektív tényezők egyaránt okozhatják.  

 

A hasonló formai kialakítású, öntött III.2. altípusba sorolt fülbevalók sokkal szélesebb 

körben elterjedtek. E darabok leegyszerűsödött öntvények voltak: hiszen csak a négy 

gömbdísz kialakítását hangsúlyozzák és az alsó ív díszítésének jelzésszerű igénye már fel sem 

tűnik az ékszereken. Alapanyagukat tekintve is kizárólag az olcsóbb réz ötvözetből, nem 

pedig nemesfémből készültek. Számos esetben már úgy is forgalomba kerültek egyes 

darabjai, hogy az alsó ív kialakításakor keletkezett öntési maradványokat lereszelték (4. 

táblázat No. 21.; 68). (63. kép 9.) E csoport esetében is megtalálhatóak olyan ékszerek, ahol 

az alsó ív belső gömbdíszeit már csak jelzésszerűen alakították ki (4. táblázat No. 181.; 204.; 

                                                 
609 A nemesfém és bronz emlékek, amint a Tápé–Malajdok B. temető leletei is jelzik (4. táblázat No. 12.; 14.) 
azonban egy temetőn belül is előfordulhattak. 
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228.; 230.; 232.).610 A tárgyak záródására pedig egyaránt jellemző a két fentebbi daraboknál 

is jelzett megoldás.611 Az ékszereket tulajdonosaik gyakran hosszú ideig hordhatták, amire az 

egyes darabokon megfigyelhető kopásnyomok (4. táblázat 193.); valamint a tárgyak 

másodlagos átalakítása (4. táblázat No. 193.; 217.) is utal. Az altípus, hasonlóan a többi öntött 

darabhoz, a cseh-morva területek kivételével mindenütt megtalálható, ahol a négygömbös 

fülbevalók viselete előfordult.  

 

A III.3. altípus különválasztására csak a formai klasszifikáció következetes 

végigvezetése miatt volt szükség. A díszített lemezgömbös, sima egyszerű drót alsó ívvel 

felszerelt ékszerből mindössze csak egy darabot sikerült találni (4. táblázat 49.), s az 

leginkább az I.4. altípus darabjaival hozható összefüggésbe, ahogy azt a horvát kutatók is 

hangsúlyozták.612  

 

A III. csoport emlékei, kisebb darabszámban, mint a II. típusba sorolt fülbevalók, de 

hasonlóan azokhoz, széles területen terjedtek el. A lemezgömbös darabok esetében a Kárpát-

medence Bulgária és a bizánci lelőhelyekről származó emlékek mellett előkerültek ilyenek 

morva környezetből is (4. táblázat No. 18.;20). Utóbbi darabok arra utalnak, hogy ezen 

emlékek feltűnése is a 9. századra tehető (4. táblázat No. 232.), de használatuk a Balkánon és 

a Kárpát-medencében egészen a 11. század kezdetéig tovább élt.613  

Az öntött darabok használata szinte mindenütt, ahol keltezhetőek a leletek a 10. század 

második felére, a 11. századra első felére tehető. Erre az időszakra estek a horvátországi 

darabok is: amint a vukovári 66. sírban talált (4. táblázat No. 68.) emlékek, vagy a Stranče–

Gorica lelőhely 31. sírjának (4. táblázat No. 56.) a leletei jelzik.614 A szlovéniai leletek is erre 

az időszakra keltezhetők a sírmellékletek alapján (4. táblázat No. 21–22.; 24.; 26).615 Hasonló 

időszakra estek a Kárpát-medencei darabok (4. táblázat No. 3) és a bulgáriai, valamint a 

görögországi öntött fülbevalók is.616  

 

                                                 
610 Érdekesség, hogy az egyszerűsödés önmagában nem területfüggő, hiszen az nem csak a Bizánc központi 
területektől távolabb eső vidékeken figyelhető meg, hanem a központi zónából (4. táblázat No. 228.; 230.) is 
előkerültek ilyen ékszerek.  
611 Köpűs záródás imitációja: 4. táblázat No. 21.; 68.; 181.; 184.; 194.; hurkos-kampós záródás: 4. táblázat No. 
143.; 181.; 224.; 228.; 230. 
612 Piteša 2009, 119.; Petrinec 2009, 254–255. 
613 Dostál 1966, 175.; Grigorov 2007, 24.; Albani 2010, 197.  
614 Demo 2009, 456.; Cetinić 1998, 182.  
615 Korosec 1999, 63.; Bitenec–Knific 2007, 107.; 117.  
616 Laczkó Dezső Múzeum Régészeti Adattára 8183.; Grigorov 2007, 24.; Albani 2010, 197.  
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V.3.8. Összefoglalás 

 

A négygömbös fülbevalók a 9–11. században a balkáni régió egyik meghatározó és 

kedvelt ékszerei voltak. Az összegyűjtött leletek nagy száma mutatja, hogy hosszú időn át 

változatlan formában maradtak megezen a területen. Ilyen korabeli emlékeket Dél–Szerbia, 

Montenegró és Dél–Bosznia területéről nem sikerült összegyűjtenem, e részeken való hiánya 

azonban minden bizonnyal csak látszólagos, mivel Montenegró esetében a helyi régészeti 

kutatás kiegyensúlyozatlanságával,617 a másik két területen a saját vizsgálódásaim 

hiányosságaival magyarázhatóak. A tárgytípus elterjedésének határának délen a Görög 

szigetvilág, és Thrákia tekinthető, keleten a Duna-delta, északon az Alpok keleti pereme, a 

Kárpát-medence és a Cseh-medence, nyugaton pedig Dalmácia. A tárgytípus a kutatás jelen 

állása alapján nem terjedt ki Bizánc kis-ázsiai területeire és nem ismert ilyen emlék a Krímből 

és Dél–Itáliából sem.618  

A fülbevalók legközelebbi előzményei talán a csüngős kőbetétes fülbevalók lehettek,619 amire 

számos formai megoldás is utal. Utóbbira jó példa a halimbai honfoglalás kori temető 841. 

sírjának fülbevalója (4. táblázat No. 7). (56. kép) Az ékszer csüngő tagja tulajdonképpen egy 

csonkakúp alakú rekeszt és az abba foglalt betétet imitálja; amelynek előképei közt az a 

Kiskörös–Vágóhíd 4. sírjának fülbevalói,620 vagy a dunaújvárosi temető 12. sírjának arany 

fülbevalópárja említhető,621 utóbbiak esetében nem csak a rekeszbe foglalt gyöngy és drágakő 

és az ékszer csonkakúp foglalata mutatja mi volt a későbbi megoldások előképe. (78. kép) A 

tápéi temető 21. sírjának fülbevalópárjának (4. táblázat No. 13.) és a Donićko Brdoban talált 

ékszernek (4. táblázat No. 78.) a csonkagúla alakú csüngőtagjához kapcsolódó előzmények a 

korábbi időszak fülbevalóinál is fellelhetők (79. kép 1-2.).622 A gyöngyök fémgömbökkel 

való helyettesítése a 10. századi központi műhelyekben készített darabok esetében is 

előfordult, amint azt a pliszkai temető 27. sírjának fülbevalópárja is mutatja (4. táblázat No. 

191).62

                                                

3  

 
617 Takács 2006, 181.; idem 2011.  
618 Mesterházy 1991.; Grigorov 2007.; Bosselmann–Ruickbie 2011.  
619 Ilyen előzmény lehetett a halimbai avar temető 118. sírjának fülbevalója, ahol a csüngő részen megtalálható 
volt a kő fölött a granulációval díszített nyakrész. Vö.: Garam 2001, 263.; Dimitrijević – Kovačević – Vinski 
1962, 100–101.; Tb. XXXIII.1. A hasonlóságok kapcsán lásd még: Szőke 1992, 929.; 933–934; 936. A forma 
antik előképeire: Petković – Ružić 2005, 52.  
620 László 1955, Pl. II. 1–2.; Garam 2001, 30–32.; 400. 
621 Marosi – Fettich 1936, Taf. VI. 41–42.; Garam 2001, 30–32.; 401.  
622 Szőke 1992, 859.  
623 Važarova 1981. 
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A tárgytípus legkorábbi darabjai a 9. század közepére keltezhetőek. Ezek az emlékek 

részben a fentebb tárgyalt, a gömbdíszek teljes felületén granulációval díszített darabok voltak 

(3. táblázat No. 1.; 3–4.; 29–32.), részben az I.4. altípus emlékei (4. táblázat No. 30.; 50.; 

62).624 A gömbdíszek két formai típusa (a kettős kónikus és a gömb alakú) már ekkor 

párhuzamosan jelen volt a fülbevalókon, amire a ptuji sír (3. táblázat No. 29–30.) talán a 

legjobb példa. (47. kép 3.) A 9. századi darabok közt még gyakoribbak az aranyból készített 

emlékek (3. táblázat No. 3.; 29., 4. táblázat No. 50). Azonban már ekkor is megfigyelhetőek a 

fülbevaló ezüst és bronzból készült olcsóbb darabjai (3. táblázat No. 1.; 4.; 4. táblázat No. 29–

30.; 48–49). A bizánci leletanyagban gyakran „Ψ-típusú” fülbevalók közé sorolt darabok a 11. 

századig divatban is maradtak.625 A nemesfém emlékek a 10. századi leletek közt elsősorban 

a Bizánchoz földrajzilag közel eső bulgáriai területekről ismertek (4. táblázat No. 188–189.; 

91.), amelynek az oka a helyi elit és a birodalom közismerten szoros kapcsolataiból is 

adódot

         

1

t.626  

 

Az fülbevalótípusnak számos formai csoportja alakult ki. Az egyik legjobban 

elkülöníthető ilyen egység a korai horvát, szlovén és dunántúli területekkel párhuzamosan 

megjelenő morva leletanyag (3. táblázat No. 10–14; 16–28.), ahol a gömbök granulációs 

díszítése és az alsó ív dróthuzallal való kiemelése egyaránt általános volt. A morva emlékek 

később is hatottak, amint azt az észak-európai leletek (3. táblázat No. 5–9.)627 és a 10. század 

első felére keltezett csehországi Budeč – Zákolany lelőhelyen talált emlék (3. táblázat No. 

15.) is mutatja.628 A balkáni területeken a 10. század első felében továbbra is divatban maradt 

a tárgytípus, azonban már nem díszítették granulációval a gömböket, viszont az alsó ív 

filigrán huzalokkal való kiemelése a 10. század teljes időszakában megmaradt (I.1–2. altípus). 

Számos további csoport is ekkor alakulhatott ki, így a 10. században jelent meg az alsó ív 

láncokkal való díszítése (I.5. altípus), ami párhuzamba állítható más típusú láncokkal díszített 

ékszerekkel.629 Az egyszerűbb daraboknál a filigránhuzal helyett megjelent a sima dróthuzal 

felforrasztásával, így az ékszer tovább egyszerűsödött (II.1. altípus). A horvát területeken a 

10. század első felére keltezett leletek közt az alsó rész díszítéséhez bizonyos daraboknál még 

                                        

1, 101.; 233.  

0–164.; Dostál 1965, 387–388.; Herrmann 1982, 27–28.; Zoll-Adamikowa – Dekówna 

624 Petrinec 2009, 250–251.  
625 Bosselmann–Ruickbie 201
626 Curta 2006, 81–96.  
627 Kostrzewski 1962, 16
– Nosek 1999, 73–74. 
628 Bartošková 2000, 250.  
629 Grigorov 2007, 33–34.  
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granulációt is használtak (4. táblázat No. 57.; 62).630 (62. kép 4–5.) A 10. századra pedig 

Dalmácia lehetett az egyik gyártási központ is, amire az I.1. típus elterjedési területe alapján 

lehet k

orvátországban és a Balkán belső területein: Albániában 

és Mac

14.; 162–164.; 191) alapján 

övetkeztetni lehet. Az öntött ékszerek használata is hosszú időszakot ölelhetett fel, amire a 

kopott 

övetkeztetni.631 A lemezes darabok azonban kedveltek voltak Bulgáriában, Albániában 

és Bizáncban is.  

A vizsgált ékszerek további egyszerűsödéseként azok öntött változata is megjelent a 9. 

század végén (I.3. altípus; II.2. altípus), divatjuk azonban jórészt a 10. századra esett, amint 

azt a Zminjben feltárt temető belső kronológiája is mutatja.632 Ezeknél az öntött fülbevalóknál 

kezdeten még utánozták a filigrán díszítést; de a leegyszerűsödött darabokon kívül a készítési 

technikájukból adódóan ezek a finom részletek hamar elveszítették jelentőségüket és a rontott 

(4. táblázat No. 153.; 221) (66. kép 3.),vagy a félkész öntvények (4. táblázat No. 21.; 56.; 68.) 

is forgalomba kerültek. Számos lelet olyan egyedi variánsok meglétére utal, amelyek 

valószínűleg csak egy-egy lokális műhely termékeiként értékelhetőek, de szélesebb területen 

– a fentebb említett jelenségek nyomán – nem váltak divatossá (4. táblázat No. 93.; 154). (65. 

kép 3. kép; 77. kép 13.) A különböző típusú öntött darabok javarészt bronzból készültek, így 

olcsóbb előállításokból adódóan sokkal szélesebb körben és nagyobb számban terjedtek el, 

mint a több darabból összeforrasztott lemezgömbökkel díszített ékszerek. Az előbbiek a 

összegyűjtött leletek alapján csak H

edóniában nem kerültek túlsúlyba.633 A honfoglaló magyar szállásterületeke fellelt 

darabok is jórészt öntöttek voltak.  

A 10. században terjedhettek el azok a lemezgömbös fülbevalók, melyeknél az alsó ív 

díszítését már teljesen mellőzték (III.1. altípus). Az egyszerűbb előállításon túl ezek a darabok 

javarészt olcsóbb nyersanyagból, réz ötvözetből készültek. A 10. század közepén, a század 

második felében váltak divatossá a sima alsóívvel felszerelt ékszerek öntött változatai (III.2. 

altípus). A lemezgömbös darabok (I.1–2. altípus; II.1.altípus; III.1. altípus) valószínűleg 

azonban sehol nem szűntek meg az öntött darabok megjelenésével; amint arra a gradesnicai 

(4. táblázat No. 167–172.), vagy a jakimovoi (4. táblázat No. 175–180.) leletek, vagy a 

pontosabban keltezhető emlékek (4. táblázat No. 4–5.; 7–10.; 12–

k

és átalakított darabok utalnak (4. táblázat No. 193.; 217.).  

                                                 
630 Cetinić 1998, 184–185.; Petrinec 2009, 252–253. 
631 Mesterházy 1991, 152.; Petrinec 2009, 253.  
632 Boltin-Tome et al. 1995, 85.  
633 Utóbbi területekre vonatkozó megállapítás azonban később módosításra is szorulhat, mivel e régió – már 
sokszor említett – kutatottsága nem vethető össze Bulgária, Horvátország és Szerbia központ régiójának e 
korszakra vonatkozó ismeretekkel (Vö.: Takács 2011.), ezen túlmenően az általam feldolgozott szakirodalom is 
kiegészítésre szorul. 
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Felmerül a kérdés, hogy megállapítató-e a Kárpát-medencei darabok készítési helye? 

Csak a formai klasszifikáció alapján az egyes emlékek proveninenciája nem vezethető le. A 

lemezgömbös darabok esetében ennek vizsgálata talán eredményesebb lehet, a vonatkozó 

leletek egyedi megoldásaiból kiindulva. A rendelkezésre álló ismeretek alapján azonban a 

halimbai 621. és 841 sírok fülbevalóiról (4. táblázat No. 5.; 7.), a karosi (4. táblázat No. 8.), a 

szentesi (4. táblázat No. 9–10.) és a tápéi 30. sírok ékszereiről (4. táblázat No. 14) nem 

lokalizálható azok pontos készítési helye. A halimbai temető 506. sírjában talált ékszerek (4. 

táblázat No. 4.) legjobb formai párhuzamát Vinčáról (4. táblázat No. 106.) sikerült fellelnem 

(68. kép 1.),634 míg a tápéi temető 21. sírjának fülbevalói (4. táblázat No. 13.) a szintén 

szerbiai Donićko Brdoban talált ékszerrel (4. táblázat No. 78.) vethetők össze. A Kárpát-

medencei lemezgömbös ékszerek és a horvátországi hasonló emlékek kapcsolata ellen 

szólhat, hogy a magyar szállásterület azon ékszerei, melyek kapcsolószerkezetéről 

információnk van (4. táblázat No. 4–8.; 12–13.) hurkos-kampós záródásúak;635 míg a 

horvátországi darabok köpűs kapcsolószerkezetűek voltak. (60–64. kép) A tápéi 30. sír 

fülbevalóinak lehetett esetleg ilyen kapcsolódása (4. táblázat No. 14.) (59. kép); azonban 

fontos azt is megjegyezni, hogy a köpűs kapcsolószerkezet Horvátországon kívül más 

területeken is jelen volt. (72. kép) A Szentes–Szentlászló lelőhely 38. sírjában talált ékszer – 

amennyiben négygömbös fülbevaló volt a lelet – (4. táblázat No. 10.) peremgyűrűjének a 

párhuzamai a szerbiai (4. táblázat No. 102.; 107.) és bulgáriai emlékeken (4. táblázat No. 

191.; 201.; 213–214.; 219.) figyelhetőek meg, azonban ezek a darabok jórészt öntöttek voltak. 

A Szen

                                                

tes–Nagyhegyről származó szórvány ékszer (4. táblázat No. 9.) legjobb párhuzama is 

öntött; a szerbiai Brza Palanka lelőhelyről való (4. táblázat No. 76). (53. kép 3. kép; 64. kép 

3.) 

Az öntött darabok (4. táblázat No. 1–3.; 6.; 11.; 15) pontos párhuzamait nem sikerült 

fellelnem. A csetényi fülbevalók (4. táblázat No. 1.) egymáshoz való hasonlósága alapján 

azonos műhely termékei lehettek (52. kép), viszonylag közel állnak a leletekhez az orsovai (4. 

táblázat No. 220–221.) emlékek is. (66. kép) Az ecsédi lelet gyenge öntvény (4. táblázat No. 

2.), hasonló minőségű veretek Horvátországból (4. táblázat No. 61.) és Szlovéniából (4. 

táblázat No. 21.) ismertek, ugyanúgy, mint a jobb minőségű tibolddaróci lelet esetében (4. 
 

634 Az 506. sír fülbevalója kapcsán Mesterházy K. külön kiemelte, hogy azok a „dalmáciai műhelyekben készült 
igényes darabok egyszerűbb változata” (Mesterházy 1991, 150.).  
635 Valószínűleg hurkos-kampós záródású lehetett a karosi fülbevaló is, amelynek a kapcsolószerkezete hiányzik. 
A hurkos-kampós záródására utal azonban az egyik gömbdíszből kiálló drót, miközben a gömbdísz felső oldala 
zárt, tehát abba nem csúsztathatták bele a felső ív végét (amely egyébként letört, vagy levágták, ugyanis jelenleg 
egy rövidebb, lereszelt rész maradt csak meg). (53. kép 1.)  
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táblázat No. 15.). A halimbai 621. sír (4. táblázat No. 6.) öntött fülbevalójához hasonló 

darabokat Szerbiában (4. táblázat No. 112.) és Boszniában (4. táblázat No. 118.) sikerült 

találnom. A Szentes–szentlászlói 93. sír öntött fülbevalójának (4. táblázat No. 11.) 

párhuzamait az észak-bulgáriai szórvány leletek közt sikerült fellelnem (4. táblázat No. 214–

215.) (76. kép 8.). A törökkanizsai (4. táblázat No. 106.) lelet kapcsán szintén a szerbiai 

területek leletei állnak közel: Brza Palanka lelőhelyről (4. táblázat No. 76.) és a Duna mellől 

Negotinból (4. táblázat No. 89.), míg a horvátországi vukovári sírlelet (4. táblázat No. 68.) 

legjobb

en a gyulafehérvári leletegyüttessel 

áródhat a leletek kronológiája.637 A tárgyak valószínűleg a karosi lelet kivételével 

m emlékei lehetett. A Kárpát-medencében a tárgytípus 

zonban nem vált túlzottan népszerűvé, sem a nemesfém emlékek, sem a köznépi jellegű 

                                                

 párhuzama a szlovéniai bledi lelőhelyről (4. táblázat No. 21.) való. A gyulafehérvári 

lelet legjobb párhuzamait a jakimovoi lelőhelyről (4. táblázat No. 177.) és a szintén bulgáriai 

Slučajnáról (4. táblázat No. 199.) sikerült fellelnem.  

A magyar szállásterületen talált ékszerek tehát valószínűleg jórészt a szomszédos 

területekről, vagy esetleg Bulgária irányából érkezhettek a Kárpát-medencébe. E tárgyak 

közül a legkorábbi készítmény, még a 10. század első felére eső darab, a karosi lelet volt. 

Időben ezt követhették a 10. század középső harmadára keltezhető sírok,636 a század második 

felében a többi sírleltek, míg a 11. század első feléb

z

kereskedelmi áruként került tulajdonosaikhoz, míg az előbbi egy katonai hadjárat emléke is 

lehetett, amire a tárgy másodlagos használata is utal.638 

 

Összefoglalva elmondható, hogy a négygömbös fülbevalók a kutatás jelen állása szerint olyan 

balkáni ékszernek tekinthetők, melyek széles körben elterjedtek, és idővel számos területen 

folyhatott a gyártásuk. A tárgyak a 7–8. századi Bizánc ékszereinek az egyszerűsödésével és 

átalakulásával jöttek létre, részint a gyöngy- és kőbetét díszes udvari emlékek imitációjával, 

részint az aranyból készített és áttört felhúzott gömbdíszek egyszerűsödésével. E tárgyak igazi 

divatjának a határa északon a Duna és a Száva mentén volt, attól északabbra csak 

sporadikusan, kis darabszámban kerültek el az egyes ékszerek. Az ékszertípus a 10. századi 

magyar szállásterületen való jelenléte is szórványos és – valószínűleg jórészt a déli 

kereskedelmi kapcsolatokkal magyarázható és ennél északabbi előfordulása is e délről érkező 

(részben még 9. századi) kereskedele

a

 
636 Mesterházy 1991, 152.  
637 Horedt 1958, 61–64.  
638 Révész 1996, 80.  
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rézötvözetből készített darabok nem terjedtek el: csak egy-egy temetőben fordulnak elő, de ott 

ltalában több darabjuk is előkerült.  á

 

V.3.9. Kiszombor B. lelőhely és a 295. sír leletei 

 

A Marosszögben fekvő Kiszomborban, a Nagyhalom dűlővel párhuzamosan futó csatorna 

partján 1928-ban Móra Ferenc egy több korszakhoz kapcsolódó temetőt tárt fel.  A 

lelőhelyen őskori leletei mellett,  a római időszakból és a hun korból való szarmata 

temetkezések,  gepida és avar kori sírok voltak,  valamint egy kora Árpád-kori temető is 

előkerült.  Jelen tudásunk szerint a 10–11. századra egy 78 (vagy 220) síros temetőrészlet 

keltezhető.  A temetkezés itt, a különböző leletek, így az érmemellékletek alapján is, a 10. 

században kezdődött és a 11. században is folytatódott.  A függőt tartalmazó 295. sírt 

mindegyik publikáció a 10. századra helyezte, nem tekintetve korábbinak azt.  Mindezek 

ellenére a töredékes függőt a honfoglalás kori temetőrészlettel foglalkozó áttekintések nem 

említették és a balkáni függőtípusokkal kapcsolatos áttekintések sem tértek ki a tárgyra.  

Ennek oka részben az lehetett, hogy a tárgyat egy adattári feljegyzés gepidaként említi,  és a 

10. század előtti készítését sejteti az-az üvegnegatív is, ahol a tárgy korábbi „restaurált 

639

640

641 642

643

644

645

646

647

648

állapotát” mutatja, a temető más kelta, szarmata és gepida leletei körében. A fényképen 

azonban az is megfigyelhető, hogy az ékszer letört díszeit rosszul helyezték vissza, és így első 

látásra egy egyedi tárgy „alakult ki” a restaurátor műhelyben. A ragasztások azonban nem 

bizonyultak tartósnak, a töredékek ma újra különálló darabok.  

                                                 
639 Kókai 2008, 17–18; Vizi 2008, 92. A temetkezéseken túl a területről bronzkori, szarmata, avar és Árpád-kori 

 Vö.: Vizi 2008, 100.  

ürti 2008, 57–58. 

s László és Bálint Csanád is (Kovács 1989, 41; Bálint 1991, 234). Csallány 
1, 170). Az ellentmondásra felhívja a 

t 1991, 234–236; Fischl–Kürti 2008, 89–90.  

tségét ezúton is köszönöm. 

telepjelenségeket is megfigyeltek a kutatók a későbbi terepbejárások során.
640 Török 1936, 102; Fischl–Kürti 2008, 51.  
641 Párducz 1931, 82–84; idem 1950, 103–107; Fischl–K
642 Török 1936.; Csallány 1961; Nagy 1993; Fischl–Kürti 2008, 64–68.  
643 Bálint 1991, 234–236.; Fischl–Kürti 2008, 87–90.  
644 Az Árpád-kori temetőrészlet nagysága és az ide sorolható sírok száma a szakirodalom alapján nem 
egyértelmű. Török Gyula 78 sírt sorolt ide (Török 1936, 102) amely szám átkerült a leletkataszterbe (FÉK 48. 
No. 258.) és amit elfogadott Kovác
Dezső ezzel szemben 220 sírt sorolt az Árpád-korhoz (Csallány 1996
figyelmet: Fischl–Kürti 2008, 87.  
645 Kovács 1989, 41.; Bálin
646 Török 1936, 102; Csallány 1961, 170.  
647 Grigorov 2007.  
648 A feljegyzésre Lajkó Orsolya hívta fel a figyelmemet, segí
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A leletek közül csak a vonatkozó függő sírhoz tartozása biztos. A különböző bejegyzések 

alapján a függővel együtt őrzött tagolt gyöngyszem sírhoz tartozása kérdéses.649 Az sem 

djuk pontosan, hogy eredetileg egy vagy két ilyen ékszer volt-e a sírban. A leltárkönyvben 

ől történt említés, azonban a leletes zacskón az szerepel, hogy az két ilyen 

rgy töredékeit tartalmazza.650 Valószínűbb azonban, hogy csak egy darab volt, amire a 

ztott drót a karika felső ívét képezte, a másik pedig 

égy dísztöredék közül kettő deformálódott, a két további töredéket pedig egy-

íszek bázisát – a fentebb már említett – korongok adták, míg 

 díszek felső részének elmozdulását egyik oldalon egy újabb korong, a másik oldalon pedig 

tte. A középtengelybe helyezett gömbdíszeket alul és felül is egy–egy 
                                              

tu

csak egy függőr

tá

leltárkönyvön túl a fentebbi üvegnegatív is utal.  

 

A függő leírása 

 

Több darabból összeforrasztott áttört négygömbös bronz függő.651 A tárgy alsó ívét egy 

pántból alakították ki. A pánt két oldalára egy-egy dróthuzalt forrasztottak. Az alsó ív két 

oldalát egy-egy kerek, lapos koronggal zárták le, melyek másik oldalára kerek átmetszetű 

huzalokat forrasztottak. Az egyik felforras

a felhúzott áttört gömbdísz tengelyét adta. Utóbb huzalt egy újabb korong zárja le. E korong 

másik oldalához pedig egy kerek drótból hajlított hurkot forrasztottak. Az alsó ív vertikális 

tengelyébe a gömbdíszek tengelyeként egy-egy vékony drótot forrasztottak, amihez később 

rögzítették az összeállított gömbdíszeket. 

A függő két oldalára, valamint az alsó ív középtengelyébe, az ív külső és belső oldalára áttört 

gömbdíszeket helyeztek el. A drótból kialakított díszek töredékesek, a két oldalsó darabnak 

egy része hiányzik, az alsó ív belső részéhez kapcsolódó ötszirmú díszítés felső tagja letört, 

míg a külső oldalán kialakított gömbnek csak a csonkja maradt meg.  

A megmaradt n

egy öntött bronzgömb zárta le. Utóbbiak alkották az alsó ív vertikális tengelyének 

gömbdíszeit. A töredékek ötszirmú virágot formáztak. A virágalakokat egy-egy drót hullámos 

hajtogatásával alakították ki, úgy, hogy a hajtogatott drót alsó íveit a bronzgömbhöz 

forrasztották.  

A díszek tehát két egymással szembefordított ötszirmosra hajtogatott huzalok voltak. A 

középtengelybe helyezett gömbd

a

egy drótgyűrű jelente
   

9 A temető egyes sírjainak leletei összekeveredtek, amint arra a sírlapok bevonásával készített elemzése 
kapcsán már Kürti Béla is utalt. Vö.: Fischl–Kürti 2008, 90.  
64

650 Elképzelhető, hogy az egyes különálló díszek tévesztették meg a leletes zacskó megcímkézőjét és ezek 
alapján gondolt két fülbevalóra.  
651 A négygömbös elnevezés használatát megtartottam attól függetlenül, hogy jelen tárgy dísze nem gömb 
alakúak, viszont Szőke Béla klasszikus megnevezése így különítette el ezeket a tárgyakat. Vö.: Szőke 1962, 52.  
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bronzgyöngy zárta le.  A letört töredékek összeilleszthetők és felületükön megfigyelhetőek az 

egykori forrasztási nyomok is.  

 

A függő párhuzamai 

 

A négygömbös függők általános divatnak örvendtek a 9–11. században. E függő különböző 

ő – emlékek 

típusainak használata Bizánc balkáni régiójától, Dalmácián és a Kárpát-medencén keresztül 

Moráviáig, a lengyel és az észak német területekig terjedt (81. kép).652 A kiszombori tárgynak 

pontos párhuzamát a Kárpát-medence 10–11. századi leletanyagában azonban nem sikerült 

fellelnem. Egyedül az ékszer azon jellegzetességét, hogy az alsó ívet drótokkal díszítették 

lehet kapcsolatba hozni más temetők leleteivel Karosról és Halimbáról.653 

A kiszomborihoz hasonló emlékek a Balkán-félsziget központi régiójában kerültek elő. E 

leletek közül az általam ismert – földrajzilag a magyar lelőhelyhez legközelebb es

a horvátországi Sziszekről kerültek elő (5. táblázat No. 2.). A tárgyak megtalálásának a 

körülményeire és leletkörnyezetére vonatkozó adatokra való utalást a szakirodalomban nem 

találtam.654 A fényképek alapján az is kérdéses, hogy mindkét sziszeki tárgy ide sorolható-e? 

Az egyik darabról közölt fényképen ugyanis csak a felhúzott gömbdísz alakja tűnik áttörtnek, 

míg a középtengelybe lévő dísz bikonikus lemezgömbnek látszik (86. kép 1).655  

A legtöbb ilyen típusú leletet Macedóniában sikerült fellelnem (5. táblázat No. 3–7). E régió 

több lelőhelyén is voltak ilyen tárgyak – több esetben jól keltezhető leletegyüttes részeként. Jó 

állapotban maradtak meg a Krstevi – Korešni lelőhelyen lévő temető 34. sírjának függői (5. 

táblázat No. 6.) (86. kép 3). A sír leletei közt található félgömbös fejű, granulációdíszes gyűrű 

a 10. század második felében a 11. század elején volt divatos,656 ami megerősíti az Elica 

Maneva keltezését.657 Hasonló keltezést javasolt az ékszer kapcsán Liljana Kepaska, aki a 

Trpčeva Crkva lelőhelyen talált darab kapcsán tekintette át a tárgytípus párhuzamait.658 A 

hvojnai temetőből előkerült leletek és egy újabb, a Bulgár Nemzeti Múzeumban őrzött 

ismeretlen lelőhelyről származó ékszerpár (5. táblázat No.8–9.) szintén a tárgytípus szélesebb 

                                                 
652 Giesler 1981, 94–103.; Mesterházy 1991, 146–152.  
653 Mesterházy 1991, 148.; Révész 1996, 18.; 245. 23.t. 17.; Török 1962, 142.; Mesterházy 1991, 146.  
654 Vinski 1949, 28.; idem 1970, 47. A két lelet összetartozása nem bizonyítható. Zdenko Vinski az emlékeket 
együtt nem közölte, és mivel mind a két tárgy töredékes.  
655 Lehetséges, hogy a tárgy átmeneti típus, ezt azonban a fénykép alapján nem sikerült megállapítani. De az is 

, 354.  
 temető használatát a kutatónő a 10–12. század időszakra helyezte.  

.  

elképzelhető, hogy az oldalsó lemezgömb töredezett volta megtévesztő. a fénykép alapján.  
656 Damian – Vasile 2010
657 Maneva 1996, 197. A
658 Kepeska 1996, 315
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elterjedési területére utal.659 Utóbbi lelet ezüstből és bronzból készült. Ez a függőpár talán a 

legkvalitásosabb darabja a fellelt párhuzamoknak (87. kép 2).660 A lelet alsó ívének külső 

oldalára és az alsó gömbdíszre függesztő füleket forrasztottak (oldalanként három-három 

darabot), amelyekbe csavart 8-as szemekből álló láncokat tettek a végükön csörgőkkel. 

Hasonló módon díszítették a hvojkai függőket is (5. táblázat No. 9.), azonban ezen daraboknál 

csak az alsó gömbdísz végén kialakított hurokba tettek láncokat, melyek végén gyöngyök 

díszítik tovább a tárgyat. Az ékszerek ily módon való díszítése gyakori volt, a 9–10. századi 

e, csak mára az áttört díszek hiányoznak róluk. Számos 

századra keltezett másik ékszer (88. kép 2.), amelyik öntött gömbdíszei részben az ékszer 

délkelet-európai ékszerkultúrában.661 A bulgáriai ékszereknek e szempontból a legjobb 

párhuzama Albániában, Rehova lelőhely 141. sírjában lelhető fel (88. kép 1).662 A tárgytípus 

távolabbi párhuzama a görög Azoroson talált ékszerek, amelyek azonban a belső ívükön 

holdsarlóval díszített emlékek közé sorolhatók.663 Ezen emlékeknél azonban ugyanúgy 

megtalálható a két oldalsó, illetve az alsó ív külsőoldalán meglévő gömbdísz esetében. 

Az ékszer kevés párhuzama (89. kép) alapján – szemben más négygömbös függőkkel (81. 

kép) – első pillantásra úgy tűnhet, hogy ezek a darabok viszonylag ritkák voltak. Az elterjedés 

e képe azonban megtévesztő is lehet. Egyrészt a görög, bolgár, horvát és magyar leletek arra 

utalnak, hogy Macedóniánál jóval szélesebb területen ismert volt a függőtípus. A sziszeki és a 

kiszombori és a Krn’evoban (5. táblázat No. 1–2.; 5.) talált leletek sérülései pedig azt is jelzik, 

hogy ezek a függők a hagyományos lemezgömbös és öntött négygömbös függőkkel jóval 

sérülékenyebb darabok voltak. Utóbbiból adódóan felmerül a lehetősége hogy számos, olyan 

függőtöredék is lehet a közölt régiségek között, amelyek ilyen ötszirmos áttört 

lemezgömbökkel voltak díszítv

további emlék lehet még Dél–Szerbiában és Montenegróban is, ahonnan a fellelt 

szakirodalomba egyáltalán nem sikerült négygömbös ékszerek közlésére akadnom, hiányukat 

a függők elterjedését bemutató térképen lévő üres terület is jelzi (81. kép). Mindez 

nyilvánvaló kutatási hiányosság, ami pedig óvatosságra int bármilyen általánosabb 

megállapítás levonását illetően.  

A tárgytípusnak az általam ismertnél szélesebb körű elterjedését további érvek is 

támogathatják. Egyrészt egy, a macedóniai Krn’evo lelőhelyen talált, szintén a 10–11. 

                                                 
659 Džambov 1968, 90.  
660 Kapelkova 2006.  
661 Grigorov 2007, 30–39.  
662 Aliu 1986, 226. 
663 Deriziotis – Kougioumtzoglou 2005, 156.  
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egyszerűsödését és öntött formáját jelzik,664 hasonlóan egy másik áttört sziszeki négygömbös 

függőhöz.665 A másik érv a tárgytípus szélesebb divatjára pedig az áttört ötszirmos felhúzott 

mezgömbök általános alkalmazása lehet. A felhúzott lemezgömbös függők esetében a 

nis ilyen emlékek mindenütt jelen voltak: Horvátországban (88. kép 3.),666 az 

l-Duna területén, Păcuiul lui Soare lelőhelyen (88. kép 4.),667 és Macedóniában (88. kép 

le

Balkánon, ugya

A

5.)668 és délebbre Bizánc központi régiójában is.669 

 

Összefoglalás 

 

A kiszombori B lelőhelyet a szakirodalomban olyan, 10. században nyitott temetőként tartják 

számon, ahová az itt élők a 11. században is temették szeretteiket. Az ide temetkező 

közösségnek, földrajzi helyzetükből adódóan voltak déli kapcsolatai, amint arra a sírokban 

talált pentagrammás-, madaras díszű és lépcsős fejű gyűrűk mellett a fentebbi függő is utal.670 

Erre az időre keltezhető ugyanis a fentebb vizsgált függő is. Az ékszer, az alapanyaga alapján, 

nem sorolható az egykori elit emlékanyagába, azonban kialakításának összetettsége és az 

lkészítéshez szükséges ismeretek alapján nem kapcsolható össze azokkal az egyszerű öntött 

karikaékszerekkel sem, amelyek a legáltalánosabb emlékei voltak a korszak temetőinek. 

Viselője nyilván valóan olyan módosabb család elyik megengedhette 

agának, hogy az általános köznépi divattól eltérő függőt viseljen.  

V.4. A szőlőfürtös fülbevalók 

e

 tagja lehetett, am

m

 

 

V.4.1. A csekeji temető 426. sírja és jelentősége 

 

A Csekej–Templom-dűlő lelőhelyen feltárt 805 síros falusi temető fontos helyet foglal el a 9–

12. századi Kárpát-medence régészeti kutatásában. A temető jelentőségét nemcsak a 

                                                 
664 Maneva 1992, 52. Az ékszer alsó ívének két oldalán megfigyelhető karikás díszítés párhuzamait a terület 
északnyugati emlékanyagában sikerült fellelni: így Stanče–Gorica 82A. sír két függőjénél (Cetinić 1998, 190), 
vagy a karintiai Steinbergerben előkerült sírlelet egyik ékszertöredéknél (Eichert 2010, 23;. Taf. 30.5).  

, 126.  
665 Vinski 1970, 47.; Tab. I.2.  
666 Vinski et al. 1986, 90
667 Diaconu – Baraschi 1977, 123. 
668 Mikulčik 1996, 219. 
669 Deriziotis – Kougioumtzoglou 2005, 156.  
670 Fischl–Kürti 2008, 89. 
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kétségtelenül meglevő kontinuitás és az egyedi tárgyak nyújtják, hanem az egyes sírokban 

talált tárgyegyüttesek is.  E lelőhelyről ismert az egyik legkorábbi pénzzel keltezett Kárpát-

medencei S-végű karikaékszer is, amelynek kapcsán felmerült, hogy e tárgytípus 

megjelenését a 10. század második fele előtti időszakra is lehet keltezni.  E megfigyelés 

súlyát az adja, hogy az S-végű karikaékszerek keltezése máig alapvető fontosságú a korszak 

régészeti leletanyagához kapcsolódó keltezési és interpretációs kérdésekben. A 10. századi 

tárgyi emlékek között ugyanis ez a tárgytípus képviselte (szimbolikusan is) azt a csoportot, 

amelynek alapján a kutatók

671

672

 elválaszthatónak vélték a szlávokat és a magyarokat, és a 

tárgytípus együttes előfordulása felveti annak a lehetőségét, hogy a sír 

egésze a 10. század elejénél későbbi időszakra nem keltezhető. A csekeji síroknál valamivel 

későbbi a VII. Konsztantinosz és II. Romanosz ezüst veretét is tartalmazó Nyitra–Sindolka 

kutatásban elfogadottá vált az ékszer kései megjelenésének teóriája. Bóna István sorai 

azonban egyértelműen rávilágítanak a problémára: „A konkrét keltező adatok híján vagy 

helyett hipotetikus hajkarika-tipológiára alapozott kronológiai rendszerek szerint a 

<<köznépi>> temetőket csak 960/970 táján nyitnák. A Kárpát-medence azonban a 10. század 

első két harmadában sem volt lakatlan, illetve lakosaira nem csupán magyar lovassírok és 

szláv helynevek utalnak.”673 

A csekeji 357. sír francia pénzmellékletei alapján azonban a sír 10. század első felére való 

keltezése kétségesnek tűnhet.674 Ezeknek a pénzeknek, a sírban talált többi tárgyhoz 

hasonlóan, „története” van, így valószínűleg nem közvetlenül a verésük után kerültek a sírba, 

és ezért a sír és a sírmellékletek keltezésénél csak terminus post quemként használhatók.675 A 

pontos keltezéshez már csak azért sem lehet egyszerűen az érmek verési idejét alapul venni, 

mert azok egy nyaklánc részeként, hosszú ideig használatban maradhattak és a sírba temetett 

14 év körüli lány halála akár a század középső harmadára, második felére is eshetett.676 A 

temető egy másik lelete alapján azonban a 357. sír és az S-végű karikaékszerek divatjának a 

kezdete mégis inkább a 10. század első felére esik. A 426. sír ugyanis a temető keleti részén 

feküdt, és a benne eltemetett adultus korú nő sírleletei között megtalálhatóak az S-végű 

karikaékszerek éppúgy, mint a 9. század második felére jellemző, kiszélesedő fejű 

lemezgyűrű is.677 E tárgytípus azonban a 10. századra már nem volt divatban a Kárpát-

medencében, így a két 

                                                 
671 Rejholcová 1995.; Hanuliak – Rejholcová 1999.  
672 Mesterházy 2002, 332.; Langó 2010, 450. 

et 918–926, a burgundiai veret 923–936 közé keltezhető. 
673 Bóna 1986, 576.  
674 Kovács 2012, 58.; 150. A sírban talált brioude-i ver
675 A kérdés módszertani hátterére: Langó 2005, 278–306.  
676 Rejholcová 1995, 38.  
677 Szőke 1992, 869–871.  
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lelőhely 11., S-végű karikaékszert is tartalmazó sírja.678 Szintén S-végű karikaékszerrel együtt 

szerepel az a szórványlelet, amelyet Wolfgang Hahn közölt saját magánygyűjteményéből. A 

leletegyütteshez egy, a pereménél átlyukasztott II. Lotár dénár tartozott, amelyet egy S-végű 

karikára húztak fel.679 

Az S-végű karikaékszerek keltezésén túl a 426. sír leletei közt több szőlőfürt-díszes függő is 

előkerült (6. táblázat No. 30.).680 A sír biztosan a 10. századra keltezhető, erre utalnak a 

nyaklánc kauri vázai is, azok ugyanis – amint azt Kovács László elemzése kimutatta – a 

agyar honfoglalással együtt jelennek meg a Kárpát-medencei leletanyagban.681 A sírlelet 

pontosabb keltezéséhez és így talán az S-végű karikaékszerek megjelenéséhez is további 

 segítségével talán pontosítható az utóbbi 

ír keltezése is.  

m

érvekkel szolgálhat a függők vizsgálata, amelynek

s

 

V.4.2. A szőlőfürtös fülbevalók csoportosítása 

 

A szőlőfürt díszes fülbevalók vizsgálatának igénye a 8-9. századi emlékanyag 

feldolgozásához kapcsolódik. A különböző granulátumokkal díszített fülbevalók vizsgálata a 

bresztováci leletek előkerüléséig vezethető vissza, annak ellenére, hogy a leletegyüttes hosszú 

időn keresztül nem kapott kiemelkedő figyelmet.  A fülbevalótípus elkülönítésére azt 

követően került sor, hogy ilyen ékszerek nagy számban kerültek elő az egykori Jugoszlávia 

682

(6. táblázat 91–206) és Csehszlovákia (6. táblázat No.51–88) területén. M. Ćorović–

Ljubinkoić (II. típus 1-2. variáns) és V. Hrubý is bizánci tárgytípusként kezelte az ékszert.  683

A magyar kutatásban először – alapvetően V. Hrubý eredményeire építve – Szőke B. 

különítette el.  Ő azonban az ékszertípust még együtt tárgyalta a négygömbös fülbevalók 684

különböző variánsaival, hiszen nyilvánvaló, hogy a szigorú klasszifikáció ellenére ez a két 

tárgytípus párhuzamosan alakult ki és az egyes ékszerek egymásra is hatással voltak: közös 

vonásuk a négygömbös fülbevalók esetében az alsó gömbdísz és az alsó ív külső oldala közti 

                                                 

artozásával kapcsolatban esetleg kétség merülhet fe; mivel hasonló in situ 
t megfigyelni.  

678 Fusek 2003; Kovács 2012, 160. Vö.: Fusek 2006.  
679 Hahn 2005.; Kovács 2012, 21.; 149. Az érembörzén vásárolt ékszert az eladója magyar eredetűnek mondta. 
Szórványleletként a két tárgy összet
leletet eddig még nem sikerül
680 A tárgytípus elnevezésének általános voltára: Ćorović–Ljubinkoić 1952, 46–47.; Szőke 1962, 47.; Ercegović-
Pavlović 1977, 94.; Dostál 1965, 382–384.; idem 1966, 35–36. Az tárgytípusra vonatkozó eltérő terminológiára: 

 1962, 48.  Hrubý 1955, 233.; Szőke
681 Kovács 2008a, 119–128. 
682 Prohászka 2005, 91.  
683 Ćorović–Ljubinkoić 1952, 46–47.; Hrubý 1955, 228–235.  
684 Szőke 1962, 47–49.  
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granulációt utánzó díszített rész (4. táblázat No. 105–106.; 111.) és gyakran jöttek létre 

átmeneti típusok is.685  

Az ékszertípus vizsgálatában B. Dostál kutatásai,686 majd J. Giesler klasszifikációja 

jelentették a továbblépést.687 J. Giesler elkülönítette a több darabból kialakított, valódi 

granulációkkal díszített típust, valamint a granulációt utánzó öntött darabokat (14 a-b típus). 

A tárgytípus Kárpát-medencei emlékeinek részletes elemzését Mesterházy K. végezte el, 

azonban ő leginkább a 10. századi öntött darabokra koncentrált, mivel a honfoglaló magyar 

emlékanyagra ezek a darabok jellemzők.688 Az ékszerek 9. századi emlékeit Horvátországban 

J. Belošević és M. Petrince, a morva területeken M. Hanuliak vizsgálta (10 a-d típus).689 

Általán

 

zerbiai leleteket – összevonva a kijev-volhíniai fülbevallókkal V. Bikić tekintette át.691 

ak megfelelően ez esetben is 

lapvetően az alsó ív díszítettségéből indultam ki, míg az alcsoportok kialakításánál a tárgyak 

oportra osztottam. (90–91. kép)  

és a felső ívet egy-egy korong alakú díszített rész 

ok kerültek, ahol az alsó íven a filigránhuzalokat 

rrasztottak és az alsó ív külső, valamint belső oldalára valódi granulátumokból készített 

                                                

os értékelésüket a Kelet-Európai ékszerművességben újabban S. Rjabceva készítette 

el,690 míg a tárgytípus legfrissebb feldolgozása V. Grigorov munkája (II. típus 3–4. altípus). 

Utóbbi szerző a klasszifikációjában bemutatta az ékszer kialakulásának a menetét is. A

s

A tárgytípus elkülönítése során az eddigi klasszifikáción

a

készítéstechnikai sajátosságait (egybeöntött, több darabból összeállított) vettem figyelembe.  

 

Az ékszereket ezek alapján 5 cs

 

Az I. csoportba azokat a darabokat soroltam, ahol az alsó ívet több filigránhuzallal vagy 

annak imitációjával díszítették. Az alsó 

választja el egymástól.  

A csoport 1. típusában azok a darab

fo

szőlőfürt alakú díszeket forrasztottak.692  

A 2. típusba a csoport öntött darabjait soroltam, amelyek esetében megfigyelhető az alsó íven 

a korábbi díszes drótdísz mintázata.693  

 
meneti típusok nyújtotta nehézségek a Kárpát-medencei leletek közül a már 

 Révész 2008, 96.  
 1966, 35–36.  

etrinec 2009, 140–144.  

685 Mesterházy 1991, 154. Az át
említett ecsédi fülbevaló esetében jól megfigyelhetőek (4. táblázta No.2.). Vö.:
686 Dostál 1965, 382–384.; idem
687 Giesler 1981, 96–99.  
688 Mesterházy 1991, 152–154.  
689 Belošević 1983–1984; Hanuliak 2004, 165–166.; P
690 Rjabceva 2005, 100–102.  
691 Grigorov 2007, 17–22.; Bikić 2010, 22–24.  
692 A csoport megegyezik Ćorović–Ljubinkoić II.1. variánsával, valamint Hanuliak 10b altípusával. Vö.: 
Ćorović–Ljubinkoić 1952, 46.; Hanuliak 2004, 166. 
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A II. csoportba sorolt emlékek olyan öntött darabok, amelyeknél a téglalap átmetszetű alsó ív 

két hosszanti oldalán egy-egy sima huzalt imitáló díszítés fut végig. Az alsó és a felső ívet 

tól.694 

 III. csoportba tartozó függők alsó íve egy díszítetlen sima drót. Az alsó és a felső ívet egy-

 2. altípusba az egybeöntött darabok kerültek.696  

al, azonban két oldalukon nem 

gy-egy korong alakú dísz, hanem két-két ilyen díszített gyűrű osztja részekre.697  

 

rikája kerek átmetszetű, míg a szőlőfürt-

íszítés egy bordázott henger alakú taggá egyszerűsödött.698  

 

egy-egy korong alakú díszített rész választja el egymás

 

A

egy korong alakú díszített rész választja el egymástól.695  

Az 1. altípus esetén a tárgy több darabból forrasztott.  

A

 

A IV. csoportba sorolt öntött fülbevalók alsó íve sima dróthuz

e

Az V. csoportba sorolt darabok esetében a függők ka

d

V.4.3. Az I. csoportba sorolt emlékek jellemzői 

 

Az. I.1. csoport darabjai szinte kivétel nélkül nemesfémből készültek: ritkábban 

aranyból (6. táblázat No. 31.; 33.; 68.; 81.; 83.; 84.; 130.; 207.), nagyobbrészt ezüstből (6. 

táblázat No. 21-23.; 28.; 30.; 37.; 50.; 52.; 61–62.; 64-66.; 70.; 74.; 76.; 240.), de 

szórványosan előfordul bronzból készült darab is (6. táblázat No. 67). A függők kialakítása 

során az alsó ívet borító filigránhuzaldísz gyakran nemcsak az alsó ívre, hanem a felső ív egy 

részére is kiterjedt (6. táblázat No. 22; 83.; 130).  A filigránhuzal mellett gyakorta 

gyöngydróttal is díszítették az ékszert.  Az is előfordul, hogy a filigránhuzalból kialakított 

                                                                                                                                                        

699

700

 
693 csoport megegyezik Ćorović–Ljubinkoić II.2. variánsával, valamint Hanuliak 10c altípusával. Vö.: Ćorović–
Ljubinkoić 1952, 46–47.; Hanuliak 2004, 166. 

 típusával és Grigorov II. 1. csoportjával Vö.: Hanuliak 2004, 165–166., 

0, 22.  
a – 

Bikić 2010, 22. A tárgytípust Tonči Burić Putalj típusnak nevezte. Vö.: Burić 2008, 5.  
2.; Tab 84. 2-3.  

694 A csoport megegyezik Grigorov II.4. altípusával (Grigorov 2004, 19–20.), illetve V. Bikić 3. csoportjával 
(Bikič 2010, 22.).  
695 A csoport megegyezik a Hanuliak 10a
Grigorov 2007, 19.  
696 Bikić 4. altípus Vö.: Bikić 201
697 A tárgytípust H. Zoll-Adamikowa és M. Dekówna tornóci típusként különítette el. Vö.: Zoll-Adamikow
Dekówna – Nosek 1999, 75.  
698 Bikić 2. típus Vö.: 
699 Hrubý 1955, Tab. 82. 1-
700 Szőke 2000, 343.  
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alsó ívet a felső ívnél összedolgozzák az eredeti kerek huzallal.  A filigránhuzal 

alkalmazása általános volt, míg egyes esetekben a vékony drótot csak megcsavarták és úgy 

forrasztották fel az alsó ívre (6. táblázat No. 66.; 74).  Az alsó és a felső ívet elválasztó 

gyűrűk a finomabban kidolgozott ékszereknél két, filigránhuzal által keretelt granulációs 

gömbökből álló díszített sávból álltak (6. táblázat No. 21–23.; 28.; 30-31

701

702

.; 37.; 61-62.; 66.; 

.; 83). A szőlőfürtdísz középtengelyét adó huzalt sok esetben 

 ilyen drót-középtengelyt (6. táblázat No. 70.; 84.), hanem 

amely nagy valószínűséggel a 10. század első felére keltezhető. A tárgytípus legdélebbi 

előfordulása a mai Albánia területére esik, míg keleten a Răducăneniben talált kincsleletben 

                                                

69.; 83.; 240). Azoknál a daraboknál, ahol a filigrándíszítés a felső ívre is kiterjedt, egy 

harmadik gyűrűt is feltettek a díszített rész végére, amely azonban nem volt olyan díszes, mint 

a két oldalsó. Egyes daraboknál a két oldalsó gyűrű kevésbé volt díszített és granulációk 

nélkül, csak filigrán huzalt forrasztottak fel a gyűrűs részre (6. táblázat No. 21.; 50.; 207). A 

felső ívre egyes daraboknál még feltettek egy oldalsó gyöngydíszt is tartalmazó pálcát (6. 

táblázat No. 83),703 ami jól kapcsolódik a 7-8. század ékszerkészítési gyakorlatához.704  

A granulációkból készített szőlőfürtdíszt általában egy-egy dróthoz forrasztották fel. Ezek a 

drótok adták a díszítések középtengelyét és stabilitást is nyújtottak a felforrasztott 

granulációnak (6. táblázat 66.; 74

az alsó ív külső oldalához is hozzáforrasztották, így adva külön stabilitást az ékszernek (6. 

táblázat No. 28.; 30.; 33.; 50.; 61.; 68-69), míg más esetekben az alsó ívhez közel eső 

granulátumokat az ívhez is hozzáforrasztották (6. táblázat No. 22.; 70.; 130). Azoknál a 

daraboknál, ahol nem alkalmaztak

csak a granulációs szemeket forrasztották egymáshoz, a díszítések is könnyebben sérülhettek 

(6. táblázat No. 74.; 161., 240).  

Az ékszerek felső íve nyitott, a tárgyakon nem alakítottak ki külön záródást, a felső ívet 

gyakran összenyomták, így a tárgy könnyen deformálódott. A felforrasztott filigránhuzalok is 

gyakran megsérültek, és egy részük a használat során letöredezett (6. táblázat No. 28.; 30.; 

37., 50.; 61., 64.; 70., 207.; 240).  

Az ékszer szinte kivétel nélkül a 9. századra volt jellemző, mind a Kárpát-medencében (6. 

táblázat No. 21-23.),  mind pedig a morva területen (6. táblázat No. 28.; 30.; 33.; 37.; 42.; 50.; 

61-62.; 64-70.; 74.; 76.; 81.; 83-84.), de azon kívül is (6. táblázat No. 130.; 207.; 240).705 Az 

emlékek legkésőbbi horizontját a fentebb említett csekeji sír képviseli (6. táblázat No. 30.) 

 

.; Teodor 1980.; Mesterházy 1991, 152. 

701 Petrinec 2009, 141.  
702 Mesterházy 1991, 152.  
703 Hrubý 1955, Tab. 82. 1–2.  
704 Szőke 1960, 48.; Garam 2001, 31-32.  
705 Hrubý 1955, 229–235
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fordul elő.706 A bizánci birodalom központi területein tapasztalható hiánya és a 

peremterületen való jelenléte azonban nem mond ellent az ékszer bizánci eredetének: erre utal 

 Trilj-ben talált kincslelet kontextusa illetve annak legújabb értékelése.707 A lelettípus divatja 

általáno

első ívet egymástól elválasztó dísztagok kialakítása is különböző: a 

ső ív, 

                                                

a

s volt a 9. századi szláv fejedelemségekben: így Horvátországban, a Karoling 

Birodalom Oriens tartományában és Moráviában.708 Nem volt azonban jellemző a Duna-

mentén és Bulgáriában, ahol a tárgy öntött darabjai terjedtek el.  

 

Az I.2. csoportba sorolt ékszerek az I.1. altípus egyszerűbb, öntött változatai. A 

kialakításukból adódóan az ékszerek általában ezüst ötvözetből (6. táblázat No. 14.; 26.; 127.; 

140.; 146.; 149.; 181-82.; 203.), vagy olcsóbb bronz alapanyagból készültek (6. táblázat No. 

7.; 42.; 107.; 114.; 122.; 137.; 154.; 162.; 182.; 225-226). Az ékszer kidolgozottsága 

változatos: egy részük jó minőségű öntvény, míg más darabok egyszerűbb kivitelűek. A 

kidolgozottság mértéke azonban nem feltétlenül függött össze a tárgyak nyersanyagával, 

amint azt a szentesi 19. sír leletei (6. táblázat No. 14),709 a belgárdi (6. táblázat No. 137.) és a 

perniki (6. táblázat No. 222.) ékszerek is mutatják.710 Egyes daraboknál nemcsak a 

filigrándíszítés imitációja, hanem a csavart dróthuzal formája is megtalálható (6. táblázat No. 

140). Az alsó- és a f

jobban kidolgozottaknál a filigrán-granulációs tagoltság is megtalálható (6. táblázat No. 26.; 

35.; 42.; 61.; 137.; 181.; 192.; 199.; 206.; 210.; 215) az egyszerűbb emlékeknél azonban ezek 

a részek is elnagyoltak (6. táblázat No. 7.; 14.; 107.; 114.; 126.; 144.; 146.; 149.; 154.; 162.; 

181–182.; 200; 202).  

Az alsó ív granulációt utánzó díszítése gyakran bikonikus alakú (6. táblázat No. 7.; 14.; 26.; 

114.; 140.; 145.; 146.; 181-182.; 191.; 199.; 206.; 215.; 222.; 225.; 234), vagy hengeres testű 

(6. táblázat No. 42.; 61.; 107.; 122-123.; 126.; 161.; 202.; 210.; 215.; 226).711 Az ékszerek 

viselete hasonlóképpen modellezhető, mint az I.1. emlékek esetében, így a nyitott fel

ezen darabok esetében is sokszor deformálódott, mert a függőket gyakran összenyomták. A 

tárgy ugyanúgy nyitott, mint az I.1. típus emlékei, azonban a záródás számos esetben hurkos-

 
706 Teodor 1978, 197.; idem 1980.; Anamali 1988, 77. 
707 Petrinec 2009, 141.  
708 Hrubý 1955, 228–235.; Szőke 1962, 48.; Müller 1996.; Hanuliak 2004, 165–166., Petrinec 2009, 140-144.; 
Szőke 2012. 
709 Széll 1941. 234.; Szőke 1962, 47.; Mesterházy 1991, 153. 
710 Čangova 1992, 130–131. 
711 Az alsó ív külső oldalán lévő szőlőfürtdíszek formai különbsége azonban nem jelent sem kronológiai, sem 
készítés technikai (műhelyhagyomány) különbséget, amint azt jól bizonyítja a Kragulevon feltárt temető 14. 
sírjának ékszerei (6. táblázat No. 215). Vö.: Bobčeva 1984, 55. 
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kampós záródást imitál, legalábbis erre utal az egyes darabokon megmaradt hurkos végződés 

(6. táblázat No. 14.; 107.; 114.; 122.; 181.; 192.; 199–200.; 202-203.; 206.; 210.; 222).  

ivatban maradt, erre a Gamzingradon, Velemejen, vagy a Vinicán talált 

metők emlékei és leletösszefüggései hívják fel a figyelmet.719 Az öntött darabok tehát jóval 

szélesebb időhorizontot ölelnek fel és földrajzilag is jóval tágabb területet fednek le. A 

lhat, hiszen az öntött emlékeket az előbbiek 

ivatja hívta életre.  

 

Egyes darabok esetében felmerülhet, hogy azonos műhelyben készültek, de a közös 

jellegzetességek alapján legalábbis több mint valószínű, hogy több önálló 

műhelyhagyománnyal számolhatunk (6. táblázat No. 107.; 114), ami egyúttal arra is utal, 

hogy az ékszereket számos helyen, így például Dalmáciában is gyárthatták.712 

A tárgytípus elterjedése jóval szélesebb területre esik, mint az I.1. típusé. Megtalálhatóak 

északon, Morávia területén, a Kárpát-medencében, Dalmáciában, a Duna vonalán Bulgáriáig 

és a Macedón területeken, valamint Albániában is.713 A tárgy északi emlékei azonban arra 

utalnak, hogy ott ezek a darabok csak a 10. században jelentek meg,714 mint ahogy a Kárpát-

medencei emlékek is a 10. századra keltezhetők.715 A horvátországi és a Balkán más 

régióiban talált emlékek is jórészt a 9-10. századra keltezhetők.716 A Bagruša u Petoševcima 

kod Laktaša lelőhelyen feltárt temető leletei is azt jelzik, hogy az ékszer a 10. században is 

divatban maradt.717 Az ékszertípus divatjának a súlypontja tehát e területeken is inkább a 10. 

századra esett, amint azt a további lelőhelyek keltezése is mutatja.718 Az ékszertípus azonban 

a 11. században is d

te

tárgytípus áttételesen az I.1. típus divatjára is uta

d

V.4.4. A II. típusba sorolt emlékek jellemzői 

 

A II. típus emlékei kivétel nélkül öntöttek. Az ékszereknél, hasonlóan a négygömbös 

fülbevalóknál megfigyeltekhez, az alsó ív granulációt utánzó díszítése mellett, az alsó ívhez 

forrasztott vékony dróthuzal imitációja is megjelenik. Érdekesség, hogy a négygömbös 

fülbevalókkal ellentétben ezeknél a daraboknál nincsenek meg a több darabból forrasztott 

                                                 
712 Jelovina 1977.; Petrinec 2009, 143. 
713 További leletek kerültek elő még Srijemske Mitrovicán, amelynek leletei Zágrábba kerültek. Vö.: Mirko 
1955.  
714 Šolle 1966, 166.; Hanuliak 1992, 294.; Fusek 2006.; idem 2008a.  
715 Széll 1941. 234.; Szőke 1962, 47.; Török 1962, 144.;  
716 Ćorović-Ljubinković 1951, 46–47.; Kepeska 1996, 315.; Petrinec 2009, 141-142. 
717 Žeravica 1986.; Miletić 1963, 162–163. 
718 Bobčeva 1984.; Ćorović-Ljubinković 1951, 46.; Grigorov 2007, 26.  
719 Živić 2003, 193.; Maneva 1992.; Mikulčik 1996, 170.; Grigorov 2007, 26.  
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példányok (a négygömbös fülbevalók II.1. típus), hanem csak az egybeöntött emlékek.  Az 

ékszer ritkábban ezüstből (6. táblázat No. 13.; 16., 91.; 95.; 183.; 188.; 190.; 223), gyakrabban 

bronzból öntött (6. táblázat No. 1-6.; 9., 11.; 15.; 17.; 25.; 29.; 41.; 92.; 100.; 127.; 129.; 133.; 

137.; 141.; 143.; 150.; 152-153.; 155.; 157-160.; 163-166.; 169.; 179.; 181.; 183.; 187-190.; 

195.; 220.; 224.; 227-229.; 232.; 234-235.; 238-239) darabok voltak. Az ezüstötvözetből és a 

bronzból készült emlékek gyakran ugyanazon sírban is előfordultak (6. táblázat No. 183.; 

188.; 190), ami arra is utal, hogy ezen ékszerek eltérő nyersanyaga és a különböző darabok 

értéke között nem lehetett nagy különbség,  mint ahogy előfordul aranyozott bronzból 

készült variáns is (6. táblázat No. 15). Az egyes példányok kialakítása változatos volt. A 

gondosan kidolgozott, tárgyak mellett (6. táblázat No. 25.; 29.; 102.; 127.; 137.; 155.; 157.; 

160.; 183.; 190.; 221.; 228; 238) megtalálhatóak az elnagyolt, gyengébb minőségű öntvények 

is (6. táblázat No. 1-6.; 9., 14.; 16–17.; 92.; 95.; 100.; 141.; 143.; 151.; 158-159.; 163.; 166.; 

169.; 179.; 181-182.; 188.; 220.; 239). A különbségek jól megfigyelhetők a szőlőfürtdíszek és 

az alsó, valamint a felső ívet egymástól elválasztó korongok kidolgozottsága alapján. Gyakran 

az öntési varratokat

720

721

 sem reszelték ki mindenhonnan és úgy használták az ékszereket (6. 

táblázat No. 41.; 92.; 95.; 102.;127.; 229). A tárgyak általában köpűs záródást imitálnak, 

ritkább esetben megtalálható a hurkos záródás is (6. táblázat No. 14–16.; 92.; 132.; 183.; 220.; 

222.; 224.; 228).722  

Ez az ékszerfajta a típus legnépszerűbb változatának számított, hiszen mindenütt 

megtalálható, ahol a szőlőfürtös típus előfordult. Északon azonban nem terjed túl az egykori 

Magyar Fejedelemség 10. századi határain, de ez nem etnikai okokkal, hanem az altípus 

elterjedési dinamikájával magyarázható: ezek az ékszerek itt egyértelműen a 10. századi 

lelethorizonthoz kapcsolódtak. A keltezést erősíti, hogy a csekeji 335. sír (6. táblázat No. 29.) 

a temető keleti részén, a 10-11. századi sírkörnyezetben feküdt;723 a tornóci temető 35. sírja 

                                                 
720 A több darabból forrasztott emlékek hiánya arra is felhívja a figyelmet, hogy nem feltétlenül voltak jelen 
mindegyik ékszertípusban az azonos megoldások, hanem az egyes megoldások egymástól függetlenül is 

nne. E jellegzetességnek különösebb kronológiai vagy műhelyhagyományokra vonatkozó 
állapítani, ugyanis egyes emlékek esetében jól látható, hogy míg az egyik 

átkerülhettek más-más ékszerformákra.  
721 Ennek egyik oka, hogy az ezüstként leírt leletek egy része vagy olyan bronzöntvény, amelyek színe ezüst, 
vagy pedig az, hogy az ezüst ötvözetek olyan adalékanyagokat tartalmaztak, amelyek viszonylag olcsóvá tették a 
tárgyak elkészítését. Az öntvények összetételére vonatkozóan: Konovalov 2008, 16–29. 
722 A hurkos záródás elterjedése nem mutat olyan sűrűsödést, hogy e jellemző segítségével az altípus tovább 
bontható le
jellegzetességét nem lehet meg
ékszernél elkészítették a hurok imitációját, addig a másik leletnél ezt gondosan lereszelték, vagy ki sem 
alakították. Vö.: 5. tábla 4. kép. A hurkos záródás tényleges alkalmazására is van példa e típusnál: Šribar–Stare 
1974, 292.  
723 Hanuliak–Rejholcová 1999.  
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(6. táblázat No. 46.) szintén a 9. század végére a 10. század elejére keltezhető.724 A persei sírt 

pedig a sírban talált II. Nasr ibn Ahmad szamánida emír érme keltezi a 10. század második 

áblázat No. 102).729 A 10–11. századra 

int az I. típusba 

rtozó darabok elterjedése. A 10. század elejétől jelent meg minden területen, a 10. 

században mindenütt elterjedt, de míg a Kárpát-medencében a 11. századot követően már nem 

ég hosszú ideig divatos maradt.  

negyede utáni időszakra.725 A tárgytípus megtalálható nagy számban a mai Magyarország 

területén, Szlovéniában és Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában és Albániában is, 

Albániától délre viszont nem sikerült fellelnem.  

A tárgytípus azonban nem csak Szlovákiában hanem a Kárpát-medence más területein is a 10. 

században jelent meg és a 11. századig használatban maradt.726 A Köttlach-kultúra területén 

szinte csak ez a típus volt jelen. Az itt előkerült darabokat szintén a 10-11. századra 

keltezték.727 A 9. század második fele és a 10. század első fele közti időszakra estek a 

horvátországi emlékek is.728 Amint arra a Bijelo Brdo-i temető kronológiája is utal, az ékszer 

itt a 11. század első felében is divatban maradt (6. t

keltezhető a szerbiai emlékek egy része is (6. táblázat No. 150-151.; 158–159),730 azonban 

van olyan tárgy, amely ennél később is a helyi viselet része maradt (6. táblázat No. 143.; 

160).731 10–11. századiak a bulgáriai emlékek is. 732  

Összefoglalva elmondható, hogy az altípus megjelenése később történt, m

ta

használták, addig a Balkán északi részén m

 

V.4.5. A III. típushoz tartozó emlékek 

 

A III.1. altípus kialakítása egyszerű, mivel az alsó ívet itt nem díszítették. E tárgyak 

esetében a teljes függő karikája gyakran csak egy drótból állt, amelyet az egyik oldalon egy 

granulációs dísztag tört meg, a másik oldalon pedig egy azzal párhuzamos díszítő tag zárt le 

(91. kép). A tárgytípus gyakran aranyból (6. táblázat No. 31.; 34.; 56.; 75.; 77.; 81–82.; 100.; 

                                                 

et), amely azonban a pontosabb keltezést nem tesz lehetővé. A sír leletkörnyezetére: Točík 1971, 
 Hanuliak 2004, 171–174.  

őke 1962, 48.; Török 1962, 24–26.; Giesler 1981, 99., Mesterházy 1991, 154.; Istvánovits 

724 A sír szuperpozícióban van a 22. és a 23. sírral, azonban csak a 22. sír tartalmaz mellékletet (egy 
gyöngyszem
139–140.; a morva időszak gyöngytípusaira vonatkozóan:
725 Točík 1968, 39., Kovács 1989, 52–53.; idem 2012, 179.  
726 Széll 1941. 234.; Sz
2004, 57.  
727 Šribar–Stare 1974, 292.; Bitenec – Knific 2001, 111.  
728 Vinski 1970, 47.; Tomičić 1993.; Cetinić 1998, 178.; Petrinec 2009, 632.  
729 Tomičić 1991.  
730 Janković–Janković 1981, 56.; 59.  
731 Janković–Janković 1981, 70.; Radosavljević-Krunić 1986, 332.; Albani 2010, 196.  
732 Jotov – Atanasov 1998, 113.; Totev 2004, 237.; Grigorov 2004, 69. 
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130.),  vagy ezüstből (6. táblázat No. 28.; 43.; 63.; 71–73.; 79–80.; 110–112.; 116.; 119.; 

194.; 204.; 240–241.), néha aranyozott ezüstből (6. táblázat No. 21.) készült. A huzalkarika 

általában kerek átmetszetű, mint az 1.1 altípus esetében, ritkábban négyzetes átmetszetű (6. 

táblázat No. 31., 43.; 82). Az ékszerek granulációs díszítése ugyanúgy, mit az I.1. altípus 

esetében, több egymáshoz forrasztott gömbdíszből áll. A gömbdíszeket ezen darabok esetében 

is vagy egy a középtengelybe helyezett dróthuzalra forrasztották fel (6. táblázat No. 21.; 33–

34.; 43.; 54.; 63.; 72.; 82.; 204.; 240.), vagy egymáshoz forrasztották a granulátumokat (jó 

példa erre: 99. kép 10.), illetve az alsó ívhez (6. táblázat No. 21.; 31.; 56.; 71., 72–73.; 78.; 

80.; 100.; 110–112.; 116–117.; 119.; 130., 194., 241).  Az ékszer két oldalán lévő 

díszítmény a finomabban kidolgozott daraboknál, szintén az I.1. altípushoz hasonlóan, 

filigránhuzallal keretelt granulációs díszítésekkel tagolt (6. táblázat No. 21.; 31.; 34.; 42.; 54., 

72–73.; 78.; 80.; 82.; 119.; 175.; 194.; 240), de vannak olyan darabok, ahol ezen díszek 

elnagyoltak (6. táblázat No. 88.; 110–112.; 117.; 130.; 204.), vagy szinte teljesen hiányoznak 

(6. táblázat No. 43., 56.; 63., 100).  Az eltérő kialakítás azonban nem jelent kronológiai 

különbséget, amint azt a pénzzel keltezett Nin–Ždirjač 62. sír ékszerei (6. táblázat No. 119); 

vagy a Zalaszabar–Borjúállás-szigeten feltárt temető ékszerei is mutatják.  Egy esetb

733

734

735

736 en 

                                                

sikerült megfigyelni a felső ív díszítését is (6. táblázat No. 34.). Az ékszereket lezáró díszítő 

tagon hurkos végződés (6. táblázat No. 100.; 117.; 204.) nem volt általános, mint ahogy az 

északi emlékeknél megtalálható a visszapödrött végződés, vagy az S-vég kialakítása is (6. 

táblázat No. 43.; 56) hiányzott a Kárpát-medencei és az attól délebbi emlékek esetében.737  

A tárgytípus népszerű volt a cseh és morva régióban és szórványosan Lengyelországban,738 

megtalálható volt a 9. századi Dunántúlon, valamint az ezzel egykorú horvát leletanyagban. 

Ilyen tárgyak voltak Szerbiában a 10. században,739 hasonlóan a Macedóniában előkerült 

lelethez.740 A tárgytípus megtalálható volt még a Duna bal oldalán 9. századi 

leletkörnyezetben.741 Az ékszer elterjedésének súlypontja jelen vizsgálatok alapján Dalmácia 

lehetett. E részről terjedhetett el még a 9. században a Dunántúl irányába és párhuzamosan az 
 

733 Az aranyból készült darabok közül a Mikulčicén talált ékszereken (No. 54.) végeztek röntgenfloureszcenciás 
vizsgálatokat. A megvizsgált ékszerek közül az egyik összetétele: 80,73% arany; 17,04% ezüst és 2,24% réz 
ötvöző anyagot tudtak kimutatni. A másik tárgy esetében: 77,21% – 19,92% – 2,87% volt ez az arány. A 

003, 53.  
ás megtalálható.  

ller 2004. 

harmadik függőnél: 77,21% – 19,92% – 2,87%. Vö.: Profantová – Frána 2
734 Előfordul, hogy egyazon sírban mind a két megold
735 Belošević 1984; Szőke 1992a, 217.; Mü
736 Müller 1996.; Belosević 1984, 42–43.  
737 Krumphanzlová 1974, 49–56.; Tomková 2011, 200. 
738 A Lublin–Czechów lelőhelyen előkerült darabra vonatkozóan: Zoll-Adamikowa – Dekówna – Nosek 1999, 
107.  
739 Janković–Janković 1981, 81. 
740 Kepeska 1997.  
741 Mitrea 1988, 120.; Grigorov 2004, 70. 
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I.1. altípussal megjelent Moráviában is. A 10. században morva hatásként terjedt tovább a 

cseh területekre.742 Az altípusnak a szerbiai, a romániai és a macedóniai szórványos 

lőfordulása azonban arra utal, hogy az ékszer nem volt ismeretlen a délebbi régiókban sem. 

ámo

inőségű volt, sok 

vetően sem e területről (6. táblázat No. 32.; 44.; 47–48.). A 10–11. században a 

délebbi területeken is divatban maradt, amint ezt a hódmezővásárhelyi, vagy a Brestovikban 
                    

e

Sz s esetben együtt került elő, a hasonló kialakítású, szintén nemesfémből készült I.1. 

altípusba sorolt darabokkal (6. táblázat No. 21.; 61–84.; 130.), ami az egyező időrendi adatok 

tükrében nem meglepő.743 

 

 A III.2. csoportba sorolt ékszerek az altípus egyszerűbb, öntött változatai. A 

kialakításukból adódóan az ékszerek általában olcsóbb alapanyagból bronzból (6. táblázat No. 

36.; 115.; 129.; 139.; 142.; 145.; 173.; 181. 188.; 205.; 212), vagy ezüstözött bronzból (6. 

táblázat No. 32.; 151), ritkábban ezüstből készültek (6. táblázat No. 44.; 47–48.; 120.; 147.; 

175.; 241.) készültek. Előfordul ólom öntvényből készített darab (6. táblázat No. 8) és 

aranyozott bronz emlék is (6. táblázat No. 244).744 Az ékszereken az alsó ív általában 

vastagabb a felső ívnél, míg a granulációs szőlőfürtdísz imitációja sokszor kevésbé 

kidolgozott. Az alsó ívet lezáró korongdíszek kialakítása is gyenge m

esetben csak jelzés értékű. Az ékszerek nyitottak, azonban néha itt is megfigyelhető a hurkos 

záródás kialakítása (6. táblázat No. 32.; 94.; 120.; 170.; 180.; 205). A tárgyak egy részénél 

egyáltalán nem reszelték le az öntési varratokat, ezért az ilyen darabokat biztosan nem 

fülbevalóként hanem csak függőként viselhették.745  

Az öntött darabok széles körben elterjedtek, s még Korinthoszból is előkerült ilyen darab (6. 

táblázat No. 243). Az ilyen típusú ékszerek északon megtalálhatók voltak Csehország és 

Szlovákia területén, szórványosan előfordultak a magyar Alföldön, nagyobb számban volt 

jelen a horvát, és szerb területeken, Macedóniában és Északnyugat-Bulgáriában is. Bulgária 

tengerparti régiójából azonban mindeddig még egyetlen előfordulása sem ismert. A tárgy 

divatjának kezdete megegyezett a több darabból forrasztott III.1. altípussal, amint azt a Nin–

Ždrijacban feltárt 326. sír leletei (103.kép 3.) is mutatják.746 A tárgytípus népszerű volt a 9. 

század második felében Moráviában (6. táblázat No. 31.; 34.; 45.), de nem tűnt el a morva 

időszakot kö

                             
9–200.  

ucz 1943, 187. Ezen lehetőségen kívül azonban ne 
 egykori az ékesség egykori tulajdonosát a viseleti sajátosságokból adódóan nem 

ok, ezért nem reszelte le azokat.  

742 Tomková 2011, 19
743 Belošević 1984.  
744 Eichert 2011, 27. 
745 A hódmezővásárhelyi sír (6. táblázat No. 8.) (6. tábla 1. kép) kapcsán felmerült annak a lehetősége is, hogy az 
ilyen emlékek eleve sírmellékletként készültek. Vö.: Párd
zárható ki az sem, hogy az
zavarták az öntési varrat
746 Belošević 1984, 44–45.  
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talált darabok és további leletek is alátámasztják (6. táblázat No. 8.; 139.; 142.; 145.; 147.; 

151.; 173).747 A bulgáriai, boszniai és a macedóniai darabokat általában a 10. századra 

keltezik.748 

 

V.4.6. A IV. csoportba sorolt emlékek 

 

 A IV. csoportba tartozó leletek egyedi jellemzője, hogy azok szoros kapcsolatban 

állnak a kijev-volhíniai fülbevalókkal.  Az ide sorolt ékszerek tulajdonképpen átmenetet 

képeznek, a több darabból forrasztott volhíniai fülbevalótípus és a szőlőfürtcsüngős darabok 

között. A lengyel kutatásban az e csoportba sorolt emlékeket tornóci fülbevalónak is 

nevezték, a Tornóc–Felsőjattó lelőhelyen előkerült hasonló darabok (6. táblázat No. 49.) 

alapján.  Az éks

749

750 zer ugyanis egyaránt tartalmazza az alsó ív két oldalára elhelyezett két-két 

                                                

gyűrűs tagot,751 ami a fentebb említett függők egyik általános jellemzője, míg az alsó ív 

középtengelyében lévő díszítés megegyezik a szőlőfürtös függők más altípusainál 

megfigyeltekkel.  

Az ékszerek jelentős része ezüstből készült,752 ritkábban bronzból (6. táblázat No. 10.; 19.; 

39–40.; 97.; 128.; 185–186). A publikációk alapján úgy tűnik, hogy a legtöbb esetben 

öntéssel,753 a lengyelországi kincsleletek darabjai (6. táblázat No. 89–90.) pedig biztosan több 

 
747 Bikić 2010, 41–43.  
748 Žeravica 1986, 142.; Milčev 1973, 130.; Maneva 1992, 52.; Grigorov 2004, 69–70. 

n egy, vagy két elemmel több (6. táblázat No. 89.), vagy egy taggal 

 0,21 % ólom; 0,0035% cink és 0,21 % arany). Vö.: Zoll-

ben (6. táblázat No. 67) sikerült csak megfigyelni, hogy bronzból készült ilyen több darabból kialakított 

749 Mesteházy 1994; Zoll-Adamikowa – Dekówna – Nosek 1999, 106–108.  
750 Zoll-Adamikowa – Dekówna – Nosek 1999, 75.; 106–108. Vö.: Točík 1971, 162.; 249.  
751 A gyűrűs tagok száma egyes esetekbe
kevesebb is lehetett (6. táblázat No. 97).  
752 Az ezüstből készített darabok nem egy esetben igen jó minőségűek, amint azt a Zawada Lanckorońska 
lelőhely emlékei is mutatják. Az ott talált egyik fülbevaló anyagösszetételét tekintve 96%-os ezüst és csak elemi 
szinten tartalmaz más szennyezőket (3,32 % réz;
Adamikowa – Dekówna – Nosek 1999, 80.  
753 A Kárpát-medencei darabok, talán a persei darabok kivételével (6. táblázat No. 40.) mind (6. táblázat No. 10.; 
18–20.; 39.; 49.) öntöttek voltak. A persei 101. sír fülbevalói közül két töredékes darabról (6. táblázat No. 40.) 
nem dönthető el, hogy azokat több darabból forrasztották-e össze, vagy pedig egybeöntöttek voltak. Anton Točík 
közlése alapján (Točík 1968, 39.) az ékszerek akár több darabból is állhattak, amire utalhat az alsóív két oldalára 
felhelyezett gyűrűk kialakítása. A rajz azonban megtévesztő is lehet, de az ékszer pusztulásából adódóan ma már 
nem lehet eldönteni, hogy egybeöntött vagy több darabból forrasztott emlékekről lehetett-e szó. A tárgyakat 
2009 tavaszán kerestük a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézetében, ahol a vonatkozó fülbevalók 
közül csak egy ékszert sikerült részben fellelnünk, a két vitatható (már a lelet közlésekor is töredékes) darabból 
mindössze egy nagyobb granulációs gömbdíszt sikerült nagy valószínűséggel azonosítanunk. Amennyiben ez az 
azonosított gömbdísz tényleg e két ékszer valamelyikéhez tartozhatott, úgy abban az esetben a tárgy egybeöntött 
lehetett. Az egybeöntött lehetőség mellett szólna az ékszerek bronz alapanyaga is, ugyanis a több darabból 
forrasztott emlékek általában nemesfémből készültek és mint a fentebbi elemzések mutatják, eddig mindösszesen 
egy eset
tárgy.  
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darabból készültek.754 Azonban az öntött darabok esetében is megfigyelhető két elkülöníthető 

készítési gyakorlat. Az egyik esetben a tárgyakat egybe öntik ki (biztosan ilyen: 1. táblázat 

No. 10.; 18.; 39.; 40.; 97.; 128.; 131.; 134.; 178.; 184–185.; 190.; 237.) és az a ritkábban 

alkalmazott módszer, hogy a szőlőfürt csüngőt külön öntik, majd azt utólag forrasztják össze 

az ékszerrel (ilyen lehetett: 1. táblázat No. 19.; 40.; 49.; 167). A tárgyakon a szőlőfürt 

kialakítása sok esetben szinte teljesen elnagyolttá vált és már csak utal az ékszer valódi formai 

hagyományaira (6. táblázat No. 10., 39.; 131.; 237.) (96. kép7). A négy gyűrű kialakítása az 

ékszer minőségének megfelelően alakult. Míg a gondosan készített daraboknál ezek a részek 

még filigránokkal keretelt granulációs gömbdíszekből állnak (6. táblázat No. 89.) (100. kép 

4), addig a jobb minőségű öntvényeknél még megfigyelhető az egyes granulációs gömbdíszek 

utánzásának igénye (6. táblázat No. 18.; 40.; 49.) (93. kép 11), a gyengébb kivitelű darabok 

esetében ez egyre inkább sima koronggá silányult (6. táblázat 39.; 97.; 128.; 131).755 Az alsó 

nyersanyagú leletek kerültek elő.757 E tárgyak legkorábban a 10. század középső harmadában 

ív középtengelyébe helyezett szőlőfürtdíszek és az alsó ív gyűrűs tagjainak öntési varratait 

sok esetben nem reszelték le az öntést követően (6. táblázat No. 97.; 128., 131.; 134.; 184–

185; 237). A tárgyak általában nyitottak, de előfordul az alsó ív visszahajlított hurkos 

végződése (6. táblázat No. 40.) és a kampós záródás kialakítása is (6. táblázat No. 167).  

A tárgyak széles körben elterjedtek és egyaránt megtalálhatók északon, a lengyel területeken, 

a Kárpát-medence teljes régiójában és a Balkán északi részén. Két fontos elem azonban arra 

figyelmeztet bennünket, hogy az ékszer bizánci eredetével kapcsolatban kérdések merüljenek 

fel. Amint azt Mesterházy K. a kijev-voolhíniai függők esetén igazolta az így kialakított 

ékszerek észak felől terjedtek el és váltak népszerűvé mind a Kárpát-medencében, mind a 

Balkánon.756 Ezek az ékszerek éppen Lengyelországban együtt fordulnak elő a kijev-volhíniai 

típussal; és a formai hasonlóság mellett a kronológiai kapcsolatuk is azt a megfontolást 

támasztja alá, hogy ez az ékszertípus tulajdonképpen e kijevi típus egy szintén északon 

kialakult változata, amely észak felől terjedt el, először a Kárpát-medencében, majd tovább 

dél felé. A feltételezést nagyban erősíti a Zawada Lanckorońska lelőhelyen talált kincslelet, 

amelyben nemcsak a legjobban kidolgozott ilyen típusú ékszerek, hanem a legjobb 

                                                 
754 Zoll-Adamikowa – Dekówna – Nosek 1999, 75. 
755 Hogy az egyes elemek nem feltétlenül és nem mindenhol egy lineáris romlási folyamat állomásai, jól jelzik a 
ptuji temető 205. sírjának leletei (6. táblázat No. 97.) (13. tábla 1. kép). A tárgyak közül az egyik darabon még 
jól megfigyelhető hogy az alsó íven kialakított négy gyűrű az egyik darabon még jól tagolt, addig egy másik 
ékszeren már csak szabálytalan korong alakú elemek jelzik e díszítő részek helyét; mindaddig azonban az 

 külső oldalán lévő szőlőfürt csüngős díszei hasonló kvalitásúaknak tűnnek a publikációk 

 Dekówna – Nosek 1999.  

ékszereknek az alsó ív
alapján. Vö.: Korošec 1971. Y. 122. 
756 Mesterházy 1994.  
757 Zoll-Adamikowa –
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jelenhettek meg a Kárpát-medencében, legalábbis erre utal a persei 101. sírban talált 

pénzlelete (6. táblázat No. 40).758 A tárgytípus a 10. század második felében, a 11. század 

elején is divatban volt a Kárpát-medencében (6. táblázat No. 10.; 18–20.; 49).759 Az ékszer a 

mai Szlovénia területén is a 10. század közepén, annak második felében jelenhetett meg, 

amint arra a Ljubljana – Šempeter lelőhely emlékei,760 vagy a ptuji temető leletei is 

utalnak.761 E területen változás is bekövetkezik az eredeti tárgytípus díszítésében. A 

szőlőfürtdíszes darabok mellett, megjelennek olyan újabb formai variánsok, amelyek már nem 

sorolhatók a szőlőfürtdíszes emlékek közé, azonban szoros kapcsolatban állnak ezzel a 

formavilággal. Az ékszerek megtartották ugyan az alsó ív két oldalán lévő díszeket, de ezek 

korong formává egyszerűsödtek, a csüngő részen azonban már inkább gömbdíszes, vagy 

tagolt gömbdíszes formákat alakítottak ki.762 A Kárpát-medence délkeleti határán is ekkor 

terjed el a tárgytípus, amint azt a zvonimirovoi (6. táblázat No. 134) és a vukovári (6. táblázat 

No. 131.) leletek is mutatják.763 A 10. század második felében az ékszer így gyorsan elterjed a 

una mentén, Délen egészen Niš-ig (6. táblázat No. 167) és keleti irányba Dolin Lukovit-ig 

(6. táblázat No 209).764 Divatjuk nyilvánvalóan a kijev-volhíniai fülbevalókkal párhuzamosan 

ább a 11. század első felében.765 

D

terjedt el e területeken és élt tov

 

V.4.7. Az V. altípus emlékei 

 

A szőlőfürt-csüngős fülbevalók esetében is megfigyelhető az a folyamat, hogy a tárgyak az 

öntött változatok megjelenésével egyre inkább elvesztették alapvető karakterüket, és 

folyamatosan egyszerűsödtek. E folyamat egyik formai végpontja mindenképpen az V. 

csoport, ahol a szőlőfürt alakú csüngő helyett már csak egy henger alakú, bordákkal tagolt 

rész emlékeztet az ékszer előképére.  A tárgyak jobbára ezüstből (6. táblázat No. 101766 .; 112.; 

                                                 
758 Kovács 1989, 52–53.; idem 2012, 179.; Točík 1992, 207.  
759 Fodor 1996, 290.  
760 Bitenec–Knific 2001, 113.Korošec 1979, 123. 
761 Bitenec–Knific 2001, 115.  
762 Šribar–Stare 1974.; Korošec 1979, 99.  
763 Demo 2009, 452–454.; Tomičić 1997.  
764Važarova 1976, 207–208.; Grigorov 2004, 70.; Ercegović-Pavlović 1977, 94. A lelet ezen a területen való 
elterjedésére vonatkozóan eltérő álláspontra jutott G. Marjanović-Vujović aki a Veliko Gradištén előkerült 
leletegyüttesben lévő ékszerpár kapcsán (6. táblázat No. 178.) vélte azt, hogy a tárgytípus már a 9. században 
megjelent e régióban. Vö.: Marjanović-Vujović 1983, 119-120. 
765 Mesterházy 1994, 229.; Grigorov 2007, 20–21. 
766 A vonatkozó tárgytípus kapcsolatban áll azokkal az ékszerekkel, amelyek alsó ívén a huzalt hurkokká 
alakították át (valószínűleg csüngő díszeknek), mint amilyenek a Glavice –Gluvine Kuće lelőhelyen, vagy 
Šiebnik’s Donje Pole-n is előkerültek. Vö.: Pterinec 2000.; idem 2002.; idem 2009, 62.; 446.; 576.  
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148.; 242), ritkábban bronzból (6. táblázat No. 12.) öntött darabok voltak. Az alsó ív két 

oldalán lévő díszek korong, vagy gömb alakúak voltak. Záródásuk is megegyezik a fentebbi 

típusokéval, vagy nyitottak, vagy hurkos-kampós megoldásúak (6. táblázat No. 101).  

Az ékszer elterjedési területe az eddig összegyűjtött leletanyag alapján Dalmácia, Szerbia, de 

megtalálható a tárgytípus Görögországban, Bizánc központi területén is (6. táblázat No. 

242).76

ószínűleg még a 10. században 

erült megásásra, az oda temetett 15–17 éves lány azonban a század első és második felében 

is élhetett az előkerült leletek alapján.771 A tárgytípus tehát, eddigi ismereteink alapján a 11. 

.772  

7 A Kárpát-medencéből egy püspökladányi sírlelet tartozik ide (6. táblázat No. 12), 

ebben az esetben azonban átmeneti típusról van szó, mert az alsó ív belső oldalán lévő 

szőlőfürtdíszt ezen ékszer esetében már csak jelzésszerűen egy dudoros rész helyettesíti.  

Az ékszer kialakulása a Kašić – Maklinovo brdo 53. sírlelete (6. táblázat No. 112.) és a 

Konjsko Poljen feltárt emlékek alapján a 9. század közepén mehetett végbe Bizáncban, majd 

innen terjedhetett tovább Dalmáciába,768 ahol a tárgy a 10. századtól nagy népszerűségnek 

örvendett.769 A korabeli divatjára utalhat, hogy hasonló emlékek feltűntek Moráviában is.770 

Bizáncból juthatott el ez a típus Felix Romulianaba is, míg a püspökladányi darab 

valószínűleg már nem közvetlen déli készítmény. Utóbbi sírlelet adhatja az ékszer felső 

időhatárát is. A temetkezés a megmentett lelőhely középső részén, a 308.; 236.; 267.; 306. 

sírral egy csoportban került elő. Sajnos a sírcsoport leletei sem adnak közelebbi tájékozódási 

pontot a temetőrész pontosabb keltezéséhez. A sír így val

k

századig biztosan megvolt a Balkán tárgyi hagyatékában

 

V.4 8. A fülbevalótípus elterjedése és kronológiája 

 

Az összegyűjtött és csoportosított leletek alapján, jól látható, hogy a tárgytípus a 9. század 

középső harmadában jelent meg és az egyes típusok kapcsán a 12. századig maradt divatban. 

                                                

Ezen ékszerek divatjának súlypontja a Balkán északi- és középső régiójába esett, de ilyen 

típusú darabok nagy számban voltak jelen a Kárpát-medence nyugati régiójában, a 

Felvidéken, valamint a Cseh-Morva-medencében egyaránt.  
 

767 Deriziotis – Kougioumtzoglou 2005, 169. 
768 Belošević 1984, 45–46.; Petrinec 2009, 519–521.; 633. 
769 Újabban a horvátországi leletek listájával: Burić 2008, 5–6.  
770 Hanuliak 2004, 163–163. 
771 Nepper 2002. I. 174–175. Valamivel közelebbi keltezést mindösszesen a többszörösen összetett sodratú 
(korábban fonott ékszernek tartott) hurkos-kampós záródású karperec jelenthet, amit általában a kutatás a 10. 
század középső harmadára keltez. Vö.: Szabó 1979, 65–66.; Langó 2000.  
772 Burić 2008, 6.  

 135



 A tárgytípus kialakulását újabban S. Eichert modellezte. A véleménye szerint 

tárgytípus a késő avar időszak utolsó szakaszában (SPA IIIa) alakult ki és e típus különböző 

formái vezettek a négygömbös függők kialakulásához. Véleményét a korábbi kutatások és a 

kortárs elemzések csak részben támasztják alá.773 Az osztrák kutató által felvázolt tipológia 

azon megállapítása, hogy a tárgy első formai változatait a 9. századi bresztováci emlékben és 

más egykorú leletekben ismerhetőek fel, általánosan elfogadott megállapítás.774 Azt a 

véleményét, hogy ezen ékszertípusból alakultak ki a különböző négygömbös fülbevalók, sem 

a korábbi kutatások, sem az újabb eredmények nem támasztják alá.775 A két függőtípus 

egymással párhuzamosan alakult ki de úgy is változott az idők folyamán. Jól alátámaszthatja 

ezt az ecsédi függő (4. táblázat No.2.), amely formai jellegét tekintve a négygömbös emlékek 

                                                

közé ugyanúgy sorolható, mint ahogy a szőlőfürtös darabok közé is.776 A 8. században 

nemcsak egyidőben jelentek meg ezek a formák de párhuzamosan is fejlődtek, esetenként 

keresztezve egymás fejlődési vonalát.  

Az eddig ismert leletek alapján tehát elfogadható az a korábbi megállapítás, hogy a tárgytípus 

előképeit Bizáncban kell keresni;777 illetve az is nyilvánvaló, hogy az ékszert Bizáncban is 

ismerték (6. táblázat No. 242–243). A tárgytípus előképei a 7. században már megvoltak mind 

a Kárpát-medencében, mind a Balkán területén.778 A korai daraboknál általában még csak pár 

granulátumot forrasztottak vagy a karika alsó ívének külső, vagy belső oldalára,779 idővel a 

kevésbé díszes emlékekkel párhuzamosan megjelentek a mind több granulációt tartalmazó 

változatok is.780 A tárgytípus a 9. században a szláv fejedelemségek és a karoling peremrégió 

elitjének egyik divatos ékszertípusává vált (III.1. típus); az ékszer alsó ívét sokszor 

filigránhuzalokkal tovább díszítették (I.1. típus). A nemesfém darabokkal párhuzamosan, 

vagy azokat követve megjelentek az egyszerűbb, öntött darabok is (I.2.; III.2. típusok). Az 

ékszerek közül az egyszerűbb nemesfém- (II.1. típus), valamint öntött változatok (I.2.; III.2. 

típusok) tovább éltek a 10. században is. A filigránhuzalokkal díszített emlékek azonban 

ebben az időszakban eltűntek. Az öntött típusok egy új formai variánsa tűnt fel a 10. század 

elején (II. típus). Ezen daraboknál az alsó íven sima drótdíszt imitáltak az öntés során. 

Érdekes azonban, hogy e régiségek esetében, ellentétben a négygömbös fülbevalókkal, 

nincsenek meg több darabból forrasztott nemesfém változatai. Azonban e tárgyak jelentős 
 

773 Eichert 2011, 20–23. 
774 Vö.: Belošević 1984.; Mesterházy 1992, 152. 
775 Grigorov 2007.  
776 Mesterházy 1992, 148.  
777 Mesterházy 1992, 152–154. 
778 Grigorov 2007, 21–22., 172.; Rasev 2008, 165.  
779 Rasev 2008, 533.  
780 Ćorović-Ljubinković 1951,41.; 46.; Grigorov 2007, 20–21.; 161.  
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részét ezüstből készítették. A II. típust, hasonlóan a többi öntött ékszerhez, még a 11. 

században is használták. Északon a Morva fejedelemség megszűnését követően is divatban 

maradtak, amit nem csak a korai cseh emlékek jeleznek, hanem a lengyelországi darabok 

is,781 ahol a kijev-volhíniai fülbevalókkal ötvözött új formai variánsa is (IV típus). 

Valószínűleg ez a forma – a kijevi fülbevalótípushoz hasonlóan – észak felől terjedt déli 

irányba.782 Ez a típus a 10. század közepén már jelen volt a Kárpát-medencében, és 

Szlovénián. Valószínűleg Horvátországon keresztül jutott el a szerbiai és bolgár területekre. E 

régiótól délebbre azonban nem sikerült ilyen emléket fellelnem a feldolgozott 

szakirodalomban. A típus újabb elemekkel gazdagodott és ekkor már nem csak szőlőfürt 

díszekkel hangsúlyozzák a középtengelyt, hanem azok helyére gömbdíszeket tettek. A 9. 

században még egy egyedi variánsa is megjelenik a szőlőfürtös típusnak (V. típus); ahol az 

ékszer középső tengelyében csak egy öntött, szabálytalan bordákkal tagolt rész maradt a 

szőlőfüst dísz helyén. Ezek az ékszerek már a 9. században feltűnhettek, de még a 10–11. 

zázadban is használatban maradhattak.783 Ezen darabok viszonylag kis száma ellenére is 

hosszan tovább élt Dalmáciában, Szerbiában és a Kárpát-medencében. Az ékszerek 

anyagából.  

s

különböző variánsai végül a 11. századan eltűntek a temetők lelet

 

V.4.9. A kontinuitás kérdése az egykori Morávia területén.  

 

A csekeji 426. sír keltezését a szőlőfürt díszes ékszerek segítségével tovább sikerült szűkíteni 

a 10. század első felére (6. táblázat No 36). Így a pajzs alakú lemezgyűrűn kívül ezen emlékek 

is az S-végű karikaékszereknek a széles körben elfogadott (10. század második fele) 

keltezésével ellentétesen egy ennél korábbi megjelenését valószínűsítik.  A leletek azért is 

bírnak jelentőséggel a keltezés tekintetében, mert azok a kialakításuk alapján nehezen 

magyarázhatók úgy, hogy a tárgyak mint egy az ősöktől származó emlékek maradtak fenn, és 

így kerültek a sírba (95. kép 3). Az, hogy a leletegyüttesben nem egy, hanem 8 darab ilyen 

ékszer volt, valamint a szintén 9. századra keltezhető gyűrűtípus együttes előfordulása a 

sírban ugyanis már nehezen magyarázható azzal, hogy miért így és miért ekkor került 

784

elhantolásra ez a feltételezett „archaikus viselet” és miért egészítették akkor ki a fej ékszereit 

                                                 
781 Wachowski 1981.  
782 Mesterházy 1994, 229–230.  
783 Deriziotis – Kougioumtzoglou 2005, 169.; Burić 2008, 6.  
784 Hanuliak 2004, 176.  
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S-végű karikákkal.  A függők hosszú használata ellen szól az is, hogy ezek az ékszerek 

könnyen megsérültek, amire a fentebb is em

785

lített más, hasonló emlékeken megfigyelhető 

viseleti elemek között is olyan 

deformációk és sérülések is utalnak. Ezek az ékszerek azonban nem töredékesek, amit pedig 

egy esetleges hosszú használat esetén várnánk 

A vizsgált sír, mint ahogy a csekeji temető egy része is, nem a 9. századi morva időszakra 

keltezhető, hanem a 10. századra. Az ide temetkező közösség tehát a 10. században is tovább 

használta temetőjét, vagyis az itt élők a magyar foglalást követően is helyben maradt.786 A 

helyben élők szokásrendszere, a mellékletek egy része kicserélődött, megváltozott a 

honfoglalók megjelenését követően, míg más elemek továbbra is a halott mellé temetett javak 

közé tartoztak. A temetőből eltűnnek a korábbi fegyvertípusok és helyettük más, a 10. századi 

magyarsághoz kötődő elemek jelentek meg;787 miközben a 

tárgyak, ruhadíszek jellemzik az eltemetettekről való gondoskodást, amelyek a 10. századi 

magyarság tárgyi hagyatékával álltak szoros kapcsolatba.788  

A csekeji sírmező a fentebbi lehetőség kapcsán azonban nem tekinthető egyedi jelenségnek. 

Hasonló folyamat zajlódhatott le a tornóci temetőben is, ahol szintén előfordultak szőlőfürt 

díszes függők (6. táblázat No. 46–49). A temető azonban nem csak ezen ékszer kapcsán 

kötődik a 9. századi morva emlékanyaghoz, hanem számos további lelettípus alapján is.789 

Úgy tűnik tehát, hogy a tornóci lelőhely hasonló szerkezetű lehetett, mint a csekeji; csak az 

előbbiben a teljes temetőt nem sikerült feltárni, míg a korábbi időszakra keltezhető sírok egy 

részét a későbbi rátemetkezések bolygatták meg.790 A temető azonban nem csak ezen ékszer 

kapcsán kötődik a 9. századi morva emlékanyaghoz, hanem számos további lelettípus alapján 

is.791 Úgy tűnik tehát, hogy a tornóci lelőhely hasonló szerkezetű lehetett, mint a csekeji; csak 

az előbbiben a teljes temetőt nem sikerült feltárni és a korábbi időszakra keltezhető sírok egy 

részét a későbbi rátemetkezések bolygatták meg.792 A tornóci temető abban is hasonlít a 

csekejihez, hogy itt is együttesen fordultak elő a 10. századi magyarságra jellemző emlékek 

(szablya, tegez, vállában kovácsolt fülű kengyel, csikózabla, rozettás lószerszámveret), 

valamint a morva viselethez jobban kapcsolódó leletek. Utóbbiak közé tartoznak például a 

különböző huzalékszerek, felhúzott gömbdíszes függők; melyek temetőben való viszonylag 

                                                 
785 A függőtípusok viseletére vonatkozóan általános jelleggel: Rjabceva 2005, 141–165. A moráviai darabok 
viseleti rekonstrukciójára vonatkozó újabb elképzelésként: Staššíková–Štukovšká 2008, 281.  
786 Hanuliak–Rejholcová 1999.; Fusek 2008, 300.  
787 Rejholcová 1995, 52–58.; Hanuliak–Rejholcová 1999, 49–54. 
788 Rejholcová 1995, 58–79.; Hanuliak–Rejholcová 1999, 74–78. 
789 Hanuliak 2004, 154–201.; Langó 2009, 45–46. 
790 Točík 1971.  
791 Hanuliak 2004, 154–201.; Langó 2009, 45–46. 
792 Točík 1971.  
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nagy számú előfordulása egyedivé teszi az itt élő közösséget a 10. századi Kárpát-medencei 

nagy sírszámú temetői között. E tárgyak arra utalnak, hogy a 10. században itt élők bizonyos 

szokásaikat a megváltozott körülmények között is igyekeztek megtartani, így megmaradt ezen 

ékszereknek a divatja. A csekeji temetőben e folyamat egy másik nyoma figyelhető meg: 

bizonyos 10. századi sírokban (ilyen például a 269. sír; 376. sír) olyan egyedi emlékek voltak, 

amelyek formai párhuzamai megvannak ugyan a jellegzetes 10. századi magyar 

leletkörnyezetben, azonban a csekejiek kialakításuk részleteiben és díszítésük tekintetében is 

 is, 

altól egy nagyfokú nyitottságról tanúskodik. E 

nyitottság mellett azonban, amint azt a fentebbi példák is jelzik a helyben élők nem adták fel 

                                                

idegenek azoktól. Az akkulturáció e példája azonban nem vált általánossá az egykori morva 

területeken, így e leletek feldolgozása és beillesztése a másolás-adaptáció-integráció hármas 

felosztásba még várat magára.793  

A továbbélés lehetősége azonban nem csak e két lelőhelyen volt megfigyelhető, hanem 

például a Nyitra–Šindolka lelőhelyen is.794 E temető, hasonlóan az előzőekhez, valószínűleg 

szintén olyan szláv közösség emléke, amelyik a 10. századot követően is tovább élt az egykori 

morva részeken, és integrálódott a Magyar Fejedelemségbe. Mindezen adatok pedig jól 

mutatják, hogy az a korábbi kutatásban sokat hangsúlyozott álláspont, amelyik a legújabb kori 

etnikai sérelmeket visszavetítette a történelem e korai szakaszára prekoncepciókon alapult és 

így egy morva/szláv – magyar szembenállásként, valamint alá-főlé rendelődésként értelmezte 

a 10. századi viszonyokat.795 Az itt élők és az újonnan hont keresők kapcsolatát azonban nem 

ilyen szembenállás jellemezhette. A két csoport összeolvadását jól szemlélteti az a példa

amit Bálint Csanád emelt ki: „nem lehet tudni, hogy a 921-ben Itáliában kalandozó Bogát 

vezér egy eredetileg a magyarokhoz csatlakozó szláv főnök (Bogát ’gazdag’) volt-e, vagy 

tulajdonképpen magyar származású vezér, aki ezt a nevet a szláv környezetéről kapta”.796  

A szőlőfürt díszes függők tehát ugyanúgy, mint más felvidéki 10. századi temetőleletek arra 

utalnak, hogy a két népcsoport kapcsolata koránt sem lehetett annyira ellenséges, mint azt 

korábban feltételezték. Ellentmondani látszik ennek, hogy a temetőket nem hagyták el korábbi 

lakosai. A területekre pedig a szlávok közé magyarok is költöznek, vagy az itt élők kezdenek 

el anyagi kultúrájukban is részben integrálódni a magyarokhoz. Bármelyik jelenség is hagyott 

nyomott ezekben a temetőkben, az mindkét old

 
793 A felosztásról: Bálint 2004, 336–338. A jelenségek leginkább adaptációként lennének értelmezhetők, azonban 
az egyes leletek gondos művészeti elemzésének hiányában, valamint egyediségükből adódóan a tárgyak ekként 
való értelmezésének lehetősége kérdéses. Az egyes tárgyak formai előzményei ismertek ugyan de hasonló 
díszítést sem a korábbi morva, sem a 10. századi magyar emlékanyagon nem sikerült felfedeznem.  
794 Fusek 2008.  
795 P. Kazán 2010.  
796 Bálint 2003, 189.; idem 2006, 306.  
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korábbi kultúrájukat. Bizonyos ideig azt is tovább örökítették, gyakran ötvözve azzal az újjal, 

amit a magyar törzsek emlékanyaga jelentett.  

E folyamat végállomása már jól látható a csekeji temetőben. A 11. század elejére egy 

homogén egység jött létre az Árpádok uralta teljes országban: a sírokban a szegényes 

ellékletek között a korszakot az S-végű karikaékszerek mellett az uralkodók érmei jelezték, 

egyben szimbolizálva a kér csoport összeolvadásának lezárását is.797  

 

V.5. Félhold alakú fülbevalók hullámos belső ívvel, négyágú csüngővel 

m

 

V.5.1. A felgyői fülbevaló 

 

A Felgyő – Kettőshalmi-dűlő lelőhelyen folytatott ásatáson a 2076-os, kerek nyílású, ívelt 

oldalú, egyenes aljú gödör leletanyagában egy öntött rézötvözetből kialakított fülbevaló került 

elő (8. táblázat No. 1).  (117. kép 1.) A tárgy viszonylag gyenge kivitelű öntvény, a 

középső, félhold alakú, hullámos áttört belső ívéből a sorját nem reszelték ki. A tárgy alsó 

részén az ív külső oldalán az ívvel egybeöntött négyágú, oszlopos csüngő figyelhető meg. A 

csüngő alsó részét egy a fülbevaló síkjára merőleges csúcsba végződő ellipszis alakú tag 

zárja. A csüngő trapéz alakú bordákból álló oszlopos díszítésén a bordák szabálytalanok, az 

öntés során sérültek, a lefutó éleiket nem reszelték ki az öntést követően. A felső ív 

deformáltsága

798

 arra utal, hogy a tárgyat használhatták, azonban az ékszer alsó ívén kialakított 

íszítés hibái és a komolyabb kopásnyomok hiánya azt valószínűsítik, hogy ez csak rövidebb 

ideig tartott.  

d

 

V.5.2. A fülbevaló klasszifikációja 

 

Az ékszert Mesterházy K. „félhold alakú fülbevaló hullámos belső ívvel, négyágú csüngővel” 

megnevezéssel különítette el.  A tárgytípus jól ismert emléke a kora középkori kutatásnak 799

számos összefoglalásban szerepelt. Elsőként M. Ćorović-Ljubinković foglalkozott 

                                                 
797 Bálint 2000.  
798 Mészáros et al. 2007.  
799 Mesterházy 1991, 145. 
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részletesebben a típussal.  Az általa készített, kronológiai alapon rendezett klasszifikációban 800

a II. csoport 5. variánsaként szerepeltek ezek az ékszerek.  A neves kutatónő e munkájában 801

elsősorban az áttört hullámos belső ívet tekintette az elkülönítés szempontjából meghatározó 

jellegzetességnek, így a csoportosításába több olyan emléket is bevont, amelyek esetében az 

alsó ívet nem egybeöntött oszlopos csüngőtag, hanem öntött gömbdísz zárta le.  A 802

karikacsüngős és az oszlopos csüngős emlékek együttes tárgyalását a leletek viszonylag kis 

száma ekkor még megengedte. Később az újabb, máig érvényes klasszifikációt elkészítő 

Bořivoj Dostál a karikacsüngős darabokat már nem vonta be a gyűjtésébe, nála már az 

oszlopos csüngőtag is fontos kritériumként szerepelt a hullámos belső ív mellett.  Az újabb 803

kutatások nyomán Jochen Giesler (Giesler 15b. típus) és Mesterházy K. (10. típus) is 

határozottan elkülönítette a tárgytípust; amíg azonban J. Giesler szoros kapcsolatot tételezett 

fel az öntött darabok és a B. Dostál által is kiemelt filigrándróttal és granulációkkal díszített 

összetettebb, de hasonló szerkezetű emlékek között, a magyar kutató a formai jegyek mellett 

inkább a készítéstechnikai sajátosságok alapján határozta meg az ékszertípust.  Mesterházy 804

K. így kevésbé tartotta fontosnak a belső ív csúcsba összefutó, vagy hullámos díszítőelemét, s 

számos olyan tárgyat is megemlített, amelyek esetében az alsó ív oszlopos csüngőtagja jól 

megfigyelhető, azonban a belső ív hullámos díszítőeleme helyett a felületen egy tagolt 

gömbdísz, vagy bordázott dísz található,  vagy a hullámos díszítőe805 lem maradt meg és az 

alsó oszlopos csüngő helyett alkalmaztak gömbdíszes csüngőtagot.806  

B. Dostal kutatásai azonban nem csak a Kárpát-medencei és a délkelet-európai darabok 

értelmezését lendítették előre, hanem a morva ékszeranyag és az északi területek leletei 

kapcsán is fontos megállapításokat tett. A granulációval és filigránhuzallal díszített fülbevalók 

                                                 
800 Ćorović-Ljubinković 1951, 50. 
801 A M. Ćorović-Ljubinković által felsorolt darabok között szerepelő Duna-völgyi emlék e csoportba való 
sorolása a tárgyrajz alapján kétséges, ezért azt nem illesztettük bele a gyűjtésünkbe (Ćorović-Ljubinković 1951, 
52. Sl. 18.7.).  
802 Ilyen emlékek a M. Ćorović-Ljubinković által felsorolt Kurvingradhoz köthető lelet (Ćorović-Ljubinković 
1951, 52. Sl. 18.8.), vagy a Kurpinovoban talált ékszer (ibidem 53. Sl. 18a.).  
803 B. Dostál csoportosításában számos olyan szempont szerepelt, amit a későbbi elemzések elvetettek, így 
például e típushoz sorolta azokat a lemezgömb díszes fülbevalókat is (4 alcsoport) amelyek belső ívén 
megtalálható a félhold alakú hullámdísz, míg a lemezes gömcsüngős rész egy nyújtott oszlop alakban záródik 
(Dostál 1965, 384–387.; Karte 4.). E csoport különválasztására: Mesterházy 1994, 212–214. A másik nehézség e 
csoportosítás kapcsán, abból állt, hogy az ékszertípust összevonta az áttört lapú a belső és a külső íven 
gömbdíszes fülbevalókkal (Ćorović-Ljubinković 1951, 50.; Giesler 1981, 95–99.; Taf. 3.; Mesterházy 1991, 
146).  
804 Giesler 1981, 94–103.; 165–166.; Mesterházy 1991, 145. E megfontolások, valamint az a megfigyelés, hogy 
számos karikaékszer esetében megfigyelhetőek, hogy a régészet eszközeivel kategorizált, egyes formai típusokba 
sorolt fülbevalók jellegzetességei sajátosan keverednek, ezáltal egyedi, úgynevezett „kevert típusokat” hozva 
létre (Mesterházy 1991, 154).  
805 Ilyen darabok többek közt a novgradi ékszer (Dymaczewski–Hilczerowna–Wisłanski 1965, Ric 16.2.; 
Mesterházy 1991, 145.); Valčedramból (ibidem145.); további hasonló emlékekről: Grigorov 2007, 36–37.  
806 Ilyenek a Buzetben talált emlékek (Marusić 1962, 462.; Mesterházy 1991, 145.).  
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kapcsán a belső íven csúcsba összefutó darabok határozott, jól elkülönülő csoportot 

alkottak.807 Az ékszertípus készítéstechnikai sajátosságaira már Roman Jakimowicz felhívta a 

figyelmet a törtezüst kincshorizontok elemzése során (XIII. csoport).808 Az ékszertípus 

elemzésére a morva leletek kapcsán részletesebben a lengyel kutatásban került sor, ahol 

ezeket az ékszereket elsősorban morva hatásként értékelték.809 A tárgyak keltezését 

nagymértékben segítette, hogy a lengyel darabok egy jelentős része kincsleletből származott 

és így a záró érmek alapján jól keltezhető az egyes leletek elrejtése (8. táblázat No. 8.; 10.; 

13–16.; 18.).810 Azt az elképzelést, hogy a lengyelországi darabok csak a morva területek 

felől érkezhettek, a galičei 27. sír ékszere árnyalta,811 amint arra J. Giesler rámutatott,812 így a 

leletcsoport délkelet-európai kapcsolatrendszere ezen altípus esetében is új utat jelentett a 

kutatás számára.  

Az ékszertípus újabb párhuzamait és részletes elemzését V.Grigorov végezte el, aki részletes 

klasszifikációjában a félhold alakú fülbevalókon (V. típus) belül elkülönítette (7. altípus) a 

csúcsba összefutó, áttört lapú fülbevalóktól (6. altípus) és az alsó íven gömbdíszes csüngős, 

de a belső íven csúcsba összefutó altípustól (8. altípus).813  

A bolgár kutató klasszifikációja alapján a délkelet-európai darabok markánsan 

elkülöníthetőek és egyben jól mutatják a tárgytípus alapvető jellegzetes jegyeit: a belső íven 

kialakított áttört, félhold alakú, díszített részt és a nyújtott rombusz alakú bordákból álló, a 

fülbevalóval egybeöntött oszlopos csüngőtagot. Jelen fejezetrészben magam e felosztást 

vettem alapul és az összegyűjtött párhuzamok alapján próbáltam további megfigyelésekkel 

kiegészíteni az eddigi eredményeket.  

 

.5.3. A fülbevaló csoportosítása (116. kép)V  

 

                                                 
807 Hanuliak 2004, 169.  
808 Jakimowicz 1933, 121. 
809 Wachowski 1981.; Kóčka–Krenz 1982. 
810 Wachowski 1981.; Kóčka–Krenz 1993, 82–83.; 132.; Zoll-Adamikowa – Dekówna – Nosek 1999, 14–15. 
811 Važarová 1976, 232.; 234. 
812 Giesler 1981, 98. 
813 V. Grigorov (2007, 36.) átfogó klasszifikációjából csak azok az emlékek hiányoznak, ahol az alsó íven 
négyágú oszlopos csüngő található, de nincs meg a csúcsban összefutó félhold alakú, a belső íven kialakított 
díszítő tag. Ilyen tárgy ismert többek közt Preszlavból (122. kép 10.) (Mavrodinov 1959, 224.); vagy Novgradból 
(Dymaczewski–Hilczerowna–Wislanski 1965, 259). Hasonló darabok a Kárpát-medencéből nem kerültek elő, 
ezért részletesen nem foglalkozom azokkal. Ezeket a darabokat a V. Grigorov által elkülönített V.7. altípus egyik 
variánsaként különítette el.  
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A fülbevalótípust kiemelvén V. Grigorov klasszifikációjából és azt külön típusként kezelve, 

három altípusra bontottam a formai jegyek alapján.814  

I. Filigrándróttal és gömb alakú granulátumokkal díszített darabok.  

II. Egybeöntött, egyszerűbb darabok, amelyek esetében a fülbevaló belső ívén 

megmaradt az áttört belső félhold alakú díszítés. A granulációt és a filigránhuzalt 

imitáló díszítés a jobb minőség öntvényeken jól megfigyelhető.  

III. A csoport darabjai szintén egybeöntött egyszerű darabok, melyek esetében a 

fülbevaló belső ívén kialakított félhold alakú díszítés már csak ritkán áttört. Az 

altípusba tartozó emlékek esetében az oszlopos csüngőtag bordázottsága is jóval 

elnagyoltabb, mint a fentebbi darabok esetében.  

 

V.5.4. Az I. altípus jellemzői és elterjedési területe. (117–119 kép.) 

 

Az I. altípus darabjai leginkább ezüstből – ritkábban aranyból (8. táblázat No. 26) – készített, 

gondos kivitelű, jó minőségű ékszerek. Kialakításuk és alapanyaguk egyaránt arra utal, hogy 

ezeknek a tárgyaknak a korabeli elit körében voltak divatban. Az alsó ívre felforrasztott 

különböző méretű ezüst granulátumok, valamint filigrándrótok egyaránt mutatják, hogy 

kiemelkedő ötvösműhelyek hagyatékai voltak.  

Az ékszereken egységesen megtalálható, a belső íven középen csúcsban összefutó dísz, amit 

gyakran megerősítettek egy a belső ív két részét összekötő egyenes pálcával (8. táblázat No. 

19.), vagy az ív belsejét kitöltő Ω-alakúra hajlított filigránhuzallal, (8. táblázat No. 5.; 18–21.; 

29–30; 32.; 72–73). A csehországi darabok esetében előfordul, hogy ez a filigránhuzal 

csúcsban végződik, és az alsó ívet érintő végeinél a hurkok befelé pödröttek (119. kép 3–4.; 

6–7.) (No, 22–23; 24–25).815 A csúcsban összefutó félhold alakú díszítés egyes darabok 

esetében a függőleges tengelybe elhelyezett, a csúcsot és az alsó ívet összekötő, dróttal 

erősítették meg (8. táblázat No. 3.; 12.; 19.; 37.; 64). A csúcsban összefutó drótot gyakran 

granulációkkal díszítették (8. táblázat No. 6.; 12.; 18–19.; 24.; 64.) Ez a részt az egyszerűbb 

darabok esetében csak egy csavart vékony filigrándrótból készült (8. táblázat No. 20.; 23.; 24–

29.; 72.), amit a II. altípus öntött darabjainál az öntvény díszítésével utánoztak (8. táblázat No. 

40.; 43–44.; 46.; 48–49). A csúcsban összefutó díszítésnél magát a csúcsot is előszeretettel 

                                                 
814 A klasszifikációs felosztás, mint jeleztem, alapvetően formai megfigyeléseken alapszik, így később egy 
részletesebb az egyes darabok részletes elemzésén, illetve archaeometriai vizsgálatok esetében e megfigyelések, 
illetve maga a felosztás is módosulhat. Vö.: Zoll-Adamikowa–Dekówna–Nosek 1999, 79–95.  
815 Ritkább eset az, amikor a drót nem csavart (például: 8. táblázat No. 6.; 21–23.; 25.; 32.; 72). 
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díszítették különböző elemekkel: hol granulátumokkal (8. táblázat No. 3.;12.; 18–20.; 23–24.; 

27.; 32.; 64.), ritkábban filigránhuzallal keretelt gömbdísszel (8. táblázat No. 26.), áttört 

gyöngydíszekkel (8. táblázat No. 19.), vagy sima egyszerű gömbdísszel (8. táblázat No. 37).  

Általában az alsó ívet is gazdagon díszítették. Az összetettebb daraboknál különböző méretű 

granulátumokból álló gyöngysorok fedték be a teljes felületet (8. táblázat No. 5–6.; 12.; 18–

19.; 24., 64.), míg az egyszerűbb emlékek esetében filigrándrótot forrasztottak az ívre (8. 

táblázat No. 20–23–30.; 72–73.). A morva területen előkerült ékszereknél megfigyelhető, 

hogy egyes darabok esetében a belső íven, a tárgy függőleges tengelyére is került a 

gyöngydíszekből (8. táblázat No. 27–28.), ami azonban nem jelentkezett általánosan az altípus 

teljes elterjedési területén, s ez nem is bírt különösebb szerkezeti – a tárgy belső ívén 

kialakított drótdíszítést erősítő – funkcióval.  

A díszített alsó ív két oldalát általában egy-egy tagolt ovális gyöngydísz zárta le. A 

gyöngysordíszes elemeket csak ritkán váltotta fel a még díszesebb áttört változat (8. táblázat 

No. 19.),816 vagy a kevésbé hangsúlyos korong alakú díszítő tag (8. táblázat No. 29.), illetve a 

négygömbös fülbevalótípusokra jellemző a bikonikus gömbdísz (8. táblázat No. 27).817  

Az oszlopos csüngőrészt ezen darabok esetében is egybeöntötték a fülbevaló karikával. A 

csüngőt, hasonlóan az alsó ív fentebb tárgyalt részleteihez, általában szintén gazdagon 

díszítették. A henger alakú oszlopos tagon egymás alatt 3–6 egymás alatti sorba rendezett 

gömbdíszek találhatóak.818 Az egyes sorokban a hengeres tagot körülkerítő gömbdíszek 

száma 2–5 dísz volt,819 a leggyakrabban azonban 4 gömb (8. táblázat No. 3., 20.; 22–30.; 64.; 

72) volt egy sorban. A nagyobb gömbdíszekre gyakran további kisebb gömb alakú 

granulátumokat is forrasztottak, ezzel is tovább gazdagítva az ékszer díszítettségét. A 

csüngőrészt lezáró tag alakja és kialakítása változatos volt. A leggyakoribb mégis a szabályos 

gömbdísz tekinthető, amit szintén gyakran díszítettek granulátumokkal (8. táblázat No. 21.; 

24–26.; 29.; 64.; 72.), azonban nem volt ritka a bikonikus gömbdísz (szintén kisebb 

gyönggyel díszített) alkalmazása sem (8. táblázat No. 20.; 27–28.), de előfordul – elsősorban 

a lengyel és orosz emlékanyagban – a szabálytalan alakú, gazdagon díszített záródísz 

alkalmazása is (8. táblázat No. 12.; 19.; 73).  

 

                                                 
816 A zawadai darabok (8. táblázat No. 19.) esetében gyakran egy csavart filigránhuzalt is tettek a felső ívre, hogy 
az áttört gyöngydíszt a helyén tartsák (Zoll-Adamikowa–Dekówna–Nosek 1999, 76–78).  
817 Mesterházy 1991, 146. 
818 A Stará Kouřim lelőhelyről előkerült darab (8. táblázat No. 22.) esetében csak két sor gyöngydísz található, 
aminek az lehetett az oka, hogy a csüngő letört.  
819 Zoll-Adamikowa–Dekówna–Nosek 1999, 76–78. 
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A tárgytípus elterjedési területe jórészt a Kárpát-medence északi peremterületén, illetve a 

Kárpátoktól északra húzódik (123. kép). A legkorábbi emlék az alsógelléri ékszerpár (8. 

táblázat No. 28.), (122. kép 10.) amelyek – ha nem későbbi betemetkezésről van szó – 

legkésőbb a 9. század elejére kelteződnek.820 Szórványosan jelen volt a tárgytípus a morva 

időszakban is (8. táblázat No. 20.; 30.)821 az időszak kései, 9. századi lelethorizontjában.822 E 

korai lelőhelyek több esetben a 10–11. században is használt temetők voltak (8. táblázat No. 

21.; 23.; 27.; 29–30). A csehországi tárgyakat (8. táblázat No. 22.; 24–26.) a lelőhelyek 

időrendje alapján egyértelműen a 10. század középső harmadára és az azt követő időszakra 

keltezték.823 Hasonlóan az utóbbi darabokhoz, 10. századiak voltak a legkorábbi 

lengyelországi emlékek is (8. táblázat No. 7.); azonban ott a legtöbb ilyen tárgy a század 

második felére, a 11. századra keltezhető (8. táblázat No. 3–6.; 8–19.).824 A Rusz területére 

eső lelőhelyek (8. táblázat No. 72–73.) datálása szintén a 10. századra tehető; amint arra a 

kijevi sír dirhemleletei is utalnak.825  

A tárgytípus csak szórványosan fordul elő a Kárpát-medencétől délre eső területek 

leletanyagában (8. táblázat No. 32.; 37.; 64). A szlovéniai darab (8. táblázat No. 32.) a 9. 

század végére, a 10. századra keltezhető,826 hasonló korú lehet a zadari fülbevaló is (8. 

táblázat No. 36.).827 E variánsnak eddig egyetlen bulgáriai emléke ismert (8. táblázat No. 64.), 

amelyet a kutatás – a moráviai párhuzamok alapján – általában a 9. századra helyezett,828 

azonban a temető egészének a leletei alapján a 10. századi keltezés sem zárható ki.829  

A formai csoport súlypontja jól láthatóan Közép-Európa északi részére esik és – elsősorban a 

legkorábbi késő avar és a morva jelenlétből fakadóan – alapvetően morva ékszerként; illetve 

morva hatásként értelmezték ezen emlékek feltűnését.830 E tárgyak megítélése kapcsán 

általános volt az a vélemény, hogy azok a morváknál az úgynevezett bizánci–orientális hatás 

elemeként értelmezhetők,831 vagyis előképeik bizánci hatásra vezethetők vissza. Az eddig 

előkerült leletek azonban számos nehézséget vetnek fel a fentebbi értelmezéssel szemben. A 

                                                 
820 Točík 1968, 116.; Taf. LXXXVIII. 8.; 10. 
821 Staššíková–Štukovšká 2001, 373–374.; Hanuliak 2004, 169. 
822 A korszak lelethorizontjainak elkülönítésére vonatkozóan összefoglaló jelleggel: Macháček 2010.  
823 Šolle 1966, 147–148.; 159.; Galuška 1996, 49–51. 
824 Gąssowska 1979, 111–118.; Kóčka–Krenz 1993, 82–83.; Zoll-Adamikowa – Dekówna – Nosek 1999, 15.; 
111.; 131. 
825 Karger 1958, 180. 
826 Korošec 1996, idem 1999, 50. 
827 Tomičić 2003, 153–154. 
828 Zoll-Adamikowa – Dekówna – Nosek 1999, 111.; Tomičić 2003, 154. 
829 Važarova 1976, 220–246. 
830 Dostál 1965, 385.; Wachowski 1981, 177–179.; Petruhin et al, 1996, 60.; Zoll-Adamikowa – Dekówna – 
Nosek 1999, 109.; Tomičić 2003, 154. 
831 Gassowska 1979, 130.; Galuška 1996, 49–51. 
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gelléri leletek (8. táblázat No. 28.) – abban az esetben ha a II. sír nem későbbi, mint a temető 

egésze – jóval megelőzik a tárgytípus lengyel-, cseh- és oroszföldi divatját. E tárgyak egyben 

megnehezítik annak a felvetésnek a bizonyítását, ami szerint e lelettípus a bizánci–morva 

kapcsolatrendszer elemeként értékelhető. A morva területekről egyelőre csak szórványosan 

ismerünk 9. századi darabokat, s ezek alapján nehezen igazolható az a feltételezés is, hogy az 

egykori Moráviától északra morva hatásként terjedt el az ékszer. E magyarázat ellen szól, 

hogy az északabbi területeken jóval népszerűbbek ezek a tárgyak, mint az egykori Morva 

Fejedelemségben. A fentebbi elképzelés másik nehézségét az időbeli különbségből levonható 

konzekvenciák adják. A morva leletek kora, illetve a cseh és lengyel emlékek közt nincs meg 

a kronológiai folyamatosság, 30–50 év különbség áll fenn; miközben a tárgyak 10. századi 

oroszországi feltűnésének morva magyarázatával pedig adós maradt a kutatás.832 A tárgytípus 

ilyen széles idő és földrajzi horizonton belüli meglétének magyarázatát leginkább az egykor 

R. Jakimowicz által kidolgozott modell fedi le,833 amint arra később B. Dostál is utalt.834  

A tárgytípus bizánci előképét jelezhetnék a Balkánon előkerült darabok (8. táblázat No. 32; 

37.; 64), azonban ezek az emlékek nem korábbiak a 9–10. század fordulójánál, keltezésük 

vagy egybeesik a kései morva lelethorizonttal, vagy későbbi azoknál. A leletek e területen 

való szórványos előfordulása azonban semmiképp nem magyarázható a morva emlékek vélt 

balkáni kapcsolatrendszerével.835  

Az ékszerek előképei esetében fontos kiemelni, hogy a tárgytípus kialakulásában, illetve 

előképeinek vizsgálata során, számos olyan tárgyegyüttes részletes elemzése is szükséges, 

amire jelen munka nem tér ki. Ezt legjobban talán a gelléri II. sír harmadik fülbevalója 

támaszthatja alá (122. kép 10).836 Az ékszer a kialakítását tekintve szorosan kapcsolódik a 

dolgozatban vizsgált fülbevalópárhoz (8. táblázat No. 28.) azonban a belső ívhez nem 

forrasztottak olyan középen összefutó félhold alakú díszítő tagot, mint e másik kettőnél. E 

klasszifikációs jellegzetesség hiányában nem is vettem figyelembe e tárgyat az 

anyaggyűjtésem során; mint ahogy sok hasonló emléket sem gyűjtöttem össze. Kétségtelen 

azonban, hogy a gelléri harmadik fülbevaló a másik kettővel azonos műhelyben készült. 

Hasonló esetek több lelőhelyen is feltűnnek: így a félhold alakú díszítés, vagy az oszlopos 

csüngő hiányzik egyes ékszereknél (122. kép 10–11).837 E tárgyak részletes elemzése oldhatja 

                                                 
832 Petruhin et al. 1996, 60. 
833 Jakimowicz 1933. 
834 Dostál 1966, 387. 
835 Zeravica 1986, 179.; Korošec 1999, 50–53.; Tomičić 2003, 154–155. 
836 Točík 1968, Taf. LXXXVIII. 9. 
837 BudinskỲ-Krička 1959, 182. Taf. XIII. 3.; 7.; Sláma 1977, Taf. LII. 1–2.; 4.; Galuška 1996, 50–52; Hanuliak 
2004, 169. 
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fel majd a fentebb tappasztalt időrendi és területi nehézségeket és részletes magyarázatot ad a 

tárgyak műhelykörzeteire és divatjára vonatkozóan.838  

A tárgytípus bizánci eredete azonban sem nem bizonyítható, sem nem cáfolható. A hasonló 

nemesfém tárgyat (ellentétben a félhold alakú zománcdíszes fülbevalókkal; vagy a 

négygömbös fülbevalókkal) Bizánc központi területeiről nem ismerünk.839 E tárgyak hiánya 

azonban nem feltétlenül cáfolja a bizánci eredeztetést, hiszen ilyen hiány olyan tárgyak 

esetében is fennáll, amelyek bizánci innovációjával kapcsolatban a szakmai vélemény 

egyöntetű.840 Az esetleges bizánci eredeztetés mellett szólhat azonban az is, hogy olyan, 

lényegesen egyszerűbb kivitelű, de formai megoldások tekintetében a fentebbi darabokhoz 

közel álló emlékek, mint az áttört lapú félhold alakú fülbevalók, Bizáncból is ismertek 

voltak.841  

 

V.5.5. A II. altípusba sorolt darabok (124. kép) 

 

Az alcsoportba sorolt emlékek az I. altípustól egyszerűbb, réz ötvözetből öntött formai 

változatai. E tárgyak esetében a belső íven lévő félhold alakú díszítés öntött, áttört utánzása 

figyelhető meg; és az I. altípus jellegzetességét követve megmaradt az alsó ív 

filigránhuzalokkal való díszítésének az imitációja.  

Ezen emlékeket egybeöntötték. Az alsó ív két végét általában egy-egy öntött gömbdísz zárta 

(8. táblázat No. 31.; 40; 47.; 61–62; 67–68.); egyes darabok esetében azonban gyöngysorkeret 

volt a gömbdíszek helyett (8. táblázat No. 45.; 48–51.; 53–55.; 65–69.; 71.); míg a gyengébb 

öntvények esetében előfordult, hogy semmilyen díszítés nem volt (8. táblázat No. 1.; 46.; 58.; 

70). A hullámos belső díszítést sok esetben filigránimitáció borította (8. táblázat No. 31.; 40.; 

45.; 48–51.; 53–55.; 65; 69.), de egyes leleteknél ezt már csak egy pontsor dísz jelezte (8. 

táblázat No. 66.) és számos esetben még ez is elmaradt (8. táblázat No. 1.; 46.; 58., 60–61.; 

67–68.; 71.). A „félhold alakú díszítés” csúcsát számos alkalommal egy hármas gyöngydísz is 

kiemelte (8. táblázat No. 50–51.; 54–55.; 65.; 67.; 70–71.), az egyszerűbb daraboknál azonban 

már csak egy gyöngydísz volt (8. táblázat No. 47.; 68.), vagy az is teljesen eltűnt (8. táblázat 

No. 1.; 31.; 40.; 45–46.; 48–49.; 53.; 62.; 66.; 69.). A csúcsban összefutó díszítés áttört volt, 

                                                 
838 Jele munka azért sem vállalkozhatott erre a feladatra, mert egy ilyen részletes gyűjtés elemzése semmiképpen 
sem nélkülözheti az egyes leletek autopszián alapuló vizsgálatát; valamint különböző archaeometriai méréseket, 
amikre azonban nekem nem volt módom.  
839 Mesterházy 1991.; Langó 2010. 
840 Daim 2000. 
841 Mesterházy 1991, 146; Tomičić 2003, 141. 
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amit utólag reszeltek ki.842 A hullámdísz alatt a középtengelyen általában egy gömbdísz volt 

(8. táblázat No. 45.; 45.; 47.; 68.), amelyen azonban egyes darabok esetében egymásra 

helyezett gömbdíszek voltak (8. táblázat No. 46.; 50–51; 53–55.; 61.; 65–66). Voltak olyan 

emlékek is ahol ez a díszítőelem kevésbé hangsúlyos és csak egy szabálytalan háromszög 

alakú csonk  jelzi az fentebb említett formai hagyományt (8. táblázat No. 1.; 48; 62.; 67–68). 

Akadnak olyan fülbevalók is, ahol a díszítés középtengelyének a vonalában ez a díszítőrész 

már összekapcsolódott a hullámos ívvel (8. táblázat No. 31.; 58.; 70–71). A III. altípusnál már 

e díszítő rész teljesen eltűnik, a hullámos belső ív tömör lesz, s csak az áttörések utalnak az I. 

és II. altípusba sorolt darabokon e részénél még meglévő díszítő elemekre. A tárgyak alsó 

ívén szintén megfigyelhető a filigrándrót öntött imitációja (8. táblázat No. 31.; 40.; 45.; 46.; 

48–51.; 53–55.; 58.; 65.; 69.); de az egyszerűbb daraboknál itt is csak pontsor dísz képezte a 

drót imitációját (8. táblázat No. 66.), míg több esetben már ez is elmaradt (8. táblázat No. 1.; 

47.; 61–62.; 67–68; 71).  

Az alsó oszlopos csüngődíszt trapéz alakú bordák borították (8. táblázat No. 1.; 31.; 40.; 45–

46.; 48–51.; 55.; 62.; 66–71). Ritkább esetben ezek a díszek háromszög alakúak voltak (8. 

táblázat No. 53–54.; 61.; 65.), míg egy emléknél gyöngydíszek kerültek a bordák helyére (8. 

táblázat No. 47.).843 Volt, hogy a bordadíszt imitálták (8. táblázat No. 58). általánosabb 

gyakorlatnak számított, hogy a bordák egymás alatt 4 sorba rendeződve, az oszlop négy 

oldalán helyezkedtek el (8. táblázat No. 40.; 45–46.; 48–51.; 53–55.; 61–62.; 65–66.; 68.; 70), 

ritkán előfordul 5–6 bordasor (8. táblázat No. 31.; 47.; 69.; 71.) és 3 sor is (8. táblázat No. 1.; 

67). Az oszlopos csüngődíszt általában egy gömbdísz zárta (8. táblázat No. 40.; 45–51.; 54.; 

61–62.; 65.; 67–69.), de található csúcsban végződő záródás (8. táblázat No. 66.) vagy a 

csüngőtagra merőleges zárótag is (8. táblázat No. 1). Vannak olyan fülbevalók, ahol csak egy 

oszlopcsonk (8. táblázat No. 31.; 55.; 58.; 70.) volt a dísz alján.  

A tárgyak közül figyelmet érdemel a gomenjecai darab (121. kép 11.) (8. táblázat No. 58.), 

amelyen számos olyan részlet is felfedezhető, amik az áttört lapú félhold alakú fülbevalók és a 

hullámos belső ívű fülbevalók jellegzetességei. Addig míg a belső ív díszítésének kialakítása, 

valamint az alsó íven végigfutó gyöngysorminta egyaránt az előbbi típusra jellemző 

megoldás, a oszlopos csüngő kialakítása inkább az itt tárgyalt típus ismérve.844 Egyedi 

megoldás jellemző a Pancsován talált darabra is (8. táblázat No. 47.), ahol a csüngődísz 

                                                 
842 Az áttörés kialakításának menetét ott lehet megfigyelni, ahol az öntvény rontott volt, vagy a ahol nem 
reszelték ki az áttörést (8. táblázat No. 1.; No. 51.) (116. kép 1. kép; 120. kép 6.). 
843 Hasonló gyöngydíszítés előfordult a III. alcsoportban is (8. táblázat No. 63.).  
844 Miletić 1967, 101. E tekintetben, más ékszerekhez hasonlóan a gomjenicai emlék az „átmeneti típusok” közé 
is besorolható. Vö.: Mesterházy 1991, 154.  
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nyújtott ovális testű volt, míg a bordák helyett gyöngysordísz található a csüngő négy 

oldalán.845  

 

A variánst a kutatók egységesen 10. századra keltezték.846 Egyes leletek esetében azonban az 

ennél későbbi datálását is lehetségesnek tartottak a szakemberek (8. táblázat No. 40.; 45.; 47.; 

58.).847 A 9. századi emlékeket is tartalmazó köttlachi temető (8. táblázat No. 31.) esetében is 

valószínűbb a 10. századi keltezés, amire a lelőhely más, biztosan 10. századi emlékei 

utalnak.848 E leletek egybeesnek a felgyői lelőhely további emlékeivel is, ahol szintén 10-11. 

századi régiségek jelzik a fülbevaló korát (8. táblázat No. 1).  

A II. altípus elterjedése azonban jelentős mértékben különbözik az I. altípusétól, míg az I. 

altípus ugyanis elsősorban Észak-Európában volt jelen, és Dél-Európában csak szórványosan 

volt kimutatható, addig a II. altípus esetében jelenleg egyetlen északi emléket sem ismerünk. 

A legészakibb emlék a köttlachi temető fülbevalópárja (8. táblázat No. 31), míg a tárgytípus 

súlypontja a Duna alsó szakaszára esett (124. kép). Valószínűleg ez utóbbi részről valók a 

szerb gyűjteményekben lévő ismeretlen lelőhelyű darabok is (8. táblázat No. 51., 53–55).  

 

V.5.6. A III. altípus emlékei (125. kép) 

 

Az e csoportba sorolt réz ötvözetből öntött darabok a tárgytípus leginkább leegyszerűsített 

változatai. Ezeknél a fülbevalóknál már a középső hullámos ív kialakítására sem fordítottak 

olyan figyelmet mint a II. altípus esetében. Akadnak olyan emlékek is, ahol már csak egy, a 

középtengelynél kiemelkedő dudor utal a félhold alakú díszítés formai hagyományára (8. 

táblázat No. 43). A hullámos középső díszítésnél áttört darabok (8. táblázat No. 36.; 41.; 43.; 

63.) esetében az áttörés sok esetben szabálytalan alakú volt. A tárgyak egy jelentős részénél 

már ez az áttörés is hiányzott (8. táblázat No. 2.; 35.; 38–39.; 56). Az áttört daraboknál sem 

egységes a kialakítás, van amelyeknél három szabályos karika jelzi (8. táblázat No. 36.) a 

díszítés helyét, míg más esetben csak egy karika jelöli azt (8. táblázat No. 41). Egyes 

tárgyaknál az alsó íven és a félhold alakú részen rovátkolt kerettel (8. táblázat No. 43.), vagy 

öntött gyöngysordísszel (8. táblázat No. 63.) jelezték az előképeket. 

                                                 
845 Bálint 1991, 240. 
846 Ćorović-Ljubinković 1951, 50–51.; Ercegović-Pavlovič 1980, 89.; Perišić–Bojović–Hadži-Pešić–Marinković 
1981, 90.; Mesterházy 1991, 145.; Petrinec 2009, 266–267. 
847 Miletić 1963, 131–132.; Janković–Janković 1990, 97.; Bálint 1991, 246.; Živić 2003, 194.; Grigorov 2007, 36. 
848 Pittioni 1943, 15.; Giesler 1980. 
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Az alsó ív két vége általában megvastagodott, ami az I–II. altípusba sorolt darabok alsó 

ívének a záró díszítményeire utal. Egyes daraboknál ez a díszítés gyöngykeretes (8. táblázat 

No. 52.; 63.), vagy korongdíszes (8. táblázat No. 2), azonban a legtöbb esetben ezen 

megoldásoktól jóval elnagyoltabb (8. táblázat No. 35–36.; 38–39.¸41., 43.; 56). Az oszlopos 

csüngődísz kialakítása is egyszerűbb, mint a fentebbi altípusok esetében. A tárgyak egy 

részén a dísz teljesen elnagyolt (8. táblázat No. 38–39.; 56.) és csak az emlékek egy részénél 

maradtak meg a trapéz alakú bordák (8. táblázat No. 36.; 41.; 43). E csoportban is feltűnik a 

pancsovai lelethez hasonlóan (8. táblázat No. 47.) a gyöngydíszek bordák helyetti 

alkalmazása (8. táblázat No. 63). A csüngődíszek alsó része hasonló mint a II. altípus 

darabjainál. E tekintetben számos párhuzam vonható a két csoport között: így a halimbai és a 

knini darabok (8. táblázat No. 2.; 36.) csüngőrészei közel állnak a felgyőihez (8. táblázat No. 

1). A tárgyak egy részén a csüngődísz gömbdísszel zárult (8. táblázat No. 43.; 52.; 63), míg a 

fülbevalók egy részén semmi jellegzetesség sem figyelhető meg (8. táblázat No. 37–38; 56.), s 

akad olyan darab is, ahol a teljes csüngődísz letört a használat során (8. táblázat No. 35).  

A tárgytípus keltezését tekintve a halimbai leletegyüttes jelenti a legfontosabb fogódzót. A 

859. sír (8. táblázat No. 2.) Provencei Hugó érméi alapján jól keltezhető a sír a 10. század 

középső harmadára, a század második felére.849 A zvonimirovoi emlékeket (8. táblázat No. 

38–39.) a 10. század végére a 11. század elejére keltezik a temető további leletei. A temető 

elemzése kapcsán jutott arra a megállapításra Ž. Tomičić, hogy a tárgytípus a 11. század első 

felében is divatban volt.850 A horvátországi emlékekkel azonos időszakra keltezhető 

Junuzovici-ban talált fülbevaló is (8. táblázat No. 56.). 10. század második felére, a 11. 

századra való keltezését a lelőhely más emlékei is erősítik.851 Ez az altípus a jól keltezhető 

emlékek alapján tehát a 10. században tűnt fel, a korábbi időszakra keltezhető darabokat 

jelenleg nem ismerünk. Az ékszer használata a 11. század első felében még fennmaradt.  

A tárgytípus elterjedése azonos a II. altípuséval: e fülbevalók is Délkelet-Európára voltak 

jellemzők. (125. kép) Ez az altípus ismert a legnagyobb darabszámban és a legtöbb 

lelőhelyről a Kárpát-medencéből (8. táblázat No. 2.; 35.; 38–39). A kutatás jelen fázisában 

azonban általános tekintetben a II. altípusnál jóval kevesebb ilyen emléket sikerült felgyűjteni. 

Az altípus kapcsán is fontos kihangsúlyozni, hogy számos olyan emlék is akad, amely 

kialakítását tekintve részben az itt vizsgált ékszerekhez kapcsolódik. A fentebb említettekhez 

hasonlóan, számos olyan emlék említhető, amelyek esetében csak egyes jellegzetességek (a 

                                                 
849 Török 1962, 144.; Mesterházy 1991, 145.; Petrinec 2009, 267. 
850 Tomičić 1999. 
851 Korošec–Vračko 1942. 
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félhold alakú díszítés kialakítása) utalnak arra, hogy az egyes műhelyekben számos hasonló 

ékszer készülhetett egyszerre.852  

 

V.5.7. Összefoglalás 

 

A három csoportba sorolt ékszertípus alapvetően két nagyobb csoportra oszlik. A gazdagon 

díszített, nemesfémből készített számos kis elemből összeállított I. altípusra és az öntött bronz 

II–III. altípusra. E két nagy csoport nem csak minőségi különbséget jelez, hanem területi 

elterjedését és kronológiai kereteit illetően is éles határvonal húzható közéjük. Az I. csoport 

alapvetően Közép-Európa észak régiójában volt divatban (123. kép) és Délkelet-Európában 

eddig csak szórványos jelenléte volt megfigyelhető. Az ide sorolható ékszerek használatának 

az ideje a 8. század végétől egészen a 10. század közepéig adatolható. Ezzel szemben a II–III. 

alcsoportba tartozó leletek szinte kizárólag Délkelet-Európában fordultak elő. A 

legészakabbról Köttlachról és Halimbáról kerültek elő (125. kép). Használati idejük pedig a 

10. században kezdődhetett és folytatódott a 11. században is.853 E darabok jellemzőek a 

honfoglaló magyar hagyatékra is, míg az I. altípushoz származó emlék egyelőre nem került 

elő magyar környezetben.  

A tárgytípus kialakulásának helye még további kutatásokat igényel, ehhez a korai, az I. 

altípusba sorolt emlékek gondos feldolgozása szükséges. A zawadai lelethez (8. táblázat No. 

19.) hasonló, részletes, archaeometriai elemzéseket is magába foglaló elemzések révén 

valószínűleg lehetőség nyílik majd a formai vizsgálatok során felvetődött kérdések feloldására 

is.854 Annyi azonban már most megállapítható, hogy a tárgytípus legkorábbi emlékei avar 

környezetben tűntek fel (8. táblázat No. 28). E tárgyak szorosan kapcsolódnak azokhoz az 

ékszerekhez, amelyek számos megoldásukat tekintve azonosak a tárgyalt ékszerekkel, 

azonban formai szempontok alapján nem sorolhatóak e csoportba, mert az egykori készítőik a 

félhold alakú díszítés elhagyásával (122. kép 10.),855 vagy a csüngődísz eltérő kialakításából 

adódóan856 változtattak az egyes darabok kialakításán (122. kép 11.); habár nagy 

                                                 
852 Boltin-Tome 1975, 25; Grigorov 2007, 36–37.; 183. 
853 Grigorov 2007, 164. 
854 E vizsgálatok remélhetőleg tisztázzák majd azokat a kronológiai kérdéseket amelyek a morva–cseh–lengyel 
leletek közt fennállnak s tisztázzák hogy milyen történelmi kapcsolatrendszer vázolható az ékszertípus alapján a 
vonatkozó területek között.  
855 Alsógellér II. sír: Točík 1968, 116.; Roztoky: Slamá 1971, 137.; Zákolany: ibidem, 177.  
856 Szakolca 3. halomsír 2. sír: Budinský-Krička 1959, 134–135. 
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valószínűséggel ezek az ékszerek is a fentebb tárgyaltakkal azonos műhelyekben 

készülhettek.857  

Kérdéses az is, hogy a tárgytípus vélt bizánci-orientális előzményeit mely leletek támasztják 

alá. A kutatás jelen fázisában ugyanis ilyen tárgy még nem került elő Bizánc központi 

zónájából, habár az ékszerek készítés-technikai megoldásai szoros kapcsolatot mutatnak a 

bizánci ékszerművességgel.858 Az esetleges bizánci eredeztetés mellett szólhat még a II. és a 

III. altípusnak a déli területeken való divatja is, ha feltételezzük, hogy ezek az ékszerek a 

volhiniai típusú fülbevalókhoz hasonlóan nem északi hatásra kerültek e régióba,859 hanem 

helyben alakultak ki, a nemesfém bizánci előképek gyenge utánzataiként. A félhold alakú 

díszítés általános alkalmazása más ékszereknél, valamint annak a gyöngydíszes csüngődísszel 

való együttes alkalmazása a balkáni leleteknél egyszerre utal a korban meglévő sokszínű 

bizánci ékszerkészítési hagyományra és az esetleges előzmények tekintetében is fogódzót 

nyújthat.860  

A Kárpát-medencei darabok azonban egyöntetűen e déli kapcsolatrendszer részeiként 

értékelhetőek, s itt e tárgyak szórványos divatjára a 10. század közepét követően 

számolhatunk. 

 

V.6. A csúcsban összefutó, belső ívvel és áttört lappal rendelkező, félhold alakú 

fülbevalók  

 

V.6.1. A fülbevalótípus Kárpát-medencei emlékei  

 

A félhold alakú fülbevalók e típusával – ha érintőlegesen is – a magyar kutatásban a 

legkorábban Hampel József foglalkozott, a szlavóniai Kloštar (9. táblázat No. 16) egyik 

sírlelete kapcsán. A Josip Brunšmid közlése nyomán ismertetett leletegyüttesben e fülbevalók 

a leggazdagabb sír leletei közé tartoztak. Az ékszereket már Hampel J. is „félhold alakúnak” 

nevezte, s ez a jelző meghatározó eleme maradat a későbbi klasszifikációknak is. A tárgytípus 

részletesebb vizsgálatával azonban ekkor még nem foglalkozott a kutatás.861 A következő 

                                                 
857 Hasonló érveléssel: Mesterházy 1991, 145. 
858 Žilina–Markarova 2008. 
859 Mesterházy 1994. 
860 Ćorović-Ljubinković 1951, 52.; Dymaczewski–Hilczerowna–Wislanski 1965, 259.; Boltin-Tome 1975, 25; 
Grigorov 2007, 36–37. 
861 Hampel 1907, 19. 
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ilyen lelet a Pozsony közelében lévő mászti temetőből került elő (9. táblázat No. 3), amit 

Ludmila Kraskovská szláv lelőhelyként értelmezett.862 A Baranya megyei sellyei temetőben 

talált törött emlék (9. táblázat No. 2) sem keltett különösebb figyelmet.863 A tárgytípus újabb 

darabjait másfél évtizeddel később Kozák Károly közölte az egri várban feltárt nagy kora 

Árpád-kori temető egyik sírjából (9. táblázat No. 1). Kozák K. már részletesebben kitért e 

fülbevalók párhuzamaira és kiemelte a gomjenicai temető (9. táblázat No. 42–46) hasonló 

emlékeit, amelyek közt felfedezni vélte az egri darabok részletekben egyező párhuzamát is.864 

A tárgytípus elemzésére, az addig előkerült darabok összegyűjtésére Jochen Giesler tért ki 

míg részletes értékelését végül Mesterházy Károly végezte el.865 Az ő iránymutató dolgozatát 

követően újabb, az egykori Magyar Királysághoz kapcsolódó lelet az egykori Szlavóniából, a 

Zvonimirovo falu melletti temetőből került elő (9. táblázat No. 20). A zvonimirovoi leletek 

mellett, nagy számban kerültek elő ilyen emlékek (elsősorban a Balkán nyugati régiójából), 

miközben az elemzésükkel foglalkozó szakirodalom is jelentősen gyarapodott.  

 

V.6.2. A Předmostí–Nivky lelőhelyen talált fülbevaló és a tárgytípus nemzetközi 

kutatása.  

 

A nemzetközi kutatásban az ékszerek szláv kapcsolatrendszerére és keltezésére 

vonatkozóan azonban egy a mászti emlékeknél nyugatabbra előkerült lelet hívta fel a 

figyelmet. Přerov közelében Předmostí lelőhelyen 1960–1961-ben folytatott feltárás során egy 

52 síros temetőt tártak fel.866 A lelőhely 14. sírjában egy ilyen félhold alakú fülbevaló is 

előkerült (127. kép 4.) (9. táblázat No. 4.). A sírban a fülbevaló mellett talált egyszerű 

karikaékszerek, vaskés, gyöngysor és kerámialelet is volt. Az együttest Č. Staňa a 9. század 

végére, a 10. század elejére keltezte.867 A csehországi lelet egyben a legnyugatibb olyan 

lelőhely, ahonnan ilyen emlék előkerült. A Předmostí lelőhely így földrajzi helyzetéből és 

korából adódóan is befolyásolta a tárgytípusról kialakított tudományos vélekedést.  

A lelőhely és a fentebbi lelet megítélésében is fontos szerepe volt annak a 

véleménynek, amely szerint ezen emlékcsoport a bizánci-orientális hatás révén került az 

egykori Morávia területére. A tárgyat a Nyitra-Lupka lelőhelyen talált hasonló jellegű 
                                                 
862 Kraskovská 1954. 
863 Kiss 1967. 
864 Kozák 1981, 25–26. 
865 Mesterházy 1991, 146. 
866 Kováčik– Plaštiaková 2007, 7.; Jurková 2010, 111–112.  
867 Staňa 1970.  
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drótékszerek; illetve azok bulgáriai párhuzamai alapján, mint morva; áttételesen pedig avar-

szláv hatásként értelmezték és a 9. századra keltezték a csehszlovák kutatók. Č. Staňa is 

csatlakozott ehhez a véleményhez, és utalt a tárgytípus déli párhuzamaira is. A leletek 

pontosabb keltezése és értelmezése is utóbbiak során tett megállapításain alapult.868  

A tárgytípus vizsgálatában a legfontosabb forrásanyagot a déli területeken előkerült emlékek 

jelentették így ennek a fülbevalónak a részletesebb elemzését is Mirjana Ćorović–Ljubinković 

készítette el, amikor más, hasonló ékszertípusok mellett ezeket a darabokat is elkülönítette a 

jugoszláviai leletanyagban. Az ő munkássága alapvető tájékozódási pontot jelentett a későbbi 

kutatás számára is. A neves brünni kutató Bořivoj Dostálnak is figyelembe vette kutatásait, 

amikor a morva tárgyi emlékanyag kronológiai kérdéseinek érintésekor hasonló ékszereket 

vizsgált. A cseh és szlovák kutatók azonban nem vették figyelembe a M. Ćorović–

Ljubinković által készített, részletes szempontrendszert alkalmazó csoportosítást, ebből 

adódóan pedig a nem tettek különbséget a félhold alakú fülbevalók egyes típusai közt.869 E 

szemléletbeli különbség okozhatta aztán az eltérő véleményt az emlékek keltezését illetően: 

B. Dostál és Č. Staňa a 9–10. századra keltezte ezeket az ékszereket, míg a magyar és délszláv 

kutatás inkább a 10. század végi és a 11. századi divat részeként értelmezte azokat.870  

A csehországi lelet tehát több kérdést is felvetett. A kutatástörténet kapcsán jól látható hogy 

az eltérő megközelítések (csoportosítások) milyen különbségeket eredményezhetnek egy 

tárgycsoport elemzésében.  

 

V.6.3. Az ékszer klasszifikációjának kialakulása és a tárgytípus általános 

jellegzetességei  

 

A Předmostí lelőhelyen talált lelet keltezése és B. Dostál említett munkája egyaránt 

rámutat e tárgytípus kapcsán annak fonottságára, hogy az értelmezés és az elemzés során 

mennyire fontos, hogy milyen jellemzők kapcsán vélik elkülöníthetőnek az egyes kutatók az 

adott tárgytípust. Fontos kiemelni, hogy a korszakban egyazon műhelyekben számos hasonló 

jellegű ékszer is készült. Mesterházy K. hangsúlyozta a kutatásai nyomán azt a megfigyelését, 

hogy az adott fülbevalótípusokra jellemző egyedi jellegzetességek más fülbevalókon is 

feltűnhettek. Ezeket a darabokat kis darabszámukból adódóan „átmeneti típusként” 

                                                 
868 Ćorović–Ljubinković 1951.; Kraskovská 1954. 
869 Dostál 1965, 384–386.; kritikájára: Mesterházy 1991, 146.  
870 A keltezésre vonatkozóan a kutatás véleményeit átfogó jelleggel Mesterházy K. (1991, 146.) mutatta be. 
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értelmezhetjük egy, a formai jellemzőket szem előtt tartó klasszifikáció használatakor. Ezen 

„típusok” azonban jól mutatják azt a formai sokszínűség, ami a korszak ékszerkultúráját 

jellemezte; s természetesen ebből következik, hogy egy szigorúbb formai kritériumokat 

követő klasszfikáció kizárhat olyan tárgyakat, amelyek ezen emléktípus esetlegesen „rosszul 

sikerült” variációi, vagy a fő típusból kialakult helyi változatok lehettek.871  

Jelen ékszertípus kapcsán fontos kiemelni, hogy e fülbevalók olyan egyedi 

sajátságokkal rendelkeznek, amelyek már korábban is nagymértékben elősegítették, hogy mik 

legyenek az elkülönítés fő szempontjai és azokban a tárgytípussal részletesebben foglalkozó 

szakemberek véleménye is egységes volt. E típust elsőként M. Ćorović–Ljubinković 

választotta el, a hasonló daraboktól. Ő a klasszifikációjában a II. típus 3. variánsaként 

különítette el ezeket a tárgyakat és elsőként ő határozta meg a tárgytípus alapvető 

jellegzetességeit is.872 Véleményét osztotta J. Giesler, aki 15.c. altípusként sorolta fel a 

csoporthoz kapcsolódó lelőhelyeket; míg Mesterházy K. a fentebbi, a címben használt 

megnevezéssel jelölte ezen darabokat.873 J. Giesler érvelését fejlesztette tovább Ž. Tomičić, 

aki több tanulmányban is foglalkozott ezzel az emlékcsoporttal,874 míg legutóbb V. Grigorov 

is elkülönítette ezt a fülbevalótípust, elválasztva a hasonló, félhold alakú áttört daraboktól.875  

 

E tárgytípushoz csak egybeöntött darabok tartoznak. Az ékszer alapvetően két részből 

áll: Az akasztóból, vagy a felső ívből, amelyik egy fél karika; valamint a díszített és több 

részre bontható alsó ívből. Az alsó rész középtengelyében van az alsó résszel egybeöntött 

hengeres alakú, tagolt dísz, amit a leletközlések sok esetben „csüngő”-ként említenek,876 az 

alsó rész belső ívén pedig a csúcsban összefutó kettős ívű áttört laprész található. Az utóbbit, 

valamint az alsó rész felületét granulációt utánzó gyöngysordísz borítja (127. kép 1). A 

félhold alakú belső rész, amint azt a horvátországi Matej Pavletić Gyűjteményből származó 

egyik emlék is mutatja (9. táblázat No. 22.) egy másik csoportnak, a félhold alakú hullámos 

belső ívű fülbevalóknak az egyszerűsödésével alakulhatott ki (127. kép 2.).877  

                                                 
871 Erre lehetnek példák a Mesterházy K. által kiemelt darabok is: Vö.: Mesterházy 1991, 146. 11.j.  
872 Ćorović–Ljubinković 1951, 49–50. M. Ćorović–Ljubinković ide sorolta az egyik ismeretlen lelőhelyű 
szerbiai emléket is (ibidem 1951, 52. Sl. 17.4.). E tárgy azonban olyan leegyszerűsített formai variánsa a félhold 
alakú fülbevalóknak, hogy inkább a V. Grigorov által a II.4.; vagy a III.3. altípushoz sorolható. Vö.: Grigorov 
2007, 19–20.; 24.  
873 Giesler 1981, 95.; Mesterházy 1991, 146.  
874 Tomičić 1993.; idem 2000.  
875 Grigorov 2007, 36.  
876 Az alsó ív belső oldalán, a fülbevaló középtengelyében egy tagolt pálca kötötte össze a csúcsban összefutó 
belső ívet az alsó ívvel, s ennek tengelyébe, került az alsó ív csüngős része is. 
877 Az alsó íven e típus esetében is megtalálható a hullámos ív, azonban e daraboknál már lényegesen 
sablonosabb volt az ív kialakítása és a tárgy díszítése is leegyszerűsödött. Vö.: Demo 2003, 41.; 118. No. 287.  
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V.6.4. A tárgytípus felgyűjtött darabjainak jellemzői 

 

Az ékszerek általában bronzból készültek, ritkább esetben ezüst ötvözetből (9. táblázat No. 5–

6.; 57.), azonban aranyból készült darabokat nem ismerünk.878 

A felső ív – azon tárgyaknál, ahol megmaradt (9. táblázat No. 1.; 3–16.; 19–21.; 23–24.; 27.; 

29–31.; 34.; 36.; 41–48.; 51.; 53–55.; 59.; 62.) – kerek átmetszetű huzal (126. kép 1). Az alsó 

részt és a felső ívet a legtöbb esetben egy-egy gyöngydísz választja el a tárgy két oldalán (9. 

táblázat No. 1.; 3–4.; 5–7.; 9.; 14.; 19–20.; 22–24.; 30–32.; 41–42.; 44–45.; 48.; 56.) (126. kép 

1.), azonban ez egyes daraboknál bikonikus (9. táblázat No. 10.; 23.) (126. kép 2.), vagy 

korong alakú (9. táblázat No. 29.; 36.; 55.; 58–59.;63.) volt ez a dísz (132. kép 7.), míg 

számos esetben teljesen hiányzott (9. táblázat No. 2–3.; 8.; 11–12., 20–22.; 27.; 33–35.; 44–

48.; 53–54.; 62.) (128. kép 3). Az alsó résznél az áttörést az öntés során alakították ki. Néha 

az áttörésnél az anyag megfolyt, ezért azt a legtöbb darab esetében utólag még ki is reszelték, 

de a gyengébb minőségű öntvényeknél ezt a folyamatot vagy csak részben végezték el (9. 

táblázat  No. 1.; 4.; 8.; 10.; 12.; 19.; 22.; 27.; 33–34.; 44–45.; 62–63.) (128. kép 1.), vagy 

hozzá sem fogtak (9. táblázat No. 3.; 12.; 21.; 42.; 46–48.; 51.; 53.) (128. kép 6. kép). A belső 

íven a csúcsba összefutó hullámos két ív a találkozási pontban általában kicsúcsosodik, a 

darabok egy részénél azonban ide egy gyöngydíszt (9. táblázat No. 11–13.; 22.; 26–27.; 29–

30.; 32.; 36.; 42.; 58–60.) (126. kép 1.); vagy bikonikus gömböt (9. táblázat No. 63–64.) (132. 

kép 7.), esetleg egyszerűbb elnagyolt tagolt díszt (9. táblázat No. 2.; 4.; 14.; 31.; 55–56.) (128. 

kép 2.) tettek fel. Az áttört lapot középen egy bordákkal tagolt rész választja el egymástól 

(126. kép). Vannak olyan emlékek is, ahol ez a tag hiányzik (9. táblázat No. 22.; 35.) (129. 

kép 10.), míg más esetekben öntött gyöngydíszek emelik ki ezt a részt (9. táblázat No. 30.; 

34.; 36.; 55.) (129. kép 6). Az alsó rész külső ívén kialakított, azzal egybeöntött csüngő 

kialakításából látható, hogy vannak egyszerűbb készítmények, amelyek esetében nem 

törődtek sokat e díszítő tag megformázásával, cizellálásával (9. táblázat No. 1–2.; 5–9.; 11–

12.; 21–22.; 44–47.; 53.; 62.) (128. kép 5.); míg a gondosabban elkészített öntvények esetében 

                                                                                                                                                         
A tárgytípus és a hullámos belső ívű darabok kapcsolatára utalt J. Giesler és Mesterházy K. is, amikor számos 
olyan lelőhelyen előkerült ékszert (Kavarna; Kupinovo; Jakimovo) is említettek a párhuzamok között, amelyek 
szorosan nem e csoporthoz tartoznak. Vö.: Giesler 1981, 95. 218. j.; 165.; Mesterházy 1991. 145–146. 
878 Az ezüstből készült darabok alapján Mesterházy K. feltételezte (1991, 146.), hogy vannak arany előképei is 
az öntött bronz daraboknak; azonban ilyen emlékek máig nem ismertek. Az ezüst ötvözetből készített emlékek 
nemesfém tartalma is kérdéses, ugyanis a tárgyak elemi összetételét vizsgáló archaeometriai méréseket a 
vonatkozó ékszerek kapcsán nem tettek közzé.  

 156



ez a rész is finoman tagolt (9. táblázat  No. 3–4.; 10.; 14.; 19–31.; 33–36.; 41–42.; 51.; 54–

55.; 58–60.; 63–64.). (126. kép 1.)  

A fülbevalók egy kivételtől eltekintve nyitottak voltak, azonban egy korinthoszi töredék  (9. 

táblázat  No. 64.) arra utal, hogy előfordulhattak olyan darabok is, amelyek hurkos-kampós 

kapcsolószerkezettel záródtak. (132. kép 8.)  

Ezeket az ékszereket hosszú ideig is használhatták, amire a felső íveknek a hiánya (9. táblázat 

No. 1–3.; 12.; 14.; 20.; 22.; 26–27.; 29.; 32.; 36.; 41.; 47.; 51.; 54–56.; 58.; 60.; 62–64.), a 

megmaradt darabok esetében a deformálódásuk, rossz megtartásuk, és sérüléseik (9. táblázat 

No. 5.; 10.; 19.; 23.; 42.; 53.) is utalnak. A hosszú használtara az alsó részeken megfigyelhető 

kopásnyomokból és sérülésekből is következtetni lehet (9. táblázat No. 14.; 22.; 26.; 32.; 39.; 

43.; 56).  

 

V.6.5. Az ékszer kronológiája és elterjedési területe 

 

A tárgytípus előkerülésének a legészakabbi pontja az említett Předmostí lelőhelyhez 

(9. táblázat No. 4.) kapcsolódik, még a legdélebbi Bizánc központi területén, Korinthoszban 

került elő (132. kép 8). Az előkerült emlékek jelentős része szórvány lelet volt és ezen 

túlmenően is sok olyan ékszer akad, amelyeknek a leletösszefüggései nem ismertek (9. 

táblázat No. 7–8.; 11–19.; 21–23.; 25–41.; 56–62.; 64.). A régészeti kutatások és a jól 

megfigyelt, összefüggéseiben tanulmányozható emlékek alapján a legfontosabb ilyen leletek 

talán a Bosznia-Hercegovinában feltárt temetőkhöz köthetőek, ahol gyakoriak voltak az ilyen 

ékszerek (9. táblázat No. 42–54.). A Gomjenicán feltárt 246 síros temető keltezésében 

alapvető jelentőséggel bírnak az S-végű karikaékszerek (10. sír; 18. sír; 23. sír; 36. sír; 37b 

sír; 42. sír; 145. sír; 209. sír; 231. sír),879 melyek keltezése egyben jelzi a temetkezések 

időszakát is (130. kép).880 A 10. század végére, 11. századra voltak keltezhetőek a Mahovljani 

temető vonatkozó sírjai is.881 Az utóbbi lelőhelyen feltárt majd 100 síros temetőrészt a 12. 

századig használta az ide temetkező közösség (131. kép). A Mahovljani temető 73. sírjának S-

végű karikaékszere és öntött bordázott pántú gyűrűje (131. kép 4.) is megerősíti a fentebbi 

keltezést. Mindkét lelőhely – amint arra már Nada Miletić is felhívta a figyelmet – számos 

más vonatkozását tekintve is szorosan kötődik a Kárpát-medence 10-11. századi 

emlékanyagához (kéttagú csüngős ruhaveretek, csörgők, stb…). A felhúzott bikonikus 
                                                 
879 Miletić 1967, 116–119. 
880 Ibidem 142.  
881 Idem 1980, 158. 
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lemezgömbös fülbevalók, a három felhúzott lemezgömbbel díszített drótékszerek; granulált 

díszes lemezgömbbel díszített fülbevalók pedig a földrajzilag szomszédos Dalmácia és 

irányába mutatnak kapcsolatot.882 A szórványként előkerült darabokat, hasonlóan az ugyanígy 

talált és közgyűjteménybe került szerbiai és bulgáriai emlékekhez, nem tudjuk pontosabban 

keltezni.883 A Mahovljani temető keltezését utóbb Ž. Tomičić szeriációs vizsgálata is 

erősítette, aki a tárgytípust általános jelleggel a 10. század második felére a 11. század első 

harmadára helyezte.884 

 

A bosnyák temetőkhöz hasonlóan a szlovéniai emlékek jelentik a keltezés másik 

fontos bázisát; ezen együttesek esetében ugyanis szintén jól megfigyelt leletegyüttesekből 

ismertek a ezek az ékszerek (9. táblázat No. 5–6.; 9–10.). A bzeljskoi temető leletei szintén a 

10. század második felére, a 11. század első harmadára keltezhetőek, így az 1. sír fülbevalója 

(9. táblázat No. 5.) is erre az időszakra tehető.885. Hasonlóan keltezhetőek a kranji ékszerek 

is.886 A ptuji temető 64. sírjában a fülbevalókkal (9. táblázat No. 9.) együtt talált S-végű 

karikaékszerek is arra utalnak, hogy errefelé a 10. század végén, a 11. század első felében 

használtak ilyen ékszereket.887  

 

Hasonló időszakra tehetőek a Kárpát-medencei darabok is.888 A selyei 60 síros 

temetőrészlet Árpád-kori érmei jól jelzik, hogy a 11. században biztosan meg volt a tárgytípus 

a leletanyagban.889 A zvonimirovoi temető jellegét tekintve hasonló a selyei sírmezőhöz.890 

Az itt talált emléket (9. táblázat  No. 20.) a 10. század végére, a 11. század első harmadára 

datálta a feltáró régész.891 Az egri leletet (9. táblázat No. 1.) is legkorábban a 10. század 

végére helyezhetjük, így az sem korábbi a többi keltezhető darabnál.892 Az most vizsgált 

tárgytípussal együtt előkerült Köttlach-típusú fülbevalók pedig az itt nyugvó nő esetleges 

szlovéniai kapcsolataira is utalhatnak.893 A 10. század első felére keltezte L. Kraskovská a 

                                                 
882 Miletić 1967.; idem 1980.  
883 Grigorov 2007, 36.  
884 Tomičić 2000.  
885 Bitenec–Knific 2001, 119. A szakirodalomban a temetőt a huroksorral díszített karikaékszerek; a boszniai 
leletekhez hasonló dudoros pántú öntött gyűrűk és S-végű karikaékszerek alapján keltezték. Vö.: Korošec 1969. 
886 Bitenec–Knific 2001, 111–112. 
887 Korošec 1999, 69.  
888 Mesterházy 1991, 146.  
889 Kiss 1967.  
890 Tomičić 2003a.  
891 Idem 2003, 152.  
892 Fodor 2008, 161.  
893 Fodor 2008, 133.; Giesler 1980.  
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mászti leletet (9. táblázat No. 3.).894 A leletegyüttes későbbi keltezésének lehetőségét 

támogatják azonban a sírban talált ásványi eredetű gyöngyök,895 ezért a fülbevaló és a 

gyöngyök együttes keltezése is inkább a 10. század második felére, és nem a század első 

harmadára helyezi a leleteket.  

A 10. század második felére, 11. századra keltezhetőek az Al-Duna mentén előkerült emlékek 

is. A Răducăneni-ben talált kincslelet a 9. századi dirhemek ellenére későbbre keltezhető,896 

amint arra az együttesben talált lunulák és Kijev-volhíniai típusú fülbevalók is utalnak.897 

Míg korábban D. Jelovina és J. Belošević e lelettípust a 10–12. századra keltezte.898 

Mesterházy K. munkájában a Kárpát-medencei emlékeket a 10. század végére, a 11. század 

első felére helyezte. A tárgytípus időrendjét V. Grigorov a teljes 10–11. századra 

kiterjesztette,899 míg M. Petrinec a 10. század második negyede és a 11. század harmadik 

negyede közötti időszakra helyezte.900 A legrészletesebb elemzést Ž. Tomičić készítette, aki 

áttekintette az összes általa fellelt délszláv darab időrendjét és a 10. század második fele, 

valamint a 11. század első harmada közötti időszakból valónak tartotta azokat.901 A tárgytípus 

Kárpát-medencei darabjainak helyzete nem mond ellent a horvát kutató kronológiájának, így 

ezen darabok – a csehországi Předmostí lelettel együtt – szintén erre az időszakra 

keltezhetőek.  

 

A leletek keltezését nagyban segítik, azok a viseleti sajátosságok, amelyek a jól 

megfigyelt temetkezések esetében voltak regisztrálhatók. A szlavóniai és a boszniai 

temetőkben általában ugyanis nem csak egy ilyen fülbevalópár, hanem lényegesen több 

ékszer is szerepelt. Számos sírnál mindegyik tárgy e típushoz tartozott (9. táblázat No. 16.; 

20.; 44.; 53–54.); azonban a legtöbb esetben más hasonló korú de eltérő típusú fülbevalókkal 

együtt fordultak elő ezek a darabok (9. táblázat No. 1.; 3.; 9–10.; 42–43.; 45–48.; 51.). 

Mindez egyben rávilágít a fülbevalóviselet egyik délkelet-európai sajátosságára is: azokat 

nem a fülben viselték ugyanis minden esetben, hanem a hajat összefogó fejfedő, párta, vagy 

pánt gazdag díszítésére alkalmazták, a pártáról lelógó pántokra akasztva ezeket az 

ékszereket.902 E viseleti forma, amint azt az egri 248. sír(9. táblázat No. 1.), vagy a mászti 

                                                 
894 Kraskovská 1954, 146.  
895 Szőke–Vándor 1987, 60–61.  
896 Teodor 1980.; Spinei 2009, 241–242. 
897 Mesterházy 1994, 227–230.  
898 Jelovina 1976, 104–105.; Belošević 1987, 150.  
899 Grigorov 2007, 164.  
900 Petrinec 2009, 267–268.; 638.  
901 Tomičić 200, 39–40.; 61.   
902 Bosselmann-Ruickbie 2011, 359.; 362.  
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2.sír (9. táblázat No.3.) alapján feltételezni lehet, a Kárpát-medencében is előfordulhatott;903 

ezzel párhuzamosan azonban nem csak így, hanem tényleges fülbevalóként is viselhették az 

ékszert, amint azt a párban előforduló darabok jelzik (9. táblázat No. 5.; 10).  

 

V.6.6. Összefoglalás  

 

A tárgytípus divatjának a központi magja a felgyűjtött leletek alapján a Balkán nyugati 

részére esett (133. kép). A nyugat-boszniai lelőhelyek és a Dráva-Száva köze, valamint a 

Duna-mente (egészen az Al-Dunáig) tekinthető az ékszerdivat súlypontjának. Dalmácia 

nyugati részén is számos emlék került elő, míg a Drávától északabbra a Kárpát-medencében 

és Csehországban e tárgytípus csak szórványosan fordul elő (9. táblázat No. 1–4.). Az Al-

Dunától északra is csak egy kincsleletben sikerült ilyen tárgyat találni; ettől északkeletebbről 

azonban ilyen emléket nem sikerült fellelnem.904 A Balkán-félsziget délnyugati részeiről 

mindössze csak két emléket sikerült találni (9. táblázat No. 55., 64.). Nincs ilyen emlék a 8–

13. századi bizánci kincsleletekben,905 ahogy a Krím-félszigeten sem. Az egykori főváros 

Konsztantinopolisz területéről sem közöltek ilyen darabot és Anatóliából sincs adat, az ottani 

jelenlétükre. A bizánci kisleletek közreadásának esetlegességein túlmenően, a kutatás jelen 

állása alapján úgy tűnik az ékszer kialakulásának súlypontja a Balkán-félsziget nyugati régiója 

és a Duna-medence, hasonlóan a félhold alakú hullámos belső ívű fülbevalók egyszerűbb, 

öntött (II–III.) altípusaihoz.906 A fülbevalótípus formai jegyei közül a granulációt utánzó 

díszítés szintén a félhold alakú hullámos belső ívű fülbevalók I. altípusának adaptációjára 

utal.907  

Felmerül a kérdés, amint arra már Mesterházy K. is utalt:908 tekinthetők-e bizánci 

készítményeknek ezek a tárgyak, vagy csak a gazdagabb nemesfém ékszerek balkáni 

adaptációjaként értékelhetőek? A tárgytípus jelen kutatási fázisában ez utóbbi vélemény 

erősíthető meg, hiszen az ékszernek a biztosan bizánci területeken való esetleges előkerülése 

(9. táblázat No. 55.; 64.), illetve számos bizánci területen (Dél-Itália, Anatólia, Krím) hiánya 

is erre enged következtetni. Mindebből adódóan úgy tűnik, hogy az ékszer szórványos 

                                                 
903 Kozák 1981, 14.; 17. Kozák Károly leírásában kiemelte, hogy a karikaékszerek és a fülbevalók együtt 
fordultak elő, egymás mellett; ami szintén arra utal, hogy azokat nem a fülben viselte egykori tulajdonosuk.  
904 Vö.: Rjabceva 2005.  
905 Bosselmann-Ruickbie 2011.  
906 Giesler 1981, 95. 218.n.; Mesterházy 1991, 146. 
907 Ezek változatairól: Langó 2012.  
908 Mesterházy 1991, 169–170. 

 160



előfordulása Csehországban ugyanúgy nem értelmezhető morva hatásként, mint ahogy nem 

lehetséges a korinthoszi (9. táblázat No. 64.), a Bukel-i (9. táblázat No. 55), vagy a dinogetiai 

(9. táblázat No. 62.) szórvány darabok alapján egyelőre nem lehetséges a tárgy bizánci 

eredetét alátámasztani.  

 

V.7. Fülbevalók belső ívükön holdsarlóval 

V.7.1. Bevezetés 

 

A 10. századi magyar – bizánci kapcsolatok tárgyi hagyatékát az éremmellékleteken és a 

textilmaradványokon túl általában egyedi emlékek jelzik, amelyek kis esetszámban fordulnak 

elő a Kárpát-medencében.909 Az így fellelt ékszerek azonban pontosíthatják a Kárpát-

medencei lelőhelyek kronológiai kérdéseit, miközben ezen leletek is segíthetnek feltérképezni 

az ékszertípus változásának általános tendenciáit.  

A belső ívükön holdsarlóval díszített fülbevalók, viszonylag ritkák a Kárpát-

medencében, mindösszesen két lelőhelyről ismerünk ilyen emlékeket, s ezek száma az elmúlt 

időszakban sem bővült. A tárgyak ritka voltára a magyar emlékanyagban már Szőke Béla is 

utalt alapvető áttekintésében.910 A két lelet közül az egyik fülbevalópár Székesfehérváron, 

(10. táblázat No. 1.) a másik Szeged–Öthalom lelőhelyen (10. táblázat No. 2.) került elő. A 

tárgytípus déli kapcsolatrendszerét már Szőke Béla jellemezte, részletes vizsgálatukra 

azonban a rigómezei leletek kapcsán Vojislav Jovanović kerített sort.911 A vonatkozó 

ékszerek helyét a korabeli magyar tárgykultúrában először Bálint Csanád,912 majd Jochen 

Giesler,913 végül széles kitekintéssel Mesterházy Károly készítette el.914 Újabb elemzésüket 

azt teszi lehetővé, hogy a Kárpát-medencén kívül, elsősorban Horvátországban, 

Görögországban és Bulgáriában talált leletek,915 kapcsán több olyan adat áll rendelkezésre, 

ami lehetővé teszi, e lelettípus elterjedésének és formai variánsainak vizsgálatát. Az ékszer 

vizsgálata révén pedig újabb adatok nyerhetők e tárgytípus divatjáról, ezáltal pedig a közép-

bizánci időszak ékszerkultúrájáról. A tárgyak készítése technikai hátterének áttekintése pedig 
                                                 
909 Az éremmellékletekre átfogó jelleggel: Kovács 2012, a textilekre vonatkozóan Bollók – Knotik – Langó – 
Nagy – Türk 2009.;  E. Nagy – Bíró – Bollók – Költő – Langó – Türk 2010. A fémtárgyak előfordulására 
vonatkozóan: Mesterházy 1990., idem 1991.  
910 Szőke 1962, 49–50.  
911 Jovanović 1976, 135.  
912 Bálint 1991, 191–193. 
913 Giesler 1981, 97–99.  
914 Mesterházy 1990, 107–108.  
915 Petrinec 2009.; Grigorov 2007.  
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az egyes lelettípusok változásán keresztül a készítéshez kapcsolódó tudás és ismeretek 

terjedését, ezáltal pedig az írott forrásokban csak ritkán nyomot hagyó, az eliteken kívüli 

kulturális kapcsolatok folyamatát is felfedi.  

 

V.7.2. A Kárpát-medencei darabok vizsgálata 

 

A fülbevalótípust két 10. századi lelőhelyről ismerjük. A korábban talált székesfehérvári 

emlékek ezüst ötvözetből készült öntött darabok (10. táblázat No. 2).916 Az ékszerek 

viszonylag gyenge minőségű öntvények. A tárgyak felső íve kerek átmetszetű, az alsó ívük 

pedig téglalap keresztmetszetű, melyek két oldalán egy-egy drótdísz imitáció figyelhető meg. 

Az alsó ív külső oldalán a tárgy középtengelyében egy szőlőfürtdísz található, míg az ív belső 

oldalán egy rövid nyakkal csatlakozik a félhold alakú dísz a tárgyhoz. Az alsó és a felső ívet 

két korong alakú tag választja el egymástól. A tárgyak nyitottak, a felső ív csonkja az egyik 

korong felett megszakadt. A hiányzó részt azonban, amint az ékszer felületén az jól 

megfigyelhető, nem utólag vágták ki, hanem az öntés során alakították ki a nyitott részt. Az 

egyik ékszer síkja nem merőleges, a félhold alakú dísz elhajlott a használat során. Az 

öntvények gyenge színvonalára utal, hogy az egyik tárgy esetében a két gömbdíszen 

fedezhető fel öntési hiba és mind a két tárgyon megfigyelhető az elnagyolt szőlőfürtdísz 

imitáció. A tárgyakon az öntés során keletkezett kisebb hibákat utólag nem reszelték ki, a 

mintát sem vésték után, ami szintén arra utal, hogy ezek a tárgyak a 10. századi öntött 

egyszerűbb kialakítású ékszerek csoportjába tartoztak.917 

Az 1950-ben feltárt öthalmi temetőrészlet sírjában talált függők bronz öntvények 

voltak (10. táblázat No.1). (135. kép 3.) Ezen ékszerek kialakításukat tekintve sokban 

hasonlítanak a fentebbi demkóhegyi emlékekhez. Ugyanúgy öntöttek; a felső és alsó ívük is 

hasonló, míg az alsó íven a drótdísz utánzásának kialakítása is hasonló. Számos apró 

részletben azonban különbség is van a két ékszerpár között. A szegedi leletek kialakítása jóval 

gondosabb: ezen daraboknál a záródás kialakítására is ügyeltek; míg az alsó íven kialakított 

drótdísz imitáció is jóval plasztikusabb, amint a szőlőfürtdísz öntött utánzata is kevésbé 

elnagyolt, mint a demkóhegyi leletek esetében. Az öthalmi leletek félhold alakú díszítését is 

egy megvastagodó szabályos perem övezi, ezzel szemben a demkóhegyi ékszereknél ez is 

jóval elnagyoltabbnak tűnik (135. kép 2). A félholdak csúcsán lévő granuláció utánzat is jóval 

                                                 
916 Bakay 1965, 53.  
917 Ćorović–Ljubinkoić 1951.; Mesterházy 992,  
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plasztikusabb a szegedi leleteknél, míg ugyanez az idom csak sejthető a székesfehérvári 

emlékek esetében. A szegedi fülbevalókon a holdsarló alakú díszítőtag nyakát két-két 

álgranuláció díszíti, hasonló elem az előbbiek esetében nem figyelhető meg. 

A székesfehérvári ékszerek a leltárkönyv és a korábbi megfigyelések szerint is ezüstből 

készültek,918 ennek ellenére kialakításuk gyengébb minőségű, mint a bronzból készített 

szegedi leleteké. Kérdéses azonban a székesfehérvári leletek tényleges nyersanyaga, ugyanis a 

10. századi leletek esetében gyakoriak az olyan ötvözetek, melyek csak színükben 

hasonlítanak a jó minőségű ezüst tárgyakra, de összetételüket tekintve nagy mennyiségben 

tartalmaznak rezet és más ötvöző anyagokat.919 E tárgyak esetében tehát a nyersanyag 

meghatározását autopszia alapján nem lehetséges); így minden esetben szükséges a további 

archaeometriai vizsgálatok elvégzése. Az öntési technika és az öntést követő utómunkálatok 

egyedi jellegzetességei pedig utalhatnak az egyes emlékek összetartozására, azonos 

műhelyhagyományokra. Ilyen azonosságok azonban nem állapíthatóak meg a két Kárpát-

medencei ékszerpár esetében.   

 

V.7.3. A tárgytípus klasszifikációja 

 

A tárgytípus azonban nem csak a Kárpát-medencében található meg, hanem a Balkánon is. A 

párhuzamok kapcsán már Szőke B. említést tett a ptuji temető hasonló leleteiről (10. táblázat 

No. 3–4.),920 később J. Giesler és Mesterházy K. gyűjtötte össze a fentebbi ékszerek 

párhuzamait, bemutatva azok kapcsolatrendszerét. J. Giesler volt az első, aki az ékszert, más 

belső ívükön díszített hasonló fülbevalókkal együtt, csoportokba osztotta (15a típus).921 Az 

általa alkalmazott bielo-brdo-i jelző, a magyar kutatás ellenvéleményeitől függetlenül,922 

elterjedt és széles körben elfogadott terminológiájává vált ennek az ékszertípusnak is, 

függetlenül attól, hogy a tárgyak jelentős számban a Szávától és a Drávától délre ismertek 

(141. kép 3).923 A tárgytípust Valeri Grigorov bontotta alcsoportokra a 7–9. századi bulgár 

fémleleteket áttekintő monográfiájában.924 Csoportosításának alapja a fülbevalók alsó ívének 

külső oldalán lévő díszítés formája volt; így az 1. altípusba a tagolt, több darabból álló, 

                                                 
918 Mesterházy 1990, 107.  
919 Kurunczi–Langó 2000.; Mehofer–Greiff 2006.; Konovalov 2008.; Csedreky – Kustár – Langó 2011.  
920 Szőke 1962, 50.  
921 Giesler 1981, 95–103.; 125.  
922 Kovács 1985.; Bálint 1991, 159–193.; Mesterházy 1991.   
923 Újabban: Petrinec 2009, 262. Vö.: idem 2003, 532.  
924 Grigorov 2007, 40.  
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úgynevezett „hárombogyós csüngős” darabok kerültek; a 2. csoportba a szőlőfürtdíszes 

darabok tartoznak, míg a 3. altípus esetében az alsó ívet két gömbdísz zárja le, az alsó ív külső 

oldalára pedig egy darab nagy gömbdíszt helyeztek (134. kép).  

 

Az ékszer csoportosításának másik lehetőségét Mesterházy K. nyújtotta, aki a négygömbös 

fülbevalók esetében az alsó ív kialakítását tekintette klasszifikációja alapjának.925 A magyar 

kutató e jellegzetesség kiválasztásával egy olyan, a korabeli függőkre általánosan jellemző 

pontot figyelt meg, amely több, a nemzetközi kutatásban Ψ-formájú fülbevalókként is 

elkülönített,926 közép-bizánci emlékre is jellemző.  

Az általam készített csoportosítás Mesterházy K. rendszerezését tekintette követendőnek, 

abból a megfontolásból adódóan is, hogy az alsó ív külső oldalán lévő díszítések tekintetében 

nehéz egy egységesen alkalmazható kategóriarendszert felállítani, ugyanis gyakoriak voltak 

olyan darabok, ahol a középtengelybe helyezett díszített rész gyakran „hibrid”, vagyis több 

fülbevaló jellegzetességeit is magukon viselik.927 A korabeli ékszerkészítési gyakorlat nagy 

változatosságából adódóan pedig egy olyan szigorú klasszifikáció, ahol az ékszer függőrészét 

tekintjük a csoportosítás alapjának, csak nehezen alkalmazható, éppen a fentebb említett 

okokból adódóan. Ez utóbbi csoportosítást az is nehezíti, hogy az alsó ív külső oldalán 

kialakított díszítések (mint például a szőlőfürt díszítés, vagy a gömbdíszes formák) gyakran 

párhuzamosan jelentek meg a korabeli ékszerművességben – így a holdsarlóval díszített 

darabok esetében is, miközben az egyes típusok gyakran egymásra is hatással voltak és így 

jöttek létre az átmeneti típusok.  

A formai felosztás alapvető kritériuma így az alsó ív díszítettsége lett, míg másodlagos 

alcsoportokra való bontás kapcsán a tárgyak készítésénektechnikai sajátosságai (egybeöntött, 

avagy több darabból összeállított) voltak a döntőek.  

 

A csoportosítás alapján végül három csoportot sikerült elkülöníteni:  

• Az I. típus esetében az alsó ívet több filigránhuzallal vagy annak imitációjával 

díszítették. Az alsó és a felső ívet egy-egy gömbdísz, vagy annak imitációja választja 

el egymástól.  

 

                                                 
925 Mesterházy 1992, 146–152.; 166–167.  
926 Bosselmann–Ruickbie 2012, 101.  
927 Mesterházy 1992, 148.  
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A csoport 1. altípusába azok a darabok sorolhatók, ahol az alsó ívre filigrán 

huzalokat forrasztottak és az alsó ív külső, valamint belső oldalára gömbdíszeket, 

vagy valódi granulátumokból készített szőlőfürt alakú díszeket forrasztottak.   

 

A 2. csoportba a tárgytípus öntött darabjai kerültek. Ezen emlékek esetében 

megfigyelhető, hogy az alsó íven a mintázat öntött utánzata.  

 

• A II. típusba tartozó emlékek között csak öntött darabok találhatóak, mert a 

négygömbös függőktől eltérően,928 több darabból összeforrasztott darabok nem 

kerültek elő. A II. altípusnál a téglalap átmetszetű alsó ív két hosszanti oldalán egy-

egy sima huzalszálat imitáló díszítést alakítottak ki. Az alsó és a felső ívet egy-egy 

korong alakú díszített rész választja el egymástól.  

 

• A III. csoporthoz sorolt függők alsó íve egy díszítetlen sima dróthuzal. Két alcsoportra 

bonthatóak az ide sorolt emlékek: az 1. altípus estén a tárgy több darabból 

összeállított, míg a 2. altípus esetén egybeöntött.  

 

V.7.4. Az I. csoport jellemzői 

 

Az I.1. csoport emlékei a legtöbb esetben ezüstből (10. táblázat No. 6.; 12.; 14–15.; 17.; 22.; 

27.; 34–35.; 37–39), ritkábban bronzból (10. táblázat No. 7.; 24–25.; 31.) készültek. Az alsó 

ív kialakításakor az ívre felforrasztott gyöngydrótok mellett egyes daraboknál vékony átkötő 

lemezeket is felforrasztottak (10. táblázat No. 37–38). Az alsó ív külső oldalához kapcsolódó 

díszítő rész a legtöbb esetben gömbdísz (10. táblázat No. 7–8.; 12.; 14–15.; 17.; 22.; 24.; 27–

28.; 31.; 34–35.),929 ami bizonyos esetekben áttört (10. táblázat No. 38–39.), ritkább esetben 

szőlőfürtdísz (10. táblázat No. 23.; 25).930 A gömbdíszeket általában egy, granulátumokból 

álló rövid nyak köti össze az alsó ívvel, ezzel szemben a szőlőfürtdíszítés esetén a 
                                                 
928 Mesterházy 1992, 146–150.  
929 Minden bizonnyal gömbdísz volt a Targovištei Múzeumban őrzött szórvány darabon is (10. táblázat  No. 34), 
amire a tárggyal együtt őrzött másik függőtöredék utal. Az azonos kialakítású tárgytípus szintén törött, ott jól 
megfigyelhetően az alsó ív belső oldaláról tört le a díszítés; ezért nem állítható minden kétség nélkül, hogy a két 
tárgy azonos volt (Vö.: 7. tábla 2. kép). Az két ékszer egykori azonos voltára azonban több érv is felhozható: a 
két tárgy együtt került a múzeum gyűjteményébe; azonos a függők nyersanyaga; azonos a megmaradt részek 
kialakítása; és a díszített alsó ív is megegyezik. A tárgyak tanulmányozásáért Bojan Totevnek tartozom 
köszönettel.  
930 E vizsgálatba nem tudtunk bevonni más macedóniai emlékeket (10. táblázat No. 24.), azokról ugyanis nem 
dönthető el egyértelműen, hogy több darabból összeállított, vagy öntött darabok voltak-e. Vö.: Maneva 1992, 53. 
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granulátumokat közvetlenül az alsó ívhez forraszthatták hozzá. A gömbdíszek esetében a 

gondosabb kialakítású emlékeknél a nyak díszítése változatos lehetett: az hol egy sor 

nagyméretű granulátumból (10. táblázat No. 15.; 34–35.), hol több sor kisebb méretű 

granulációból állt (10. táblázat No. 7–8.; 12.; 28). A tárgyak egy részénél közvetlenül csak az 

alsó ívhez forrasztották hozzá a gömbdíszt (10. táblázat No. 6.; 14.), míg van olyan lelet is, 

ahol ez a nyak kereszt alakban áttört volt (10. táblázat No. 22).931 A kialakított gömbdíszeket 

is tovább ékesítették: a leggyakrabban a két félgömb összeillesztésénél forrasztottak fel 

szorosan egymás mellé két gyöngydrótot (10. táblázat No. 7.; 12.; 14), néha azonban több 

hasonló drót felforrasztására is sor került (10. táblázat No. 14.), és a díszek vertikális ívére is 

forraszthattak hasonló díszítő részeket (10. táblázat No. 7.; 12). Azokban az esetekben, ahol 

az alsó gömbdíszt a fentiekben jelzett módon díszítették, hasonló módon jártak el a felső- és 

az alsó ívet elválasztó gömbdíszek esetében is (10. táblázat No. 7.; 12.; 14–15).  

Az alsó ív belső oldalára forrasztott holdsarlót is tovább díszítették. A legáltalánosabb 

ilyen díszítőelemnek a holdsarló három (10. táblázat No. 37–38.), vagy két csúcsára 

forrasztott granulációk és gömbdíszek (10. táblázat No. 35.; 37–39.) tekinthetőek.932 A 

leggyakrabban egy-egy granulációt forrasztottak fel (10. táblázat No. 7.; 12.; 15.; 22–23.; 27); 

de előfordul a piramis alakban felforrasztott hármas granulációs dísz is a csúcsokon (10. 

táblázat  No. 8.; 14.; 34). Abban az esetben, ha egy nagyobb gömbdíszt tettek a csúcsra, akkor 

arra forraszthattak fel még további granulációs szemeket (10. táblázat No. 35). Általános volt 

a félhold alakú díszítés keretdísze is, ami a legtöbb esetben szintén gyöngydrótból állt (10. 

táblázat No. 7–8.; 12.; 14–15.; 17.; 37–39), ritkábban sima filigránhuzalból (10. táblázat No. 

22–23.; 34–35). A félhold alakú rész belső felületét esetenként granulációval díszítették (10. 

táblázat No. 14.; 31.; 35.; 37–39).933  

A függők záródása megegyezik a többi egykorú fülbevalótípus esetében 

tapasztaltakkal: köpűs (10. táblázat No. 7–8.; 12.; 29.; 31.), vagy hurkos-kampós (10. táblázat 

No. 6.; 11–15.; 17.; 22–23.; 27.; 29., 34–35.; 37–38) záródásúak. Az ékszerek kialakításukból 

adódóan gyakran megsérülhettek, amire talán a legjobb példa a Matičane–Berg lelőhelyen 

feltárt temető 84. sírja (10. táblázat No. 15.), ahol az egyik fülbevalónak csak az alsó 

                                                 
931) A Demir Kapiján előkerült fülbevalók esetében eltérőek voltak a tárgyak közléséről rendelkezésre álló 
források (6. tábla 1. kép). A rajzokon a vastag nyak csak granulációkkal díszített (Aleksova 1966); míg az egyik 
tárgyról készített fényképen jól látható, hogy a nyak kereszt alakban áttört lehet (Aleksova 1970, 98).  
932 Egyes daraboknál nem maradt meg a holdsarló, hanem csak annak gyöngydrót kerete (10. táblázat No. 29). 
Az ilyen esetekben azonban megfigyelhető a granulációs díszítés nyoma is. Vö.: Grigorov 2007, 160.  
933 A díszítés azonban bizonyos esetekben csak az egyik oldalon volt meg (10. táblázat  No. 14). Vö.: Jovanović 
– Vuksanović 1981, Y 245.; Tasić 1998, No. 363).  
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gömbdísze maradt meg,934 míg a Targovištei Múzeumban talált emlék esetében a megmaradt 

holdsarló repedt meg (10. táblázat  No. 34). Gyakran azonban éppen ezek az alsó gömbdíszek 

törtek le (10. táblázat  No. 6.; 8.; 17.; 34.; 37). A töredékes tárgyakat azonban sokszor ezt 

követően is tovább használták, ami szintén általános gyakorlatnak tekinthető a korabeli 

időszakban.  

 

Az I.2. típus darabjai közül az általam fellelt emlékek mindegyike ezüstből öntött (10. 

táblázat No. 4-5.; 20–21). Ezen emlékek esetében az alsó ív külső oldalán minden esetben 

szőlőfürt díszítés volt. A horvátországi példányokon (10. táblázat No. 3–5.) a holdsarló alakú 

részt jellegzetes alakja miatt „fecskefark alakú” idomként is értelmezte a kutatás.935 A 

jellegzetes kialakítás délebbre is előfordult, így a III. csoportba sorolt gomjenicai (10. táblázat 

No. 19.) függőn is hasonló a félhold alakú rész kialakítása.936 A Bitolán talált darab holdsarló 

alakú része pedig gyenge kivitelű (10. táblázat No. 20). Az alsó- és a felső ívet elválasztó 

hengeres tagok gömbdíszt imitálnak (10. táblázat No. 4–5), de előfordul a granulációs gyűrűt 

utánzó tagolás is (10. táblázat No. 20). A Spodnija Hajdina lelőhelyen talált darabra egy 

lemezgömb felét is felhúzták a tárgy felső ívére (136. kép 1). A fülbevalók záródásánál 

megtalálható mind a köpűs záródás imitációja (10. táblázat No. 4–5.), mind a hurkos-kampós 

záródás (10. táblázat No. 20–21).  

 

Az I. típus emlékei tehát a Balkán teljes területén előfordultak. Ilyen leletek azonban a 

Kárpát-medencéből nem kerültek elő. Az I.1. altípus talán a legszélesebb elterjedési területtel 

bír, északi végpontja Podgrađe (10. táblázat No. 12),937 míg dél felé Macedóniáig terjedt el 

(10. táblázat No. 21.; 25),938 délkeleten pedig Dobrudzsáig (10. táblázat  No. 27–28.; 31).939 

A tárgyakat a horvát és a szerb kutatás a 10–11. századra,940 míg a bolgár és macedón 

emlékeket a szakemberek 9. és 12. század közötti időszakra helyezték.941 A tárgytípus 

viselete több helyen sűrűsödött: Dalmácia, Észak-Koszovó, Macedónia, Észak-Bulgária és 

Bizánc központi régiója.942  

                                                 
934 Jovanović – Vuksanović 1981, Y 247. 
935 Szőke 1962, 50.  
936 Miletić 1967, 101–102. 
937 Petrinec 2009, 617.  
938 Maneva 1992, 53.; Janković 2007, 53. 
939 Dončeva – Petkova et al. 1999, 100–101. 
940 Jovanović 1976.; Tasić 1998.; Petrinec 2009, 254–256.; Bikić 2010, 47. 
941 Bobčeva 1982.; Maneva 1992, 53.; Dončeva – Petkova et al. 1999, 100.; Grigorov 2007, 40. 
942 Deriziotis – Kougioumtzoglou 2005, 156. 
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A 2. altípus sokkal ritkább, mint az 1. altípus és kevesebb lelőhelyen sikerült fellelni 

ezeket a darabokat, s ezüst nyersanyaguk ellenére nyilvánvalóan kevesebbet is értek, hiszen 

azoknál jóval kisebb és egyszerűbb darabok voltak.943 Ezeket a darabokat a 10. század 

második felére, a 11. század elejére keltezték a kutatók.944  

 

V.7.5. A II. csoport emlékei 

 

A csoport emlékei kivétel nélkül öntöttek voltak. Ide sorolhatóak a Kárpát-medencei darabok 

is (10. táblázat No. 1–2). A nyersanyaguk ezüst ötvözet (10. táblázat No. 1–2.), vagy bronz 

(10. táblázat No. 18) volt. A tárgyak alsó ívén lévő rész általában szőlőfürt– (10. táblázat No. 

1–2.; 13.; 18.), ritkábban öntött gömbdíszes (10. táblázat No. 32) volt. A holdsarló idom 

kialakítása viszont változatos volt: a leggyakrabban a két csúcson megfigyelhető a granulációs 

gömbdíszek imitációja (10. táblázat No. 1–2.; 13.; 18.; 32) (134. kép 1). Egyes darabok 

esetében nem is egy, hanem több granulációs díszítés imitációját is megformázták (10. 

táblázat No. 18., 32). A holdsarlót övező keret egyes daraboknál sima huzaldíszt utánzott (10. 

táblázat No. 2.; 18., 32); más emlékek esetében filigránhuzalt imitált (10. táblázat No.1) és 

megtalálható az áttört félhold alakú díszítés is (10. táblázat  No. 13).945 Az alsó- és a felső ívet 

elválasztó díszítő tagok kialakítása is nagyon változatos volt. Megtalálhatóak a teljes 

gömbdíszek (10. táblázat No. 32.), a granulációs gyöngyökkel díszített gyűrűk imitációja (10. 

táblázat No. 18.), de leggyakrabban az elnagyolt dísztag volt a jellemző (10. táblázat No. 1–

2.; 18). A tárgyak záródása ugyanaz, mint a többi típus esetében: hurkos-kampós kialakítású 

(10. táblázat No. 2.; 18., 32.), vagy köpűs záródást imitáló nyitott darabok (10. táblázat No. 1.; 

18). A keltezhető emlékek, amint arra a fentebb említett Kárpát-medencei darabok is utalnak, 

a 10. századra estek,946 amit a gomjenicai sír (10. táblázat No. 18) keltezése is alátámaszt.947 

 

                                                 
943 A Demir Kapija temető 336. sírjában talált fülbevalók (10. táblázat No. 21.) egy kislány mellékletei voltak, 
nem pedig felnőtté; ez is jelezheti, hogy az ékszer kevésbé volt értékes, mint a szórványleletként előkerült 
emlékek (10. táblázat  No. 22). Vö.: Aleksova 1966, 44.  
944 Jovanović 1996, 94.; Mikulčik 1996, 143.; Bitenev–Knific 2001, 116. 
945 Kérdéses az áttört félhold alakú díszítés megléte az I.1. altípus esetében. A Demir Kapija lelőhelydarabjánál 
(10. táblázat  No. 22.) a fényképen közölt töredék alapján felvetődik, hogy a holdsarló dísz itt is áttört lehetett 
(Aleksova 1970, 98.), azonban a rekonstrukciós rajzokon ez az idom eredetileg ép lehetett (Aleksova 1968, T. 
XIII.). Vö. 6. tábla 1. kép.  
946 A székesfehérvári sírt (10. táblázat No.1.) a 10. század középső harmadára keltezi a 33. sírban talált trapéz 
alakú vállas kengyel, a 6. sír szablyamarkolatú kardja, valamint a 33. sír kardja. Vö.: Bakay 1965, 48.; 51–52.  
947 Miletić 1967, 116.  
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V.7.6. A III. csoportba sorolt leletek  

 

Az I. altípusba mindösszesen egy lelet sorolható az összegyűjtöttek közül (10. táblázat No. 

26). A Dolni Lukovitban feltárt temetőlelet gyenge minőségű bronzöntvényeinek kialakítása 

egyszerű: az alsó ív külső oldalán gömbdísz található, míg a félhold alakú részt a belső 

oldalon drótból hajlították. Az alsó- és a felső ívet elválasztó díszítőtagok korong alakúak 

voltak, a tárgyak záródása pedig köpűs záródást imitált.948 

A 2. altípusba sorolt öntött darabok jóval szélesebb körben elterjedtek. A tárgyakat részben 

ezüst ötvözetből öntötték (10. táblázat No. 3); de leginkább bronzból készültek (10. táblázat 

No. 19.; 29–30.; 36). Az alsó ív külső oldalán lévő díszítőtag is változatos. Megtalálható a 

hárombogyós csüngőkhöz kapcsolódó forma (10. táblázat No. 29),949 a gömbdíszes kialakítás 

(10. táblázat  No. 36.) és a szőlőfürtdísz öntött imitációja is (10. táblázat No. 3.; 19). A félhold 

alakú díszítés tekintetében a tárgyak egy része szorosan kapcsolódik az I.2. altípus esetében 

említett „fecskefark” formához (10. táblázat No. 3.; 19).950 A sarló alakú félhold 

középtengelyében kialakított áttörés (10. táblázat  No. 19.; 36.) szintén az I.2. alcsoporttal 

rokonítja ezeket az emlékeket (10. táblázat No. 4–5). A holdsarló kialakítása nagyon 

változatos volt, megtalálhatóak a hegyes végűek (10. táblázat No 29–30.), de a legömbölyített 

végződésű (10. táblázat  No. 3.; 19) és a kónikus formában záródó darabok (10. táblázat No. 

36.) is. A tárgyak széles körben elterjedtek: megvoltak Bulgáriában; a Balkán középső 

régiójában; Szlovéniában, de előfordult ilyen Bizánc központi, görögországi részén is.951 Az 

altípus a sírleletek alapján a 10–11. századra keltezhető (10. táblázat No 3.; 19.; 36).952  

 

V.7.7. Összefoglalás 

 

A tárgytípus a Balkán teljes területén megtalálható volt, amint arra a korábbi kutatások is 

utaltak,953 mára pedig a közvetlen bizánci kapcsolatrendszerre vonatkozó tárgyi emlékeket is 

ismerünk (10. táblázat No. 36). Az ilyen típusú emlékek a 9. században tűntek fel.954 A több 

darabból összeállított nemesfém ékszerek jelentették azt az alaptípust (I.1. altípus), amelynek 

                                                 
948 Važarova 1976. 210.  
949 A típusról: Mesterházy 1991, 154–156.  
950 Szőke 1962, 50.  
951 Dina 2002, 585.; Bosselman–Ruickbie 2011, 255. 
952 Az Aerinoban talált emlékek 12. századra való keltezését a rendelkezésre álló adatok nem erősítik meg.  
953 Mesterházy 1990, 107.; Grigorov 2007, 40.  
954 Petrinec 2009, 254.  
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idővel megjelentek az öntött változatai (I.2.; II.; III.2 altípusok) is. A nemesfém, több 

darabból kialakított tárgyak azonban az öntött emlékek feltűnésével sem tűntek el, egészen a 

11. századig divatban maradtak.955 Az öntött darabok divatjának a súlypontja a 10. századra 

esett. Ezen emlékek megjelenésével a Balkán északnyugati részén egy sajátos formai 

változata terjedt el az ékszernek (10. táblázat No. 3–5.),956 melynek párhuzamai a délebbi 

lelőhelyeken is megtalálhatóak voltak (10. táblázat No. 19.; 36). Az ékszerek a 10. század 

teljes időszakában használatban maradtak, egészen a 11. század végéig, de folyamatos 

használatuk ellenére sem váltak olyan népszerűvé, mint az egyszerűbb négygömbös- vagy a 

szőlőfürtös függők. A V. Grigorov által készített felosztás alapján készített klasszifikáció 

eredményei jól kiegészítik a fentebbi megfigyeléseket. A bolgár kutató megítélése szerint 

mindegyik formai változat a 9. század végén jelent meg, míg azonban a szőlőfürtdíszes 

darabok (VI. 2. altípus) és a nagygömbös díszítésűek (VI. 3. altípus) a 11. század végéig 

divatban maradtak, a hárombogyós csüngős díszűek (VI. 1. altípus) a 11. század elején 

eltűntek (141. kép 2).957  

Korábban felmerült az a vélemény, hogy az északi Brno-ban és Stará Kouřimban (140. 

kép 9–10.) talált függők lehettek az ékszertípus formai előzményei.958 Az elképzelést azonban 

már V. Jovanović és Mesterházy K. is cáfolta. Utóbbi kutató arra is felhívta a figyelmet, hogy 

már csak azért sem lehetnek a csehországi darabok korábbiak, mint a balkáni fülbevalók, mert 

megjelenésük időben nem megelőzi azt, hanem későbbiek, vagy egyidősek a balkáni 10. 

századi darabokkal.959  

A tárgy kialakulására és előképeire az újabb görögországi leletek mutattak rá. Az Agia 

Triadán és Azoroson előkerült leletek félhold alakú dísze széles körben elterjedt volt a közép-

bizánci időszakban 960 és korábbi előképekre vezethető vissza, amely a késő antikvitás 

időszakától megtalálható volt Bizáncban, valamint a steppei területekre is eljutott (141. kép 

1.),961 miközben számos egyedi ékszer is kialakult ebből a típusból.962 A tárgytípus tehát a 

lemezes, félhold alakú függőkből alakult ki Bizánc területén; népszerűvé a Balkán központi 

régiójában vált, évszázadokig megőrizve az ékszer formai hagyományait. A lemezes 

                                                 
955 Grigorov 2007, 40.  
956 Szőke 1962, 50. 
957 Grigorov 2007, 40.; 164. 
958 Dostál 1965, 386–387.; Šolle 1966, 159.; 272.; Jovanović 1976, 135.;  
959 A Stará Kouřim 139. sír ékszereinek keltezésére vonatkozóan: Šolle 1966, 159. A Brno-i fülbevaló 
csüngődíszének párhuzamaira vonatkozóan: Dostál 1966, 35–38.  
960 Malenko 1976, 223.; Kougioumtzoglou 2002, 435.; Katsarova 2002, 219.  
961 Az egyik Dnyeper mentén előkerült ilyen előképre Türk Attila hívta fel a figyelmemet.  
962 Ilyen egyedi emléknek tekinthető boszniai Petroševci lelőhely 8. sírjának függői. Vö.: Žeravica 1986, 133.; 
176–177.  
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emlékekkel párhuzamosan megjelentek az egyszerűbb öntött darabok is; amelyek még 

nagyobb területen terjedtek el, mint a több darabból készítettek. E tárgyakat valószínűleg 

elsősorban függőként és csak ritkábban fülbevalóként hordták, amire a vastagabb felső ív 

mellett (10. táblázat No. 14–15.; 36.) utal az Aerinóban előkerült ékszerpárhoz (10. táblázat 

No. 36.) korrodált textiltöredék is.963 A cseh leletek minden bizonnyal imitációi csak a bizánci 

ékszertípusnak, amire az is utalhat, hogy a középső félhold alakú elemen túl az ékszer alsó 

ívén kialakított függődísz a lengyel és a morva területek hasonló függőivel hozható 

kapcsolatba.964  

A Kárpát-medencei darabok jól beillenek e tárgyak kronológiai keretei közé. A két sírból 

előkerült emlékek alapján úgy tűnik, az ékszer nem vált még annyira sem népszerűvé a 

honfoglaló magyaroknál, mint a szőlőfürt díszes és a négygömbös függők. A két öntött 

ékszerpáron kívül más, a magyar szállásterületen több darabból forrasztott tárgyak nem is 

kerültek elő; s a Morva területeken sincs meg a tárgy. Úgy tűnik tehát, hogy ezek a leletek, 

amelyek csak a 10. századtól váltak divatossá a Magyar Fejedelemségtől délre, még kevésbé 

terjedtek el honfoglaló eleinknél; szemben azokkal a leletekkel, amelyeknek a divatja 

korábban kezdődött és így eljutottak Moráviába; majd pedig e területek megszállását 

követően hatást gyakorolhattak a Morva fejedelemséget megdöntő magyarok viseletére is.  

 

V.8. Az alsó íven négysoros gyöngydróttal és három gyöngykoszorúval díszített 

fülbevalók 

 

V.8.1. Orosháza –Bónum lelőhely függője  

 

Orosháza–Bónum lelőhelyen a 2004-es feltárások során egy középkori falu maradványai 

kerültek elő. A lelőhely, a szórványos jelleggel előkerült szarmata és avar kori 

temetkezéseken, valamint egy újkori kút kivételével, az Árpád-korra keltezhető. A több mint 

100 házból álló településrészlet 140. objektumában egy függő töredéke került elő (11. táblázat 

No. 3.) (142. kép), amely párhuzamai révén egyaránt segíthet mind a település keltezésében, 

mind pedig az egykoron itt élők kapcsolatrendszerének jobb megismerésében.965  

                                                 
963 Dina 2002, 585. 
964 Dostál 1965, 388.  
965 Rózsa 2005.  
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 Az ékszert a magyar kutatás oldaláról Mesterházy K. dolgozta fel, és az ő 

megnevezése alapján e tárgyakat az „alsó ívén négy sor gyöngydróttal és hármas 

gyöngykoszorúval díszített fülbevalók/függőknek” nevezzük.966 Az Árpád-kori házban talált 

ékszer töredékes, deformált darab. Az ékszer több darabból forrasztott. A kerek átmetszetű 

huzalkarika alsó ívét díszítették. A tárgy a használat során deformálódott, a nyitott vége 

sérült, a felső ívet kiegyengették, ezáltal az már nem a karika formájú volt, hanem egy 

nyújtott ovális alakkal bírt. A felső ív vége kopott, a huzal végét elcsípték.  

Hasonló emlék korábban két Kárpát-medencei lelőhelyről került elő. Az egyik tárgy 

Kiskunfélegyháza–Vereb-tanya lelőhelyen került elő még 1894-ben, Nagy Géza ásatása során 

(11. táblázat No. 1). Utóbb egyedül ezt az ékszert sikerült a feltárt leletek közül 

visszaazonosítania Mesterházy K.-nak.967 A leletet a Magyar Nemzeti Múzeum leltárkönyve 

is tartalmazza a 125/1894. 207–208. leltári szám alatt, ami jelzi, hogy eredetileg az ékszer 

párban volt, de mára csak az egyik darab lelhető fel és a másik tárgy elkallódott. A 

megmaradt emlék – hasonlóan az orosházihoz – deformált, a felső ív sérült (2. tábla); míg az 

alsó íven két szélső gyöngykoszorú, valamint a gyöngydrót díszek sérültek meg. A sérülések 

helyén azonban jól megfigyelhető az alsó ív kialakításának sorrendje. Először minden 

bizonnyal a függőleges középtengelybe helyezett gyöngykoszorút forrasztották fel, majd 

ehhez forrasztották hozzá a négy drótot, ami az alsó ívet követte. Ezt követően a drótok közé 

elhelyezték a granulációs díszítést imitáló szélesebb gyöngydrótokat. Végül az alsó ív két 

oldalát egy-egy gyöngykoszorúval zárták le.  

A kiskunfélegyházi darab tanulmányozása során nem csak kisméretű sérülések 

figyelhetünk meg, hanem ezekből megállapíthattuk a gyöngydíszes drótok kialakításának 

lépéseit is. Az egyes hiányzó drótdíszek helyén ugyanis számos esetben megmaradt a 

gyöngydísz alapját képező kerek huzalkarika. Ezekbe a huzalkarikákba helyezték bele a gömb 

alakú gyöngyöket, majd pedig keményforrasztással összekötötték az egyes elemeket. Az így 

elkészített gyöngydrótokat aztán méretre vágták, majd a függő alsó ívének megfelelően 

meghajlították végül azokat a vékonyabb drótokhoz forrasztották (143. kép).  

Hasonló kialakítású, s a legkevésbé sérült emlék a kisújszállási temetőben fellelt ékszer (11. 

táblázat No. 2).968 A Konta-dűlő 18. sírjában egy darab bronz fülbevaló került elő, az 

eltemetett nő jobb oldalán, közvetlenül a koponya alatt (144. kép). A tárgy kialakítását 

tekintve megegyezik a fentebbi emlékekkel.  

                                                 
966 Mesterházy 1990, 98–99.  
967 Ibidem 98.  
968 Pálóczi Horváth 1986, 126–127.  
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A kiskunfélegyházi leleteket a feltárt temetkezések S-végű karikaékszerei alapján a 11. század 

végére, a 12. század elejére keltezte a kutatást,969 míg a Kisújszálláson feltárt 69 síros 

templom körüli temetőben feltárt ékszereket a 11–12. századra helyezte Pálóczi Horváth 

András. A temetkezések (részben az 1. sírban talált Szent László éremből kiindulva) a 11. 

század végétől kezdődtek, majd a 12. században folytatódtak.970 A leletek tehát biztosan jelen 

voltak a 11-12. század fordulóján, kérdéses azonban és kapcsolatrendszerük.  

Hasonló tárgyakat a korabeli Balkánról sikerült összegyűjtenem; több mint 30 lelőhelyről 

több mint 50 tárgyegyüttest.971 Ennek tisztázása előtt érdemes azonban áttekinteni a 

tárgytípus alapvető jellegzetességeit.  

 

V.8.2. A tárgytípus fő jellemzői. 

 

Ezek a függők, amint azt fentebb említett feldolgozás is bemutatatta a kora Árpád-kori 

hagyaték déli kapcsolatrendszeréhez tartoznak; viszonylag nagy számban kerültek elő a 

Balkán északnyugati régiójában, Dalmácia vidékén és Szerbia területén. Az e régióból közölt 

emlékek alapján a tárgytípus jellemző elemei így foglalhatóak össze. E tárgyak viszonylag 

ritkán készültek aranyból, (11. táblázat No. 19.; 48–50.); a leggyakrabban ezüst (11. táblázat 

No. 4–7; 10–12.; 14–16.; 19-20.; 22-23.; 26–28.; 31.; 39.; 42.; 44–47.), vagy bronzból (11. 

táblázat  No. 1–3.; 25.; 30.; 32– 35.; 37.; 40.) voltak. Előfordult az is, hogy a bronz ékszert 

aranyozták (11. táblázat  No. 25).972 Az ékszerek kialakítása minden bizonnyal a 

kiskunfélegyházi darab esetében megfigyeltek szerint történhetett ezekben az esetekben is. A 

tárgyak kivétel nélkül kerek átmetszetű felső ívből, valamint drótdíszes alsó részből tevődtek 

össze. A huzal amely, az ékszer vastagságát is adta eltérő volt, megtalálhatóak a vékonyak 

(11. táblázat  No. 7.; 10.; 24.) ugyanúgy, mint a vastag átmetszetűek (11. táblázat No. 39.; 

43.). Minden esetben nyitott volt a karika, de előfordult, hogy a felső ív szorosan érintkezett 

az alsó ívvel (11. táblázat No. 23). Eltérés talán csak a dróthuzalok kialakításában fedezhető 

fel. Egyes darabok esetében megfigyelhető, hogy a gyöngydrótos és az egyszerű 

filigránhuzalos díszítőrészek váltakozása helyett az alsó ívre csak négy, két-két szál 

filigránhuzalból készített szalagfonat drótokat forrasztottak fel (11. táblázat No. 15.; 19.; 23.; 

                                                 
969 Mesterházy 1990, 98.  
970 Pálóczi Horváth 1986, 126–127. 
971 A táblázatból kimaradt a Begovača – Biljane Done 6. sír két ékszere (Jelovina – Vrsalović 1981, 73.); 
valamint Spas hegy 4. sír (Jelovina 1989, 163.) két ékszere.  
972 Piteša 2006, 152.  
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43). Azokban az esetekben, ahol megmaradt a gyöngydrót, az egyes darabok közti különbség 

a gyöngyök sűrűségében és nagyságában fedezhető fel. A nagyméretű és a viszonylag ritka 

gyöngydíszekre az egyik plavnoi emlék (11. táblázat No. 3.) (147. kép 3.) a legjobb példa, 

míg a sűrű, kisméretű díszítés alkalmazására a Crivicán (11. táblázat No. 31) (149. kép 5.) 

talált függő említhető. Számos eltérő vonás figyelhető meg az alsó ívet lezáró, valamint a 

középső tengelybe az ívet két részre osztó gyöngykoszorúk kialakítása kapcsán is. A három 

gyöngykoszorúnak több változata volt, sőt sok esetben csak jelzés szerűen van meg egy ilyen 

koszorú a középtengelyben (11. táblázat No. 4.; 7.; 18.; 26.; 31–32.; 34.; 37.; 46–47). 

Azokban az esetekben, ahol megvoltak ezek a gyöngykoszorúk az alsó ív két végén is, ott 

sokszor csak egy gyöngysor fut körbe (11. táblázat No. 1–2.; 4.; 6–7.; 10.; 14.; 15–17.; 20.; 

22.; 24–25.; 28–30.; 33.; 35.; 42); de előfordult, hogy e díszek csak jelzés értékűek voltak és 

egy lapos korongrész utalt a gyöngysordísz helyére (11. táblázat No. 15.; 27). A díszesebb 

daraboknál nem csak a középső tengelybe helyezett gyöngysorkoszorú volt, hanem a két 

oldalsó díszítés is két sorból állt (11. táblázat No. 3.; 7.; 15.; 39.; 40.; 43.), míg a legdíszesebb 

darabok esetében a gyöngykoszorú külön mintázatot alkotott (11. táblázat No. 5.; 7.; 15.; 19.; 

23).973 A gyöngykoszorúk kialakítása és formai kapcsolatai azonban a sima díszítetlen alsó 

ívű karikákon található emlékekkel is szorosan összekapcsolódtak;974 ez pedig jól mutatja, 

hogy az általunk vizsgált ékszertípus egy sokkal szélesebb formai hagyományokkal 

rendelkező körbe illeszkedik be azon a területen, ahol a viselete és készítése is megtalálható 

volt.975  

A tárgyak gyöngydrót díszítése nagyon sérülékeny volt, ami a kiskunfélegyházi darab 

esetében (11. táblázat No. 1) a részletesebb megfigyelésekhez hozzájárult (143. kép), de a 

gyöngydrótdíszítés kialakításából adódóan a használat során az ékszerek nagy száma sérült 

meg (11. táblázat No. 2–4.; 7.; 10.; 14–16.; 18.; 20.; 24–26.; 28.; 30–34.; 37.; 46–47).976 Az 

ékszerek a záródásukat tekintve talán a köpüs záródás imitációjának tekinthetők, a Kárpát-

medencei, a szerbiai és dalmáciai darabok mindegyike nyitott volt.  

 

                                                 
973 Külön említést érdemel, hogy azonos műhelyhagyományhoz tartozónak tűnnek a plavnoi és a közeli Spas 
hegyen előkerült emlékek, mint az alsó ív díszítettségét, mind e tárgyak gyöngykoszorúinak kialakítása 
tekintetében Vö.: (11. táblázat No. 19.; 23.) 147. kép  3.; 7. Vö.: Jelovina 1989, 154.  
974 Gunjača 2009, 78–79.  
975 Vö.: Marun 1900.  
976 Az azonos sírba lévő egyes darabok eltérő mértékben sérülhettek, amint arra a Spas hegyen lévő temető 4. 
sírjának függői utalnak. Vö.: Jelovina 1989, 163.  
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V.8.3. Az ékszertípus időrendje, elterjedési területe és kialakulása 

 

A fellelt emlékeket Mesterházy K. 11–12. századra keltezte,977 míg korábban D. Jelovina 10. 

századi előfordulásukat is lehetségesnek tartotta.978 Az ékszereket Milica Janković és 

Gordana Marjanović–Vujović a 12–13. századra helyezte,979 míg újabban Ante Piteša szerint 

azonban még a 13–14. században is viselték a Balkán nyugati régiójában.980 Mesterházy K. 

véleményt támogatják a kiskunhalasi sírok S-végű karikaékszerei és a kisújszállási temető 

időrendje is. D. Jelovina véleményét leginkább a Knin közelében feltárt Spas hegyen létesített 

temető emlékei (11. táblázat  No. 22–23.) erősíthetik, amelyek a 9–11. század közti időszakra 

estek.981 Más esetekben a horvát kutatónő is inkább a későbbi keltezés lehetőségét tartotta 

valószínűnek, így a Benkovac – Podgrađe lelőhely (11. táblázat No. 4.), vagy a Bribir Dolon 

talált temetkezések (11. táblázat No. 11–12.) kapcsán a temetőt a 11–12. századra helyezte,982 

minden bizonnyal hasonló időszakra keltezhető a Biljane Donaje lelőhelyen (11. táblázat No. 

5) feltárt templom körüli temető is.983 A montenegroi Manastir Banja kod Priobja (11. 

táblázat  No. 42.) feltárásán talált darab 12. századi rétegből származik az ásató szerint.984 

(150. kép 2.) A tárgytípus 12. századi divatját támasztják alá azok a leletegyüttesek is, ahol 

pénzzel együtt kerültek elő a függők: így például Lopuška glavica lelőhelyen (11. táblázat No. 

18.),985 vagy a szerbiai Kurjače területén (11. táblázat No. 33.) egyaránt I. Manuel éremmel 

(1143–1180) fordultak elő ezek a régiségek.986 Valamivel későbbi a III. Alexios császár 

(1195–1203) érméjével együtt került sírba a Trnjane – Stare groblje 349. temetkezés ékszere 

(11. táblázat No. 40.) a 12. század legvégére, így a 13. század elejére keltezhető.987 (150. kép 

             

1.) 

A későbbi keltezés valószínűségét erősítették A. Piteša megfigyelései, mivel a vonatkozó 

ékszertípus keltezése kapcsán figyelembe kell venni a felhúzott lemezgömbös granulált díszű 

                                    
977 Mesterházy 1990, 98. 
978 Gunjača – Jelovina 1976, 108. 
979 Marjanović–Vujović 1977, 106.; Janković 1981, 121.  

volt (Belošević 1997.); így a sír is beleillik a későbbi időszakra keltezett 

rom felhúzott 
ggő keltezte keltezésére vonatkozóan lásd még: Piteša 2006, 153.  

981.  

980 Piteša 2006, 152.  
981 Jelovina 1989. Hasonlóan korai időszakra keltezte az ékszert J. Belošević, aki a Zadar melletti Galovac falu 
521 síros temető egyik sírjában talált ilyen ékszert; s azt a román kor előtti időszakra helyezte. A temető azonban 
egészen a 17. századig használatban 
leletegyüttesekbe. (Belošević 1993.) 
982 Jelovina 1976, 37.; idem 1987,59. A Bribir Dolon feltárt leletek és az azzal együtt előkerült há
lemezgömbös garnulált díszű fü
983 Jelovina – Vrsalović 1
984 Janković 1981, 121. 

968, 217.  
985 Piteša 2006, 152. 
986 Mesterházy 1990, 99.; Marjanović 1
987 Marjanović–Vujović 1980, 56.; 86. 
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függők kronológiáját is.988 A véleményét a Biskupiján feltárt emlékek belső statigráfiája is 

alátámasztja; így a 42. sír (11. táblázat No. 9.) a lelőhely I.b. fázisára esik, ami a 13. század 

közepére datálható.989 E kései meglétet erősíthetik a Kula Atlagića – Szent Péter egyház (11. 

táblázat No. 17.) templom körüli temetőben talált emlékek is, amit a leletösszefüggéseiből 

 beillenek ebbe a sorba és 

ggőket kívántak-e közzétenni, vagy pedig huroksorral díszített karikák kerültek-e 

                                                

adódóan szintén a 13. századra kelteztek.990  

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a tárgytípus a 11. században jelenhetett meg a 

Balkánon, és divatja a 12–13. századra esett, azonban ennél későbbi előfordulására vonatkozó 

biztos adattal nem rendelkezünk. A Kárpát-medencei darabok

szintén a 11. század vége, valamint a 12. századra keltezhetőek.  

A tárgytípus, amint az elterjedési térképen is jól látható (152. kép 1.) a Balkán-félsziget 

középső és északnyugati régiójában örvendett nagyobb népszerűségnek. Érdekes, hogy 

szemben más karikaékszerekkel (a négygömbös függőkkel, a belső ívükön holdsarlóval 

díszített ékszerekkel, vagy a szőlőfürt díszes darabokkal) ilyen emlékeket nem sikerült 

fellelnem sem Bulgáriában,991 sem Romániában, de Bizánc a nyugati szomszédságában, a 

szlovéniai területeken sem.992 Ezen túlmenően hasonló emlékek krími és steppei régióból sem 

ismertek. A 11–13. századi lelettípus nemesfém párhuzamai a 10. századi Bizánc központi 

régiójában azonban fennmaradtak,993 ott a későbbi párhuzamainak megléte a kérdéses. Utóbbi 

lehetőség nem zárható ki, amint arra az Agia Triadán feltárt nagy sírszámú temető leletei 

utalnának, azonban nem dönthető el egyértelműen az előzetes leletközlés rajzai alapján, hogy 

ilyen fü

elő.994  

A tárgyak elterjedési területe jórészt a Szávától délre található, ettől északabbra mindösszesen 

a három magyarországi lelet ismert.995 Az ékszertípus leginkább tehát a szerb és horvát 

területeken volt közkedvelt, s legnagyobb számban Dalmáciában volt megtalálható (11. 

táblázat No. 4–9.; 11–13.; 15–18.; 20.; 22–23.; 44–45). Az itteni nagy előfordulásból 

adódóan, illetve a konkrét műhelyhagyományok meglétéből kiindulva tételezte fel a kutatás, 

 
3. 

24–225. 

988 Piteša 2006, 15
989 Ibidem 152.  
990 Petrinec 2000a, 2
991 Grigorov 2007. 
992 Korošec 1979.; Bitenc–Knific 2010.  
993 Bosselmann–Ruickbie 2011, 47–48.; 239–240. 
994 Deriziotis – Kougioumtzoglou 2005, 159.  
995 Nem tekinthetőek északabbinak a Mesterházy K. által a bánsági Fehértemplommal azonosított (Mesterházy 
1990, 98–99.) Bela Crkva lelőhely (11. táblázat  No. 26–28.), ugyanis jelen esetben, ahogy az G. Marjanović–
Vujović munkájából kiderül, ez a temető a Drina közelében az egykori Macsói bánság területén fekvő Bela 
Crkva településhez tartozott. Vö.: Marjanović–Vujović 1977, 102–107. A bánsági Fehéregyház helynév kapcsán 
lásd még: Szekeres 1983, 24.  
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hogy az ékszer e területekről terjedt el keleti irányba: Bosznia és Szerbia felé,996 majd pedig 

innen terjedtek át Szerbia és Bosznia nyugati régiójában, egészen Vrbicáig, amely a tárgytípus 

(11. táblázat No. 41.) legdélebbi szerbiai lelőhelye.997 A Kárpát-medencei darabokat azonban 

a mai ismereteink alapján nem tudjuk sem a dalmát, sem a feltételezett keletebbi műhelyekhez 

kötni és azt sem tudjuk biztosan hány eltérő műhelykörzettel számolhatunk ezen ékszer 

készítése kapcsán.998  

A tárgytípus kialakulását tekintve mind a korábbi jugoszláviai kutatás, mind a magyar 

szakirodalom egyetértett abban, hogy az ékszer bizánci előképekre vezethető vissza.999 Ezt az 

álláspontot a később a horvát és a szerb, valamint görög és német kutatók is fenntartották.1000 

A konkrét előképek tekintetében azonban Mesterházy K. eltérő álláspontot képviselt, mint a 

többi, az ékszertípussal foglalkozó szakember. Ő a legkorábbi előképnek a Beneventóban 

előkerült 7. századi nemesfém ékszerpárt tartotta (151. kép 4).1001 Megállapítását a leletek 

kialakítása, az alsó ív filigrándrótokkal való díszítése, és az ív hármas tagolása egyaránt 

indokolja. Az ékszert az olasz kutatás pedig a késő antik ékszerművességből vezette le.1002 A 

formai hasonlóság ellenére Mesterházy K. álláspontját a nemzetközi szakirodalom nem 

követte annak ellenére sem, hogy a Vesna Bikić által készített kalsszifikációban (152. kép 2.) 

a vonatkozó elemek formailag beilleszthetőek lennének.1003 A szerb és horvát kutatók 

egyaránt a Thesszalonikéi kincslelet függőit tartják az ékszer közvetlen előképnek (11. 

táblázat No. 48–49). A két arany függő nem csak kialakítását, hanem egyéb díszítményeit 

tekintve is kimagaslik.1004 Az egyik pár esetében meglévő gyöngydísz, valamint a másik 

páron a gyöngydíszt helyettesítő granulációs gyöngysorok egyaránt tekinthetőek a gyöngydrót 

díszítések előképének (151. kép 1–2).1005 A két ékszerpáron azonban több olyan egyedi vonás 

is megfigyelhető, ami elválasztja azokat a 12–13. századi nyugat-balkáni daraboktól. A 

thesszalonikéi tárgyak alsó ívét, hasonlóan más bizánci fülbevalótípusokhoz, egy-egy 

gömbdísz zárja le.1006 E gömbdíszek egyszerűsödésével magyarázható lenne még, hogy a 

                                                 
996 Mesterházy 1990, 98. Albani 2010, 199.  
997 Marjanović–Vujović 1977, 103.; idem 1980, 164.  
998 Albani 2010, 199.  
999 Marjanović–Vujović 1977.; idem 1980, 164–165.; Mesterházy 1990, 98.  
1000 Piteša 2006.; Bikić 2010, 60.; Albani 2010, 199., Bosselmann–Ruickbie 2011, 48.  

, 98. A Beneventoi ékszerre vonatkozóan: Rotili 1977, 82–83.; idem 1990, 204–205.   

 részletes készítéstechnikai leírására és 

1001 Mesterházy 1990
1002 Rotili 1990, 204.  
1003 Bikić 2010, 60.  
1004 A leletek első részletes közlésére: Pelekanidis 1960. A függők
kapcsolatrendszerére vonatkozóan a legrészletesebben: Bosselmann–Ruickbie 2011, 47–48.; 239–240.  
1005 Marjanović–Vujović 1980, 165.; Bosselmann–Ruickbie 2011, 48.  
1006 A függők érdekessége, hogy mindkét darab esetében megtalálható a köpűs záródás; azonban csak az egyik 
pár esetében (11. táblázat  No. 49.) feltételezhető, hogy használták is azt, a másik párnál (11. táblázat  No. 48.) 
annak alkalmazása ellen szól a felső ív rövidsége, illetve, hogy a használat esetén a felső ív deformálódott volna. 
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későbbre keltezhető darabokon ezek váltak az ívet lezáró gyöngykoszorúkká, azonban a görög 

kincsleletben talált emlékeken nincs meg a középtengelybe helyezett díszítés előképe; szembe 

a Mesterházy K. által említett beneventoi ékszerrel, ahol ez a hármas tagolás megtalálható 

(151. kép 4). Mindezek ellenére, az időbeli közelség nyomán általánosan elfogadott, a 

thesszalonikéi emlékek e csoportba sorolása. A középtengelybe elhelyezett tagolás hiánya 

pedig csak formai tekintetben jelent különbséget az ékszerek kapcsolatrendszerében, hiszen ez 

a gyakorlat hagyományosan jelen volt a késő antikvitástól kezdve a bizánci ékszerkultúrában 

is.1007 A. Bosselmann–Ruickbie hívta fel a figyelmet még egy korai, itáliai párhuzamra. A 9–

10. századból, a heves harcokat is megélt,1008 Taranto területéről került elő egy arany ékszer 

(11. táblázat No. 50.), amely esetében az alsó ív gyöngysordrótos kialakítása megegyezik a 

balkáni darabokéval (151. kép 3).1009 Azonban e tárgyon sincsen meg a középső tagolás, míg 

az alsó ívet lezáró áttört gömbdíszek, valamint a hurkos-kampós záródás egyaránt a korábbi 

és kortárs bizánci stílusú helyi ötvös hagyományok alkalmazására utal.1010 A tarentoi emlék 

ugyanakkor arra is utal, hogy a 12. századi ékszerek több formai előzményből táplálkoztak: a 

késő antik időszaktól meglévő hármas tagolású és alsó ívén filigrán huzalú emlékekből, az 

alsó íven gyöngydíszítéssel, vagy granulációs díszítéssel rendelkező nemesfém emlékekből, 

valamint a gyöngysordróttal díszített függőkből. Mindeközben nem szabad figyelmen kívül 

hagyni azt, a korábban már hangsúlyozott szempontot sem, hogy a dalmát lelőhelyeken ezen 

emlékekkel párhuzamosan megtalálhatóak a sima kerek, külön gyöngydróttal nem díszített, de 

három gyöngykoszorúval tagolt karikaékszerek is.1011 

 

.8.4. A 10. századra keltezett thesszalonikéi kincslelet kései érméi. V  

 

Az 1956-ban talált kincslelet máig az egyik ikonja a közép bizánci tárgyi műveltségnek.1012 

Az építkezések során a thesszalonikéi Alsóvárosban, a Dodeknisou utcában, az egykori 

nyugati városfal közelében a Vardár erődítés és az Arany Kapu mellett, a kereskedelmi 

központtól nyugatra,1013 90 cm mélyen került elő a leletegyüttes.1014  Leletek közt, amint arról 

                                                                                                                                                         
Utóbbi ékszerepár esetében a használatra a gyöngydíszek hiányos volta utal (Vö.: Bosselmann–Ruickbie 2011, 
239–240.), vagyis ha tényleg használták volna a köpűs záródást, akkor a felső ív deformálódott volna.  

 Boyd – Zwirn 2005, 7.  1007 V.ö.: Baldini Lipollis 1990, 88.; Ross –
1008 v. Falkenhausen 1968.; Guillou 1970.  
1009 D’Angela 1990, 39.; Bosselmann–Ruickbie 2011, 48.   
1010 Orsi 1942.; Bosselmann–Ruickbie 2011.; Langó 2010. 

λιτισμού 2001. évfolyamának borítója.  
ou – Tourta 1997, 110–149.  

1011 Gunjača 2009, 78–79. 
1012 Erre vonatkozóan jó példa talán a Μουσείο Βυζαντινού Πο
1013 Kourkoutidou-Nikolaid
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már a legkorábbi közlemény is beszámolt, a fentebb tárgyalt függőkön (11. táblázat No. 48–

49.) kívül egy arany kereszt, egy üveggyöngybetétes függő, egy díszgomb és egy email díszes 

karpánt pár volt.1015 Az ékszerek 10–11. századi keltezésében a kutatás már S. Pelekanides 

részletes, művészettörténeti emlékeket is felvonultató stílustörténeti elemzése óta egyetért.1016 

Az ékszerek kapcsán volt olyan elképzelés is, amely szerint e tárgyak jól mutatják a 10. 

századi Thesszaloniké gazdagságát, azé a területét, amely ekkor a főváros után Bizánc 

második legnagyobb központjának számított.1017 Kérdéses azonban, hogy a leletegyüttes 

mennyiben tekinthető thesszalonikéi eredetűnek? A lelettel együtt ugyanis 17. századi 

osztrák, török és velencei arany érmek is előkerültek. A különböző korú leleteke 

összetartozása azonban arra utal, hogy a 10. századi ékszereket jóval később rejthették el, 

mint a 

a valaki és az egészet a saját értékei közé helyezte el 

alamikor a 17. században, majd újra elrejtette az egészet, azonban később már nem volt 

módja visszatérni az elrejtett kincseihez. 

 

ett emlékek egyaránt. Utóbbiak jóval nagyobb 

                                                                                                                                                        

tárgyak használati ideje. A leletek összetartozását erősíti, hogy az érmek is aranyak 

voltak, így a 10. századi kincslelet közvetlen kapcsolata Thesszalonikével kérdéses. 

Minden valószínűség szerint tehát az 1956-os megtalálás második volt, hiszen a 10. 

századi tárgyakat már korábban megtalált

v

V.9. Összefoglalás 

 
A fülbevalók a délkelet-európai emlékcsoport legjobban megfigyelhető és legelterjedtebb 

tárgytípusainak számítottak a 10. századi Kárpát-medencében. A tárgyak között, amint az a 

fentebbi elemzésekből jól megfigyelhető volt, vannak olyan típusok (így például az alsó ívén 

díszsávval kialakított félhold alakú fülbevalók, vagy a négygömbös fülbevalók) amelyek 

esetében megtalálhatóak a nemesfémből készült gondos kivitelű darabok (1. táblázat No. 3.; 

4. táblázat No. 8) és egyszerűbb bronzból készít

 
1014 Pelekanidis 1960, 55.  
1015 A tárgyak legrészletesebb elemzése a korábbi teljes szakirodalom bemutatásával: Bosselmann–Ruickbie 
2011, 46–48.; 220.; 239–240.; 274–279. 
1016 Pelekanidis 1960, 67–71. Ettől eltérő véleményt talán csak G. Haseloff fogalmazott meg, aki a karpántok 
elemzése és párhuzamai alapján az együttes korai részét a 7–8. századra vélte keltezhetőnek. Vö.: Haseloff 1990, 
33. A német kutató véleményét azonban a kortárs kutatók nem osztották: Bouras 1982, 190.; Christophilopoulou 
1983, 259.; Brooks 1997, 243–244.; Tourta 1997, 224–226.; Durand 1999, 142.; Papazotu 2002, 397.; 407.; 
411.;433.; Antonaras 2008, 414. A kronológiai vélemények áttekintésére: Bosselmann–Ruickbie 2011, 46.  

 1983, 259. Thesszalonikére vonatkozóan lásd még: Chatzidakis 1983, 266.;  1017 Christophilopoulou
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számban vannak meg, ami arra utal, hogy azok nem a kalandozások emlékei,1018 hanem a 

kereskedelmi kapcsolatok nyomai lehettek.1019  

Az ékszerek előképei kivétel nékül a korábbi időszakokban már megjelenteek és széles 

körben elterjedtek a Balkánon; számos esetben mvisszavezethetőek a késő-antikvitásig,1020 

vagy a közép-bizánci időszak kezdetéig.1021 Az ékszerek számos esetben azonban korábban 

kialakultak és így viseletük már a 9. században megjelentek a Dunántúlon és a morva 

leletanyagban,1022 hanem használati idejük is tovább tartott.1023 A morva emlékanyag számos 

tekintetben külön figyelmet érdemel. Egyrészt a morva emlékanyagban nem csak megjelentek 

ezek a tárgyak,1024 hanem újabb formai változataik alakultak ki.1025 A morva terület egyben 

nem csak a bizánci hatás figyelhető meg, hanem számos esetben ezen ékszer divatjának a 

közvetítése is észak felé.1026 A morva kulturális hatás azonban nem csak északi irányban 

hatott, hanem a helyi lakosság is továbbörökítette azt. Egyfajta kontinuitással magyarázható, 

hogy például a négygömbös fülbevalók, valamint a szőlőfürt díszes ékszerek divatja a magyar 

megtelepedést követően is tovább élt ezen a területen, amint arról a csekeji, a Nyitra–Lupkán 

feltárt emlékek, vagy a tornóci temető leletei is tanúskodnak. E jelenségek továbbélése pedig 

inkább egy, a morva és a magyar népesség gyors és békés összeolvadásaként, semmint a 

sokszor feltételezett hoszabb időszakon keresztül húzódó szembenállásaként 

értelmezhetőek.1027 Utóbbi elképzelés esetében ugyanis leletanyagban, a temetkezési 

helyeknél egy határozott és markáns határvonal tapasztalhatnánk és nem pedig az a fajta 

folyamatosság lenne megfigyelhető, ami a fentebbi temetők esetében volt tapasztalható. A 

morva emlékanyag a vizsgált ékszertípusok átadásának helyéről és módjáról is fontos 

tanulsággal szolgálnak. A bizánci ékszertípusok tehát nem kizárólag déli irányból érkezhettek 

a Kárpát-medencébe, hanem más köztes régiók felől is. Ilennek tekinthető az egykori morva 

állam területe, ahol az elitt bizáncias jellegű ékszerkultúrája formálta a köznépi divatot is és 

az pedig fennmaradtt a magyar honfoglalást követően is.1028 Az e temetőkben talált 

                                                

fülbevalók valószínűleg nem, vagy csak kisebb számban készültek déli, balkáni műhelyekben 

és nagyobbrészt helyi mesterek munkái lehettek. 
 

1018 Révész 1996, 80.  
1019 Mesterházy 1992, 170. 
1020 Orsi 1942.  
1021 Belošević 1984.; Mesterházy 1990.  
1022 Szőke 2010.  
1023 Grigorov 2007.  
1024 Ruttkay 2005.; Stefanovičová 2005.  
1025 Budinský-Krička 1959.; Doštál 1966. 
1026 Wachowski 1981.; Zoll-Adamikowa – Dekówna – Nosek 1999. 
1027 A két csoport szebenállásának hangsúlyozása: Ruttkay 2000.  
1028 Ezen összefüggésekre már rámutatott: Mesterházy 1992, 168–169.  
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Hasonlóan a morva emlékekhez, aegy másik átadó zóna az észak-nyugati karantán szlávok 

területe lehetett. A Köttlach-kultúra és a 10. századi Kárpát-medence anyagi kultúrájának 

kapcsolatát már számos emlék kapcsán vizsgálta a régészeti kutatás.1029 A helyi 

ékszerkultúrában azonban nem csak a jellegzetes drótékszerek figyelhetőek meg, hanem 

Dalmácia és Horvátország felől a különböző szőlőfürt- és gömbdíszes fülbevalók is 

népszerűek voltak.1030 A répcelaki emlékek (7. táblázat No. 4.), ugyanúgy, mint a Himód – 

Káposztás lelőhelyen feltárt temető egyik 10. századi női sírjának a belső ívén holdsarlóval 

ági jelenlétének oka nyilvánvalóan a közvetlen szomszédságból adódott, míg a 

tonai vállakozásokat 

                                                

díszített fülbevalója is arra utal, hogy ilyen „bizánci ékszerek” érkezhettek nynyugati irányból 

is a Kárpát-medencébe.1031 

Ha az ékszerek előfordulásának a Kárpát-medencén belül súlypontjait keressük, akkor azok 

Felvidék mellett, a déli határvidékre, illetve a Dunántúlra összpontosulnak.1032 A tárgyak dél-

magyarorsz

Dunántúl esetében valószínűleg a kereskedelmi kapcsolatok okán válhattak népszerűbbé ezek 

a tárgyak.  

A kereskedelmi kapcsolatok a leletek időrendjéből adódóan a 10. századot követően is 

fennmaradtak. Olyan nemesfém, központi műhely termékeiként kezelt kiemelkedő 

készítmény, mint a 11. századi környezetben előkerült vésztői függő, arra utal, hogy nem 

húzható kronológiai határ a szerint sem, hogy a nemesfém gondosabb darabokat a 

kalandozások emlékeiként, míg az egyszerűbb emlékeket a kereskedelem nyomaiként 

értelmezzük.1033 Ugyanúgy ahogy arany solidusok is kerültek be a ka

 
1029 Giesler 1980.; idem 1997.; idem 2002.  
1030 Eichert 2010.  
1031 Tomka 2010, 202.  
1032 Mesterházy 1992, 167–170.  
1033 A vésztői függőt korábban a félhold alakú lemezes fülbevalók közé sorolta Mesterházy K. (1991, 96.) A 
függő tanulmányozását követően kiedrült, hogy a tárgyat nem átalakították, ahogy azt korábban Mesterházy K. 
feltételezte, hanem eleve így készítették. A tárgy 7,5 cm hosszú, ebből a félhold alakú rész 1,56 cm magas és 
2,04 cm széles. A félhold alakú részhez kapcsolódó láncok: 5,59–6 cm hosszúak voltak. A függőtől eltérően a 
Gyula–Téglagyár lelőhelyről származó félhold alakú lemezes fülbevalók 7 cm magasak és 4,8 cm szélesek 
voltak, ahol a félhold alakú részek 3.9 cm magasak voltak; tehát dupla akkora méretűek, mnt a vésztői öredék 
félhold alakú része. Vö.: 12. táblázat.  
Mesterházy K. megfigyelései azonban számos pontban fontosak, így ezek igazolják, hogy ha nem is azonos 
ékszerről, de egyező műhelyhagyományokról van sz ezen ékszerek esetében. E szempontból legfontosabbak, 
talán azok a alsó rész hátoldalán kialakított sajátos készítési gyakorlatok, amik mind a vésztői leletnél, mind a 
lemezes fülbevalók esetében megfigyelhetőek. Az alsó rész kettős ívű lemezből kialakított félhold alakú 
részeinek a csúcsaira egy-egy gömbdíszt forrasztottak. A gömbdíszeket egy-egy vékony kerek átmetszetű huzal 
tartott. A huzalok alsó végét laposra kalapálták, és azt a lemezhez forrasztották. A drót felső része kerek 
átmetszetű volt és ez jelentette a gömbdísz tengelyét. A vésztői darab esetében ugyanúgy mint ezeknél a 
függőknél a lemez alsó ívének középtengelyére a hátoldalon három hurkot forrasztottak fel. A hurkok közül egy 
teljesen letört, a középső ép, a másik szélső darabnak csak a lemezen túlnyúló része tört le. A középső, 
megmaradt rész alapján a hurkokat hasonló dróthuzalból alakították ki, mint amilyenek a karikák tengelyét 
alkotó dróthuzalok voltak. A hurkot a lemez előoldalának irányába hajlították meg. Lásd: 153–156. kép 
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követő

egszűnését követően sem, 

set vett át. E tárgyak és a hozzájuk 

apcsolódó viseleti sajátosságok jelentős része csak szórványosan hagyott nyomot, vagy 

egyáltalán meg sem jelent ebben a tárgyi emlékanyagban. 

 

tték és a 

     

en is a Kárpát-medencébe, hasonló módon ékszerek (akár mint diplomáciai ajándékok, 

akár mint kereskedelmi áruk) szintén eljuthattak a Magyar Királyságba.  

Az alsó íven négysoros gyöngydróttal és három gyöngykoszorúval díszített fülbevalók 

is arra utalnak, hogy a meglévő kereskedelmi kapcsolatok nem záródtak le a 10. századi 

hadjáratok (a feltételezett forrásbőség és az ebből adódó piac) m

hanem tovább éltek. Az új típusú ékszerek mint ahogy az utolsó fejezetrészben tárgyalt 

emlékcsoport is mutatja ekkor jelentek meg a magyar területeken.  

A fülbevalók, annak ellenére, hogy talán a legnépszerűbb délkelet-európai tárgytípusok voltak 

a Kárpát-medencében, mégis csak sokkal kevésbé voltak jellemzőek az itt élt 10. századi 

lakosság anyagi kultúrájára, mint a Drávától és a Duna alsó szakaszától délre eső területeken. 

Számuk a magyar területeken együttesen sem éri el például a gömbsorcsüngős 

fülbevalókét.1034 A 10. századi Kárpát-medencéhez képest jóval jelentősebb és változatosabb 

volt a 9. századi nagy morva temetők leletanyagában is a bizánci hatású fülbevalók megléte. 

Mindez arra utal, hogy a 9. században Bizánc jóval erősebb hatást tudott gyakorolni a 

Drávától és a Szávától északabbra, mint a 10. században. A honfoglaló magyarok 

megjelenésével kialakult új kultúra a morvákétól eltérően sokkal önállóbbnak bizonyult, így a 

tényleges bizánci elemekből és délről viszonylag csak keve

k

VI. Gyűrűk 

 
A fülbevalók mellett a viselet másik kiemelkedő emlékcsoportjának a bizánci 

kisleletanyagban a gyűrűk számítanak. Ezek az ékszerek is a női viselethez tartoztak. A 

gyűrűk kutatása során általában a filigrándíszes gyűrűket és a kiszélesedő fejű díszített 

pántgyűrűket sorolta a kutatás a déli kapcsolatrendszerhez tartozó darabokhoz. Kérdéses 

azonban, hogy az olyan jellegű emlékek, mint a csornai gemmás gyűrűk karoling 

környezetből származtak-e, vagy pedig szintén Bizánchoz köthetőek. Prohászka P. kutatásai 

nyomán az eddig előkerült darabokat a nyugati emlékekként azonosította.1035 Korábban 

felvetődött az a lehetőség is, hogy ezek az ékszereke egy részét helyben készíte

                                            
.  

05, 143–148. 
1034 Vö.: Révész 1988
1035 Prohászka 20
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gemmák közül is itt találhatták valamelyik római romterületen a 10. században.1036 Nem 

zárható

zertípust, a csavart pántú fejes gyűrűkkel 

 a 

gyűrűfej díszítése alapján két csoportra oszt tta (E és X. típus). Hasonló emlékeket V. 

Grigorov a 9. század közepe és a 12. század első feletti időszakra keltezte (VI.1. típus).1045  

VI.1. Pajzs alakú, kiszélesedő, díszített fejű pántgyűrűk 

 egyértelműen azonban ezen ékszerek egy részének bizánci eredete sem.1037  

 

A filigránnal és granulációval díszített rekeszfejes gyűrűket már Szőke Béla is bizánci 

készítménynek tartotta, amelyek „déli műhelyekből származó kereskedelmi áruk” voltak.1038 

Az ékszertípust végül Mestehátzi Károly gyűjtötte össze és értékelte, aki két csoportra 

bontotta az emlékeket, a díszesebb több darabból forrasztott ékszerekre és azok egyszerűbb, 

öntött változatairra.1039 A megállapításai szerint az ékszerek „beáramlása a Kárpát-medencébe 

a kora avar kort leszámítva a 9. században kezdődik meg, de tömeges feltűnésük a 10. 

századra esik”.1040 Ő hívta fel a figyelmet arra is, hogy az ékszer öntött egyszerűbb változatai 

arra utalnak, hogy ezek az ékszerek gyengébb kivitelű készítmények voltak, mint a korithoszi, 

vagy más Bizánc központi területérő származó darabok. Kutatásai nyomán az is kiderült, 

hogy az ékszerek beáramlása folyamatos volt és egy részük, amint azt már a halimbai leletek 

kapcsán Szőke Béla is kiemelte,1041 a 11. századra esett. Mesterházy K. kutatásait utóbb a 

Szabolcs – Petőfi utcán feltárt temető leletei alapján Kovács L. egészítette ki, s hasonló 

eredményre jutott mint Mesterházy K.1042 Az és

vonta össze V. Grigorov (VIII. típus), aki a bulgáriai párhuzamokat a 9. század vége és a 12. 

század második fele közti időszakra helyezte.1043  

  A rombusz fejes gyűrűket Keszi T. gyűjtötte össze és elemezte.1044 Az ékszert

o

 

 

VI.1.1. A Harta–Freifelt lelőhely 22. sírjának gyűrűi 

 

                                                 
1036 Gesztelyi 2003. 
1037 Spier 2007.  
1038 Szőke 1962, 99.  
1039 Mesterházy 1992, 156–161.  
1040 Ibidem 160.  
1041 Szőke 1962, 99.  
1042 Kovács 1994a, 141–142.  
1043 Grigorov 2007, 62.  
1044 Keszi 1999.  
1045 Grigorov 2007, 59–60.  
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A hartai 10. századi kis sírszámú temető 22. sírjában eltemetett nő bal kezének gyűrűs ujján 

egy pentagrammával díszített bronz gyűrű volt (13. táblázat No 7). A jó megtartású tárgy egy 

csüngős, aranyozott ezüst ruhadíszekkel szegélyezett gallérú, préselt ezüst korongokkal 

díszített kaftánban eltemetett fiatal nő sírjából került elő. A sírban a másik kézen egy öntött 

üvegbetétes fejes gyűrű volt.  (157. kép) A tárgyalt temetkezés a temető nyugati részén 

feküdt, a temető leletekben gazdagabb sírjainak

1046

 környezetében. A sírt – a temető egészével 

gyütt – a 10. század középső harmadára kelteztük, azonban a lelőhely pontosabb datálásához 

fontos segítség lehet a vésett díszű gyűrűk vizsgálata, mivel e tárgytípus esetében felmerül a 

és lehetősége. 

e

szűkebb intervallumra való keltez

 

VI.1.2. A gyűrűtípus kutatása 

 

Az ilyen típusú ékszerek a 10. századi Kárpát-medencei leletanyagban viszonylag nagy 

számban fordultak elő. A tárgytípus délkelet-európai kapcsolataival, valamint a honfoglalás 

kori sírokban előkerült emlékek feldolgozása során a gyűrűtípussal számos korábbi munka is 

foglalkozott.  A magyar kutatás részéről elsőként Széll M. hívta fel a figyelmet az ékszerre 

a Tápé – Malajdok B-temető leletei kapcsán. A tárgytípust elsőnek Éry Kinga foglalta össze 

szakdolgozatában,  majd ezt 

1047

1048 követően Szőke B. elemezte az addig ismert emlékeket.1049 A 

legfrissebb eredményeket, és a kérdés magyar vonatkozású kutatástörténetét, a tárgytípus 

klasszifikációjával és a leletanyag jelentős részének felgyűjtésével legutoljára Keszi T. 

foglalta össze.1050 (158. kép 1.) 

A magyar kutatással párhuzamosan a nemzetközi szakirodalomban is több alkalommal 

tárgyalták az ilyen típusú ékszereket. A korinthoszi emlékek 1952-es közlését követően a 

kutatók biztosak voltak az ékszer bizánci hátterében.1051 A tárgyakkal részletesebben a 

bulgáriai kutatás foglalkozott, már csak az okból is, mert a tárgytípus jelentős számban került 

elő e régióból (13. táblázat No 101–231.). A bolgár szakemberek, hasonlóan a magyar 

kutatáshoz, alapvetően egy csoportba sorolták ezeket az emlékeket és azon belül különböző 

                                                 
1046 Kustár – Langó 2003, 31–34.  

3.; Keszi 1999.  
5-ben megírt szakdolgozatának eredményeit Keszi Tamás tanulmányából ismerem. Vö.: Keszi 

.  

1047 Giesler 1981, 112–11
1048 Éry Kinga 195
1999, 135–142.  
1049 Szőke 1960, 64–65.  
1050 Keszi 1999.  
1051 Davidson 1952, 242–243
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altípusokat különböztettek meg.1052 A legátgondoltabb csoportosítást ez esetben is V. 

Grigorov végezte el (Grigorov III. típus).1053 Az ékszerekkel azonban foglalkoztak a szerb és 

 macedón szakemberek is, akik saját emlékanyagukon felül vizsgálták meg ezt az 

ékszertípust is.1054 Legfrissebb elemzésüket A. Bosselmann–Ruickbie végezte el, a bizánci 

a

kincsleletek kapcsán.1055 

 

VI.1.3. Az ékszer kialakítása és klasszifikációja  
 

A tárgyak kivétel nélkül öntött bronz darabok,  ezért azonban a magyar szakirodalomban 

korábban használt terminológia félreértésre adhat okot. Szőke B. e tárgyakat a publikációk 

alapján lemezgyűrűnek határozta meg.  A megnevezést később Keszi T. is átvette, annak 

ellenére, hogy az ékszer kialakítása kapcsán hangsúlyozta, hogy azokat nem vékonyra 

kalapált és összeforrasztott lemezből alakították ki – mint a 9. századi pajzs alakban 

kiszélesedő vékony lemezgyűrűket – hanem öntés útján készültek.  A mintát a gyűrűvel 

együtt öntötték, a darabok jelentős részénél utánvésést már nem alkalmaztak, azonban a 

gondosabb kialakítású emlékeknél mind a későbbi poncolás, mind az utánvésés 

1056

1057

1058 1059

megfigyelhető. Az ékszerek esetében azonban a legtöbb darabnál végeztek utómunkálatokat: 

az önté

k/lekerekített négyzet; a gyűrű pántjának keresztmetszete D-alakú/téglalap átmetszetű), 
                                                

s során keletkezett sorját lereszelték a tárgyak oldaláról és a gyűrűfej hátoldaláról, ahol 

a reszelés nyomai több esetben is megfigyelhetők voltak (13. táblázat No 6.; 25.; 30.; 33).1060  

 

A tárgytípus felosztásában alapvetően Keszi T. klasszifikációját folytattam, de 

figyelembe vettem V. Grigorov megfigyeléseit is.1061 Mindkét felosztásnál, valamint a 

tárgytípussal foglalkozó további szakirodalmaknál megfigyelhető, hogy a tárgytípus kapcsán 

nem hangsúlyozzák az egyes emlékek formai jegyeit (mint például: a gyűrűfej alakja ovális/ 

kere
 

1052 G. Sheyleva: II. típusa (Sheyleva 1995, 252.); V. Jotov – G. Atanasov: 1. típus (Jotov – Atanasov 1998, 

an: IV. típus (Jovanović – Vuksan 2005, 217 – 218.); a macedóniai 

. 265.) esetében felmerült, hogy a tárgy vasból készült, azonban 
ghatározás csak téves megfigyelésből adódott, esetleg a tárgyon másodlagosan lehetett vas 

992, 871.; Petrinec 2009, 276–277. 

rigorv 2007, 52–57. 

114.); L. Dončeva–Petkova: ). A típus A. és B. variánsa (Dončeva–Petkova 2005, 118–119.) 
1053 Grigorov 2007, 52–57.  
1054 S. Jovanović – M. Vuksan felosztásáb
emlékekre vonatkozóan: Maneva 1992, 88 – 90. 
1055 Bosselmann–Ruickbie 2011, 117–119. 
1056 A Sagallosból közölt emlék (12. táblázat  No
valószínűleg ez a me
korrózió. Vö.: Waelkens – Poblome 2011, 131. 
1057 Szőke 1962, 63. 
1058 Szőke 1
1059 Keszi 1999, 133.  
1060 ibidem 
1061 Keszi 1999, 133.; G
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hanem csak az egyes darabok gyűrűfejének ábrázolásai alapján különítették el a típusokat.1062 

A meg

1.) 

II.5. 

pus)1064 

zontális síkjába esik.  

talában 

vésett, 

 

D. típu

ú rozettát X-alakban két vonal 

sztja négy részre. 

2. altípus: A díszítés kidolgozottabb, így ezen daraboknál megfigyelhető az 

nevezések során a Keszi T. által alkalmazott nomenklatúrát használtam. 1063 (158. kép 

 

A típus: A gyűrűfejen heraldikus pózban ábrázolt madár található. (Grigorov I

tí

 1. altípus: A madárábrázolás tengelye a gyűrűfej vertikális síkjába esik. 

 2. altípus: A madárábrázolás tengelye a gyűrűfej hori

 

B. típus: A gyűrűfejen a madár oldalnézetből látható. Az állat általában lép, és gyakran 

a csőrében ágat, vagy levelet tart. (Grigorov III.6. típus)1065 

 

C. típus: A gyűrűfejen pentagramma ábrázolás található. A pentagrammát ál

vagy poncolt keretbe foglalták. (Grigorov III.4. típus)1066 

s: A gyűrűfejen négy szirmú rozetta található. (Grigorov III.3. típus)1067 

1. altípus: A díszítés elnagyolt, a négyszirm

o

eredeti nyolc- vagy hatszirmú rozetta.  

 

VI.1.4. Az A. típusba sorolt emlékek jellemzése, a díszítés ikonográfiai háttere  
 

 Az A1 típus általánosan elterjedt, minden területen megtalálható forma. Kialakítását 

tekintve azonban az egyes emlékek közt számos különbség felfedezhető. A gyűrűfej esetében 

általában a fej kerek volt, ritkábban ovális (13. táblázat No 14.; 24.; 27–28.; 33.; 40.; 116.; 

143.; 160–161). Az ékszerek egy része finoman kidolgozott és vannak közöttük utánvésett 

darabok is (13. táblázat No 27.; 33.; 152.; 169.; 246.; 250.; 255.; 268.), a jelentős részükön 

                                                 
133.; Dončeva–Petkova 2005, 118–119.; Grigorv 2007, 52–57. 

3.  
7, 55.  

1062 Keszi 1999, 
1063 Keszi 1999, 13
1064 Grigorov 200
1065 Ibidem 56.  
1066 Ibidem 54. 
1067 Ibidem 53.  
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azonban az ábrázolás elnagyolt, gyenge kivitelű.  A jobb minőségű emlékeknél a madarak 

testét gyakran poncdíszítéssel is hangsúlyozták, s előfordul, hogy nem csak a testrészt, hanem 

a minta körüli részt is így díszítették. Utóbbi esetében elsősorban a szárnyak alatti résznél 

helyeztek el poncmintákat. A gyűrűfej külső pereme általában keretelt, a keret pedig a legtöbb 

esetben árkolt (13. táblázat No 2.; 13–14.; 24.; 64.; 71–72.; 103.; 112.; 116.; 167.; 169.; 196.; 

202.; 246.; 264), vagy poncolt (13. táblázat No 250). A keret azonban nem általános, a gyűrűk 

egy részén nem találjuk (13. táblázat No 3.; 27–28.; 33.; 40.; 55.; 118.; 143.; 161.; 196.; 255). 

A Szentes–Szentlászló I. temető 63. sírjában lévő gyűrű (13. táblázat No 27.) viszont arra is 

utal, hogy a tárgyon kialakított díszítés minősége nem

1068

 függ össze a keretelés alkalmazásával, 

mert e

A gyűrűk pántjai általában a fej felé kiszélesednek, ritkább esetben nem figyelhető 

tábláza

No 54.; 142.; 203.), vagy poncolt (13. táblázat No 256.; 259.; 294.) ovális 

eretet a gyengébb ikonográfiájú daraboknál (13. táblázat No 9.; 86.; 203.) nem találjuk meg.  

                                                

zen a jobb minőségű darabon nem látható ez az elem (158. kép 2). Ugyanakkor, 

példának okáért a sárrétudvari sír gyengébb megformálású gyűrűjén, vagy a Kiszombor B. 

temető 396. és a 426. sírjában talált gyűrűn (13. táblázat No 13–14.; 24.) a gyenge véset 

ellenére megfigyelhető az árkolt keret. (159. kép 1.) 

meg a fejnél ez a kiszélesedő rész (13. táblázat No 196), vagy a fej előtt a pánt tagolt (13. 

táblázat No 203). A pántok különböző vastagságúak, s a vékonyabb pánttal öntött, vagy 

gyengébb kivitelű darabok esetében a pántrész gyakran megsérült, eltörött.  

 

Az A2. típus esetében a gyűrűfej a legtöbb esetben ovális, ritkábban kerek (13. táblázat No 

86.; 148). E csoport esetében gyakoribbak a gyengébb minőségű ábrázolások. Számos esetben 

a díszítés főbb egységeit csak vonalkötegekkel jelölték, s nem dolgozták ki részletesen (13. 

táblázat No 9.; 75.; 86.; 203.; 256.; 259).1069 A Kölni Múzeumban őrzött szórvány lelet (13. 

t No 294.) azonban arra is utal, hogy e típushoz is tartoztak gondosan kidolgozott 

emlékek.1070 (159. kép 2.) A madárábrázolás ugyanúgy, mint az A1 típusnál, keretelt, az 

árkolt (13. táblázat 

k

A gyűrűk pántjai a fej felé kiszélesednek, azok különböző vastagságúak, s a 

vékonyabb pánttal öntött, vagy gyengébb kivitelű darabok esetében a pántrész sok esetben 

sérült, eltörött.1071  

 
 

1068 Az ábrázolás minőségére vonatkozóan a gyengébb darabok felsorolásától eltekintettem, ugyanis sok esetben 
a publikációk minőségéből adódóan csak autopszián alapuló vizsgálat segítségével dönthető el, hogy egy 
gyengébb minőségű ábrázolásról, vagy csak a tárgy erős kopásáról van-e szó.  
1069 Maneva 1992, 89.  
1070 Chadour – Joppien 1985, 117. 
1071 Grigorov 2007, 193.  
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A heraldikus pózban ábrázolt madár kivétel nélkül jobb irányba fordítja a fejét. Az ábrázolás 

két ikonográfiai típusra különíthető el. A ritkább típus egyik darabja a Szentes – Szentlászló I. 

temető 79. sírjában talált gyűrűn (13. táblázat No 33.) figyelhető meg (158. kép 2.), amelynek 

párhuzamát a bulgáriai Kurshali környékén előkerült leleten láthatjuk (13. táblázat No 

 ábrázolás forma minden bizonnyal azon ikonográfiai emlékekhez kapcsolódik, ahol 

konnotációra is.1081 Fodor I. mutatta be azt a kulturális hátteret, ahonnan a honfoglaló 

143).1072 Ezeknél a daraboknál a madáralak a csőrében egy fürtöt tart. Kérdéses, hogy ez az 

ábrázolás tovább él-e a később gyűrűkön. Konkrét, jól megfigyelhető kapcsolatot nem sikerült 

e tekintetben fellelnem a feldolgozott szakirodalomban.1073 Jóval gyakoribb díszítéstípus az, 

amikor a madáralakot úgy jelenítik meg, hogy csőrében nincs semmi.  

Az előbbi

a madarak ágat tartanak a csőrükben, s amelyekkel már a késő antik időszaktól kezdve 

találkozunk a bizánci ikonográfiában.1074 Az kutatók szerint az ábrázolásokon látható 

madarak és a gyümölcs, vagy szőlőágak a korai keresztény ikonográfiában az Édenkertet 

jelenítették meg.1075  

A heraldikus madárábrázolással díszített darabok háttere részben különbözik az előzőtől. A 

kutatók egyöntetűen sasként írják le az ábrázolt madarat.1076 A heraldikus pózban ábrázolt sas 

pedig már a római időktől általános birodalmi jelképnek számított.1077 Népszerűsége azonban 

később is töretlen maradt, így a sas-ábrázolásokba már a kora kereszténység idején beépülnek 

az új hit szimbólumai is.1078 Ez a kettősség jelenik meg a 6. századi pecsétgyűrűkön, ahol a 

vésett madárábrázolásokon túl a gyűrűkön más keresztény jelképek (nap és hold, valamint a 

kereszt) is szerepelnek.1079 (159. kép 4–5.) A bizánci monumentális művészetben általános 

szimbóluma maradt a sas (160. kép 1., 3.),1080 megtalálható volt textileken, faragványokon, 

azonban a jelkép alkalmas volt az átértelmezésre és a vallási–birodalmi kontextustól független 

                                                 
1072 Bosselmann–Ruickbie 2011, 59.; 402. 
1073 G. Marjanović–Vujović az egyik Trnjane lelőhelyen feltárt női sírban (53. sír) egy olyan vonalas ábrázolású 
heraldikus pózban ábrázolt madárral díszített fejű gyűrűt adott közre, ahol a madár feje és bal szárnya között egy 
ferde vonal látható. Ez utóbbi a közlemény alapján nem utólagos karcolás, hanem a díszítés része. (160. kép 4.) 
Felvetődik annak a lehetősége, hogy a leegyszerűsített vonalú rajzolat, a korábbi szőlőfürt, vagy ágdísz 

enne. Marjanović–Vujović 1984, 90. Az ábrázolás alapján azonban ez nem dönthető el 

89. Jensen 2000, 59–60.; Seibert 2002, 
alma természetesen a végtelenségig bővíthető.  

ov 2007, 55. 

278.  
A hold és a csillag ábrázolásokra: Szatmári 

rance 1994.; Muthesius 2004.  
lános jelleggel: Daim 1990.; Vida 2000.  

leegyszerűsített formája l
egyértelműen.  
1074 Schmidt 2004, 328.  
1075 Maguire 1987.; Scarborough – Cutler 1991, 290.; Kitzinger 1995, 88–
211. 296. A kérdés irod
1076 Chadour – Joppien 1985, 117.;; Keszi 1999, Grigor
1077 Keller 1963, 2. 5.  
1078 Becking 1999, 271–272.; Seibert 2002, 277–
1079 Seibt 1998, 223–223.; Schmidt 2004, 329. Zalesskaya 2006, 84. 
1995, 222.; Seibert 2002, 170–174.; 238–240.  
1080 Rice 1964, 48.; Rice 1975.; Love
1081 Az átértelmezésekre álta
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magyarok sassal kapcsolatos képzetei származhattak.1082 Az ikonográfiai hasonlóság tehát 

nem feltétlenül jelent azonos gondolati hátteret is, amint azt számos esettanulmányon 

keresztül legutóbb Bálint Cs. mutatta be.1083 A Kárpát-medencében előkerült bizánci gyűrűk 

ábrázolása tehát nem feltétlenül kellett, hogy kulturálisan kapcsolódjon a Kárpát-medencéhez. 

A tárgyalt ábrázolás a délebbi területeken is párhuzamosan jelölhette mind a keresztény 

szellemi hátteret, mind a madárhoz kapcsolódó helyi értelmezéseket.1084 Jól mutatják ezt a 

később 12–13. századi gyűrűk is, amelyeken szintén találkozunk a heraldikus 

madárábrázolásokkal.1085 (160.kép 4.) Ezek a gyűrűk azt jelzik, hogy az ábrázolási forma a 

Balkánon a 11. századot követően is tovább élt.1086 A macedóniai területen előkerült emlékek 

alapján pedig az figyelhető meg, hogy ezen ábrázolások kései formájával együtt jelen voltak, 

majd a kétfejes heraldikus sas-ábrázolásos gyűrűk idővel kiszorították az egyfejű sas-

ábrázolásokat.1087 Utóbbiak jelenléte pedig arra utal, hogy e területeken a hagyományos 

vallási értelmezés mellett az ábrázolás, mint hatalmi jelkép is szerepet kapott, s ennek 

tükrében az ilyen típusú magyarázat a korábbi heraldikus gyűrűk egy része esetében sem 

zárható ki. Összefoglalva elmondható, hogy míg az ábrázolások ikonográfiai tekintetben jól 

levezethetőek a késő-antik, bizánci művészetből, addig értelmezésük minden esetben és 

területen több rétegű lehetett. Ennek oka részben az ábrázolás egyszerűségéből, részben az 

ábrázolt jelkép sokrétegűségéből is adódhatott. A sas, vagy más kiterjesztett madár 

motívumában így mind a keresztények, mind a más hitű steppei közösségek megtalálhatták 

aját hagyományaik kapcsolódási pontjait. A keresztény környezet sem jelenthetett azonban 

csak és kizárólag vallási jelegű denotációt. Az ábrázolás ugyanis az antik időtől fogva nem 

s

csak vallási, hanem uralmi szimbólum is volt.  

 

VI.1.5. A B. típusba sorolt emlékek jellemzése, a díszítés ikonográfiai háttere 
 
                                                 
1082 Fodor 1999. Vö.: Révész 2010. 
1083 Balint 2004, 317–377.  
1084 E tekintetben jó példa lehet a később bizánci birodalmi jelkép, a kétfejű sas kialakulásának szellemi háttere. 
Vö.: Fourlas 1980.; Cutler 1991.; Ball 2006.; A sas ábrázolásra vonatkozóan a középkori ikonográfiában 
általános jelleggel: Tauber 1992.  
1085 Marjanović–Vujović 1984, 90–91.; 166–167. Keszi Tamás e munkára hivatkozva emelte ki, hogy az 
ábrázolások a szerb kutató szerint az érmekről kerülhettek át a gyűrűre (Keszi 1999, 141.). G. Marjanović–
Vujović azonban ezt a megjegyzését nem a madárábrázolásos gyűrűk, hanem az általa oroszlánábrázolásnak 
tartott másik gyűrűfej díszítése alapján feltételezte. Kérdés, hogy e megjegyzés mennyire általánosítható és 
vetíthető ki a heraldikus pózban ábrázolt madaras gyűrűkre. Megítélésem szerint nem, mert sem a 9–10. századi, 
sem a 11–12. századi érmeken nem találhatóak meg az érmeken a sas ábrázolások. Vö.: Grierson 1973.; idem 
1982, 172–220.; Hendy 1999. A sassal díszített középkori érmekre vonatkozóan: Kiernowski 2001.  
1086 Marjanović–Vujović 1984, 90–91. 
1087 Maneva 1992, 88 – 90.  
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 A B típus a Kárpát-medencei leletanyagban viszonylag ritka darabnak számít (13. 

táblázat No 4.; 35.; 41). E forma párhuzamait csak Albániában (13. táblázat No 98.) sikerült 

kimutatni a Balkán nyugati részén. Jelentős számban megtalálható azonban Bulgáriában (13. 

en még további szakaszokra bontható az ábrázolás degradálódása (13. 

zen emlékek esetében is a tárgyak jelentős része az A-típushoz hasonlóan keretelt, ami a 

legtöbb

agolt (13. táblázat 

o 204.; 248). Különböző vastagságúak, s jellemző, hogy a vékonyabb pánttal öntött, vagy 

                                                

táblázat No 125.; 163.; 170.; 176.; 178.; 181.; 199.; 204.; 210.; 219.; 223.; 230.),1088 

Romániában (13. táblázat No 234.) valamint Görögországban (13. táblázat No 243.; 248–

249.; 251.) és a mai Törökországban is (13. táblázat No 266).  

A gyűrűfej kialakítása tekintetében a legtöbb darab kör alakú, ritkábban nyújtott ovális (13. 

táblázat No 163.; 234.; 243.; 246.), s egy esetben előkerült kettős ovális fejű is (13. táblázat 

No 249). A fej díszítését vizsgálva csoporton belül is lehetnek utánvésett darabok, azonban 

ezek csak autopszián alapuló vizsgálat útján választhatóak ki. A tárgyak közt vannak olyanok, 

melyeket aranyoztak (13. táblázat No 248). (161. kép 1). A díszítés minősége is különböző. A 

finoman kidolgozott szép rajzolatú darabok mellett (13. táblázat No 170.; 243.; 251.) sok a 

gyengébben kidolgozott emlék (13. táblázat No 35., 163.; 204.; 230.; 251.; 266.), (158. kép 

2.), amelyek esetéb

táblázat No 41.; 125.; 163.; 178.; 181.; 199.; 210.; 223.; 234). Mindez azonban nem csak a 

gyűrűfejek ikonográfiáján, hanem e tárgyak kopásnyomain és egyéb öntési sérülésein is 

megfigyelhető.1089 

E

 esetben árkolt, ritkábban poncolt (13. táblázat No 170.; 243) és a tárgyak egy részénél 

nem figyelhető meg a keret (13. táblázat No 163.; 176.; 223.; 234.; 251). 

 

A gyűrűk pántjai két formai csoportra bonthatók. A tárgyak jelentős részén a fej 

irányába enyhén kiszélesedő a pánt, míg egyes esetekben a pánt a fej előtt t

N

gyengébb kivitelű darabok esetében a pántrész gyakran megsérült, eltörött. A gyűrűk egy 

jelentős része nem csak a pántnál, hanem a gyűrűfej peremén is megsérült.  

 

A gyűrűfejen ábrázolt madár szinte kivétel nélkül nem a jobb irányba fordul, hanem csak 

balra (13. táblázat No 243). Az ábrázolás alapján megkülönböztethetőek azok a darabok, ahol 

az állatalak csőrében ág van, azoktól, ahol a madár a csőrében nem tart semmit (13. táblázat 

No 163.; 230.; 243). A két ábrázolástípus között azonban a szakirodalom nem tett eddig 
 

1088 Grigorov 2007, 56–57.  
1089 Fontos azonban megjegyezni, hogy nem minden esetben húzható párhuzam a gyengébb gyűrűfej mintázat és 
a gyűrű mint öntvény gyengébb minősége között, amint ezt az aranyozott, Azorosban talált darab (12. táblázat 
No. 248.) is jelzi.  (161. kép 1. kép) 
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különbséget, mivel az ábrázolt jelenetet mind a két esetben ugyanabból a kontextusból 

vezették le. Ez az ikonográfiai egység kedvelt díszítő eleme a közép bizánci művészetnek, 

amit jól mutatnak az olyan, császári műhelyben készített emlékek, mint a preszlavi kincs 

emaildíszes nyakéke, vagy a korinthoszi kincslelet szintén rekeszzománcos karpántján 

megjelenő madárábrázolások.1090 (160. kép 2.) Az ikonográfiai elem a gyűrűkön is előfordul, 

a legjobban kidolgozott példája ennek a Peloponnészoszon, a Mané–félszigeten Teganinál 

feltárt bazilika 52. sírjából származó rekeszzománcos gyűrű.1091 (161. kép 3.) A 10. századra 

keltezett ékszer egyben arra is választ ad, hogy mit akartak ábrázolni a gyengébb rajzolatú 

darabokon a madár szárnya fölött, így például a szentesi leleten (13. táblázat No 35). (158. 

kép 3). A háromszög alakú rész tehát eredetileg az ághoz tartozó levél volt, azonban az 

egyszerűbb emlékeken ez a motívum már széteshetett – mint például a szentesi darabon is – 

nek szorosan a 

sőrében ág van.1095 Az ezüsttálak és a magyar honfoglalás 

így a rész nem a nyak és a fej mögötti részhez kapcsolódik, hanem a háthoz. A mintát 

megrajzoló mester valószínűleg már egy rontott darabot másolt, s felmerül annak a lehetősége 

is, hogy nem ismerte a tárgyalt részlet jelentését.  

A gyűrűkön azonban nem a 9–10. században tűnt fel ez az ikonográfia. Korábbi időszakra 

keltezhetőek a Siracusai Múzeumban őrzött és korábbi időszakra keltezett gyűrűk.1092 A 

gyűrűk egy része gyenge kivitelű, a fejek mintázata elnagyolt (162. kép 1.), azonban vannak 

finoman kidolgozott bronz gyűrűk is (162. kép 2). A mintázat előképei a kora-bizánci 

időszakig visszavezethető, az előzmények a 4. századtól előfordultak és a 7. századi Bizánc 

minden területén elterjedtek.1093 Vannak ezüstből készített darabok, de általában bronzból 

készületek már a korai emlékek is.1094 (162. kép 3–4) Az Ermitázsban őrzött lelet egyben arra 

is rámutat, hogy a hagyományos ikonográfiától eltérően voltak olyan darabok is, amelyeknél a 

madár csőrében nem ág volt, hanem kereszt. A gyűrűfejek ikonográfiai előképei ellenére 

maguk a gyűrűk formai kialakításuk tekintetében nem minden esetben kötőd

későbbi leletekhez. Ugyanakkor a szicíliai emlékek közt találhatóak olyanok, amelyek 

formailag is kapcsolódhatnak a 10. századi darabokhoz. Jól megfigyelhető azonban, hogy a 

korábbi időszakban jóval szélesebb volt a gyűrűk, mint hordozók kialakítása.  

Türk A. hívta fel a figyelmet arra, hogy a keleti ezüsttálakon szintén előfordulnak olyan 

ábrázolások, ahol a madarak c

                                                 
1090 A párhuzamok feldolgozása a korábbi szakirodalommal: Bosselmann–Ruickbie 2011, 20–21.; 46–47.; 210–

nn–Ruickbie 2011, 330–331.  
 156.  

006, 83.  

216.; 274–279.  
1091 Darndakes 1984.; Bosselma
1092 Orsi 1942, 151–152.;
1093 Schmidt 2004, 328.  
1094 Zalesskaya 2
1095 Türk 2011.  
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keleti emlékeinek kapcsolatrendszere az újabb kutatások fényében egyre nyilvánvalóbb.1096 

Ezek alapján pedig az átértelmezés lehetősége a Kárpát-medencei daraboknál is 

feltételezhető; ugyanúgy, mint az A-típusnál.  

 

VI.1.6. A C. típusba sorolt emlékek jellemzése, a díszítés ikonográfiai háttere 
 

 A C típus az ismert leletanyagban a legáltalánosabb típusnak számít. (167. kép 2) Ezek 

a gyűrűk a Kárpát-medencei leletanyagban is gyakoriak (13. táblázat No 5.; 7–8.; 11–12.; 15–

16.; 19.; 21.; 25.; 29.; 34.; 36–39.; 42–43.; 51–52). 

A gyűrűfej kialakítása tekintetében a legtöbb darab kör alakú, ritkábban nyújtott ovális.1097 A 

fej díszítését vizsgálva a csoporton belül is vannak utánvésett darabok (13. táblázat No 7–8.; 

21.; 25.; 37–38.; 260.) Azonban a Kárpát-medencei leletek között is találunk olyanokat, ahol 

az öntést követően már nem dolgoztak a mintán (13. táblázat No 29.; 34.; 36.; 39). Annak 

eldöntése azonban, hogy az egyes darabok melyik csoportba sorolhatók, ebben az esetben is 

csak autopszián alapuló vizsgálat segítségével történhet meg. A tárgyak közt előfordulnak 

aranyozott példányok is (13. táblázat No 257). Az utánvésés mellett a tárgyakat sok esetben 

poncolással is díszítették. Vannak olyan darabok, ahol maga az ötszög alakú díszítést is 

poncolással alakították ki (13. táblázat No 208). A poncolás kidolgozása tekintetében több 

különbség is megfigyelhető. Egyes darabok esetében ezt az ötvöstechnikát egyáltalán nem 

alkalmazták (13. táblázat No 7.; 29.; 34.; 39.; 88.; 115.; 122.; 141.; 197.; 200.; 205.; 231.; 

260). Vannak olyan gyűrűk is, amelyeknél, hasonlóan az utánvéséshez, az öntési mintában 

alakítottak ki a poncdíszítéshez hasonló kisméretű, kör alakú bemélyedéseket (13. táblázat No 

21.; 39.; 257).1098 A legtöbb gyűrűnél azonban megtalálható a poncolás, amely egyes 

esetekben csak keretet alkot a pentagramma körül (13. táblázat No 142.; 168.; 185.; 197.; 

208., 254.; 257.) más leleteknél pedig a csillag sarkai közti külső területen és a csillag ötszögű 

középső részét díszíti (13. táblázat No 15–16.; 25.; 36.; 38.; 117.; 171). Ezeken a 

megoldásokon túl van olyan ékszer is, ahol a poncolás teljesen szabálytalannak tűnik (13. 

táblázat No 8.; 37.; 73.; 171.; 231.), vagy pedig csak a pentagramma csúcsainál, a csillagon 

belül és a középpontban látható egy-egy poncdísz (13. táblázat No 120). A gyűrűfejeket 

gyakran egy keretbe foglalták. E keret sok esetben kerek poncdíszekből állt, de gyakoriak 
                                                 
1096 Fodor 2008a. 
1097 Az egyik leginkább nyújtott darab a majsi temető 109. sírjában fellelt emlék (13. táblázat No. 16.) Kiss 1983, 
84.; 162. Vö.: Bosselmann–Ruickbie 2011, 302.  
1098 A leglátványosabb példa erre a megoldásra a Kárpát-medencei anyagban a püspökladányi gyűrű (13. táblázat 
No. 21.), ahol megfigyelhetőek a vésett díszítés alatt ezek a mélyedések.  
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voltak az árkolt keretek is (13. táblázat No 12.; 25.; 29.; 36.; 38., 140.; 171.; 231.; 260). A 

vékonyabb kialakítású gyűrűfejek e darabok estében is gyakran megsérülhetett, jellemzően a 

peremük, illetve a széleinél töredezettek (13. táblázat No 12.; 39).1099  

oltak. A vékonyabbak 

setében a fej peremén kívül a pántrész is gyakran megsérült, eltörött.  

 

A gyűrűk pántjai e csoport esetében formailag több csoportra bonthatók. A tárgyak 

jelentős részén a fej irányába enyhén kiszélesedő a pánt, előfordul, hogy a pánt két dudorral 

kapcsolódik a fejhez (13. táblázat No 208), vagy néha a pánt a fej előtt tagolt (13. táblázat No 

141). Van olyan pánt is, amelyik nem sima, hanem bordázott felületű (13. táblázat No 257). 

(166. kép 1.) A pántok az egyes daraboknál különböző vastagságúak v

e

 

A gyűrűfejen lévő pentagramma szorosan kapcsolódik a késő-antikvitáshoz és a keresztény 

óvó-védő jelképekhez. Ezt a díszítésttípust már a korai varázslattal, démonűzéssel foglalkozó 

irodalom is kitüntetett helyen kezelte, s e tekintetben elég talán csak a neves korai keresztény 

kronográfus Julius Africanus (160–240 körül) munkáira utalni, aki Kestoi című munkájában 

részletesen ír a pentagramma jelentőségéről.1100 A 4. századtól kezdve ismertek olyan 

emlékek, ahol e jellel díszített pecsétek gyógyító, óvó-védő funkciója általánosan alkalmazott 

volt.1101 A kutatások alapján a jelet a korabeli elképzelések Salamon pecsétjével 

azonosíthatjuk és nem evangéliumi szimbólummként értelmezhetjük.1102 Azt a kutatás ahhoz 

az elbeszéléshez kötötte, hogy az ószövetségi uralkodó ezt a pecsétet Istentől kapta, abból a 

célból, hogy segítségével uralma alá hajthassa a démonokat.1103 A pentagramma azonban nem 

csak ezen a gyűrűtípuson jelent meg, de megtalálható volt a lépcsős fejű darabokon is: 

gondolunk itt a Hajdúszoboszló – Árkushalom 77. sírjából (163. kép 3.),1104 vagy a boszniai 

Bagruša u Petoševcima kod Laktaša lelőhely 6. sírjából származó gyűrűkre.1105 Emellett a 10. 

századi tárgyak közül a trapéz alakú szíjbefűzős csatokon találkozhatunk még a 

díszítéstípussal . (163. kép 2). A jelkép azonban nem ekkor vált a gyűrűk és más viseleti 

tárgyak díszévé: már évszázadokkal korábban megjelent, amint azt a Rómában őrzött 6–7. 

                                                 
1099 Kérdéses azonban, hogy az egyes daraboknál a sérülés mennyire másodlagos, vagyis a leletanyag rossz 
megtartásából és a múzeumba kerülését követő tisztítások következménye és mennyiben tekinthető olyan 

ég a viselethez kapcsolódik.  

óan 
ogy azok azonosak az általam tárgyalt típussal, vagy pedig korábbiak annál.  

0.  

sérülésnek, ami m
1100 Thee 1984.  
1101 Vikan 1984, 69.  
1102 Utóbbira: Keszi 1999.  
1103 Ibidem, 69–70.; Russel 2003, 41–42. A James Russel tanulmányában említett gyűrűk korára vonatkoz
nem sikerült megállapítani, h
1104 Nepper 2002, I. 69–7
1105 Žeravica 1986, 132. 
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századi bronz gyűrűk is mutatják.1106 (163. kép 4.) A 9. századtól datálható lemezgyűrűkön 

szintén előfordult a pentagramma, amint az a Nin – Ždrijac lelőhely 326. sírjának gyűrűje is 

bizonyítja.1107 A jelkép végül a 10. században vált teljesen általánossá, ezeken az egyszerű 

kialakítású és olcsóbb gyűrűkön ekkor terjedt el széles körben a motívum. A pentagramma 

óvó hatásában való hit azonban nem tűnt el e gyűrűtípus megszűnésével, különböző tárgyakon 

még a P

tben vették volna meg ezeket az ékszereket, hogy azok 

egvédik majd őket a betegségektől.  

 

I.1.7. A D. típusba sorolt emlékek jellemzése, a díszítés ikonográfiai háttere

alaiologosz-korban is fellelhető.1108 

A díszítéstípus Kárpát-medencei jelenléte sem csak és kizárólag a kereszténységgel 

hozható összefüggésbe. Korábban E. Tryjarski utalt arra, hogy a steppei hagyományban is 

fontos jelkép lehetett a csillagábrázolás. Annak ellenére, hogy a gyűrűk kapcsán kiadott 

elemzését korábban már Keszi T. részletesen cáfolta,1109 azon nézetét, miszerint ezt a jelképet 

is átértelmezhették, nem vethetjük el teljesen. De azt a lehetőséget sem zárhatjuk ki, hogy 

csak óvó-védő amulettként árusították volna ezeket a gyűrűket, mindenfajta eszmei háttér 

nélkül, s hogy a vásárlók is abban a hi

m

V  

ket fellelni, ami azonban inkább az általam végzett 

                                                

 

 A D típusba sorolt darabok a pentagrammás díszítésű és az A típus darabjaihoz 

hasonlóan nagyon népszerűek voltak. Az ide sorolt darabok szinte mindenütt előfordulnak, 

csak a Krímben nem sikerült ilyen emlé

kutatás hiányos voltával magyarázható.  

Az e csoporthoz sorolt ékszereket Keszi T. alapvetően két altípusra bontotta, hasonlóan az A-

típushoz. Azonban amíg az A-típus esetében a különbség jól elválasztható, markáns (a 

madarak gyűrűn való elhelyezése a gyűrű mely síkjában történt), a D-típus esetében ez a 

szétválasztás, a díszítés ikonográfiai kidolgozottsága, miszerint hány sziromból áll a középső 

dísz, már nem tűnik ennyire egyértelműnek.1110 Azonban ha mégis ezek alapján akarjuk 

szétválasztani a leleteket, akkor azt tapasztaljuk, hogy a Kárpát-medencében a D1 típushoz 

jóval több darab tartozik (13. táblázat No 1.; 17.; 22.; 26.; 30.; 46–47.; 49.; 52.), mint a D2 

csoporthoz (13. táblázat No 22.; 32.; 45). Ez az arány viszont nem csak a Kárpát-medencére 

jellemző, az állítás általános érvénnyel bír; vagyis más területeken is inkább a D1 típusba 
 

1106 Arena et al. 2001, 366.  
1107 Belošević 1984, 43–44.; Petrinec 2009, 140–141. 
1108 Greenfield 2003, 133.  
1109 Keszi 1999, 141.  
1110 Ibidem 133.  
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sorolt darabok vannak túlsúlyban. A két variáns közti különbségek nyilvánvalóan műhelyek 

és mesterek közti különbséget jelentenek, azok mögött kronológiai különbségek nem 

tételezhetőek fel. Fontos azonban megjegyezni, hogy a két variánst számos esetben 

megtaláljuk azonos lelőhelyen (13. táblázat No 26.; 30.; 32.; 150–152.; 172.), egy sírhoz 

tartozó

yeken ugyanabban a műhelyben gyártották, mint 

a rekes

                                                

 leletek közt viszont nem találtam ilyen különbséget.  

A gyűrűfej kialakítása tekintetében megállapítható, hogy a legtöbb darab kör alakú, de 

előfordul, hogy a fej nyújtott ovális (13. táblázat No 30.; 32.; 172.), vagy a kör alakú fej 

kiugró sarkokkal tagolt (13. táblázat No 119.). Vannak lekerekített négyzetes fejű gyűrűk is 

(13. táblázat No 146).1111 A gyűrűfej kialakítása kapcsán éppen a Szentes – Szentlászló I. 

temető 77. sírjában talált lelet (13. táblázat No 32.) enged következtetni egy egyedi 

műhelyhagyományra. Amíg a gyűrűk jelentős részénél a tárgyakat teljesen egybeöntötték, 

addig a szentesi gyűrűt egy másik ötvöstechnikával alakították ki: a tárgyat lemezszerűen 

öntötték ki, majd ezt követően hajlították meg azt. Ezekben az esetekben a gyűrűn 

megfigyelhető az a forrasztási pont, ahol a két végződés összekapcsolódott.1112 A szentesi 

lelet a tekintetben mindenképpen egyedi, hogy itt ez az illesztési szakasz nem az ilyen típusú 

gyűrűknél általános, a gyűrűfejjel szemben lévő pántszakaszra esett, hanem a gyűrű fejét 

osztotta két részre, ezáltal bontva meg a mintát. Hasonló eljárás általában a rekeszdíszes, vagy 

lemezdíszes gyűrűk esetében figyelhető meg, amikor is a gyűrűfej díszítményét a kiszélesedő 

és összeforrasztott pántszakaszhoz forrasztják hozzá. Ilyen esetekben azonban ez a szakasz 

nem látható a külső oldal felől és megléte csak a gyűrűfej belső oldalán tanulmányozható. E 

megoldás alkalmazása a fentebbi tárgyon felveti annak a lehetőségét, hogy ezeket a pajzs 

alakú, kiszélesedő fejű gyűrűket bizonyos hel

zdíszes, vagy lemezdíszes darabokat.  

A fej díszítését vizsgálva a csoporton belül is vannak utánvésett gyűrűk (13. táblázat 

No 22.; 26.; 30.; 46.; 247.; 262.), a Kárpát-medencei és a balkáni emlékek között azonban 

egyaránt akadnak olyanok, ahol az öntést követően már nem dolgoztak a mintán (13. táblázat 

No 17.; 32.; 144). Annak eldöntése viszont, hogy az adott gyűrű melyik csoportba sorolhatók, 

ebben az esetben is csak autopszián alapuló vizsgálat útján állapítható meg. A tárgyakat sok 

esetben poncolással is díszítették. Egyes darabok esetében ezt a készítéstechnikát egyáltalán 

 
1111 Maneva 1992, T. 91. 93/22.  
1112 A kialakítás ezen formáját csak az ép gyűrűk esetében lehet megfigyelni, ugyanis a törött darabok esetében 
nem dönthető el, hogy azokat egybe öntötték-e ki, vagy pedig a szentesi 77. sírban megfigyeltek szerint 
készítették-e el. A forrasztási pont ugyanis a gyűrűk esetében általában a gyűrűfejjel szembeni pántrészre esett, 
mivel a forrasztás így volt a legkevésbé feltűnő. Azonban sok gyűrű törött és ezeknél éppen a pántrész hiányzik. 
A közölt darabok esetében is minden egyes darabnál autopszián alapuló vizsgálatok segítségével határozható 
meg az adott tárgy készítése.  
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nem alkalmazták (13. táblázat No 1.; 17.; 30.; 32.; 46.; 114.; 153.; 206). A legtöbb gyűrűnél 

azonban megtalálható a poncolás, számos darabnál keretet alkotva a díszítés körül (13. 

táblázat No 198.; 201.; 283.). A legtöbb esetben e technika alkalmazásának nincs ilyen 

szerepe és a díszítéssel a szirmok közti teljes felületet kitöltötték (13. táblázat No 45.; 47.; 71.; 

119.; 144.; 172.; 198.; 247.; 262). E típus esetében is használták az árkolt keretet a gyűrűfej 

körül (13. táblázat No 1.; 17.; 45–46., 71., 119.; 144.; 153.; 172.; 198.; 206.; 247.; 262). A 

vékonyabb kialakítású gyűrűfejek e darabok esetében is gyakran megsérülhettek, jellemzően a 

peremük, a széleinél töredeztek (13. táblázat No 46).  

 a pántrész is gyakran 

egsérült, eltörött, vagy a pereme betöredezett (13. táblázat No 46).  

 

A gyűrűk pántjai e csoport esetében formai szempontból több csoportra bonthatók. A 

tárgyak jelentős részén a fej irányába enyhén kiszélesedő a pánt, előfordul, hogy a pánt nem 

szélesedik ki, hanem megtartja a téglalap alakját (13. táblázat No 46), némely esetben a 

gyűrűfej előtt tagolt (13. táblázat No 119.; 201). A pántok az egyes daraboknál különböző 

vastagságúak voltak. A vékonyabbak esetében a fej permén kívül

m

 

A gyűrűfej díszítését, a kereszt alakot formáló négy szirmú virágmotívumot a közép-bizánci 

művészetben gyakran alkalmazták. Előfordult falfestményen, amint azt a Naxoson lévő 

Hagios Artemios templom belső felületén láthatjuk, (164. kép 5.),1113 vagy mozaikon, 

gondoljunk a preszlávi díszcsempékre.1114 (164. kép 6.) A minta számos olyan ékszeren is 

felbukkan, amelyeket központi, császári megbízást teljesítő műhelyek termékeként különített 

el a kutatás. 1115 A díszítés megjelenik a nemesfémből készített gyűrűkön is, ahogy az egy 

preszlavi sírból előkerült gyűrűn jól megfigyelhető.1116 A motívumban valószínűleg kiemelt 

jelentősége volt a keresztet formáló négy sziromnak, amint ez kitűnik a thesszalonikéi karpánt 

díszítéséből.1117 Ez a motívum került aztán át az egyszerűbb kivitelű pántgyűrűkre, ahol aztán 

a korábban háttérhez tartozó szirmok is beleépültek a díszítés egészébe.1118 A díszítőmotívum 

azonban nem csak a 10. századra volt jellemző, azt a 1213. századi tárgyak esetében is 

alkalmazták, sokszor a keresztény vallási elképzelésektől függetlenül. Erre talán a legjobb 

példa az Aranyhorda időszakra tehető kincslelet karperece lehet, ami Mamaj–Surka 

                                                 
1113 Bosselmann–Ruickbie 2011, 373. 

.  

1, 50.; 274–279.  
.  

1114 Totev 2000.  
1115 Bosselmann–Ruickbie 2011, 50
1116 Dončeva–Petkova 2000, 163.  
1117 Bosselmann–Ruickbie 201
1118 Grigorov 2007, 53

 196



lelőhelyen került elő.1119 A karperec pántját ugyanígy egy négyszirmú virág díszíti, miközben 

a pánt végződése a londoni Victorian and Albert Museum 11–12. századi oroszlánfejes 

arperec állatalakjaival mutat rokonságot.1120  

 

I.1.8. A gyűrűk oldalpántjának díszítése 

k

V  

szerűsödése, vagy elhagyása tehát inkább 

 tárgyak olcsó előállításával hozható kapcsolatba.  

 

                                                

 

Az oldalpántok díszítésével kevésbé foglalkozott az eddigi kutatás. Annyi azonban 

megállapítható, hogy a fej két oldalán lévő pántrész díszítése nem függ össze a fejen lévő 

motívummal, attól függetlenül lehet a pántrész díszítés nélküli, vagy díszített és utóbbi esetén 

több féle motívum boríthatja. (165. kép) Ezen darabok esetében sokszor ezt a részt egyáltalán 

nem díszítették (13. táblázat No 1., 7.; 14.; 17.; 46.; 115.; 120.; 199–200.; 203.; 205.; 268). 

Díszítés esetén a legáltalánosabb motívum a két, vagy három vonal kereszteződéséből 

kialakított egy-egy csillagdísz a fej két oldalán, illetve ugyanez a motívum, csak két-két 

csillagdísszel. (164. kép 2-3.) A másik díszítési forma alapvetően eltér ettől az egyszerű 

mintázattól és egy szirmos virágmotívumba hajló szárat imitál, ami jól megfigyelhető a 

gondosabban készített gyűrűk esetében.1121 (166. kép 3). A Thesszalonikéi Bizánci 

Múzeumban őrzött egyik emléken (13. táblázat No 262.) láthatjuk ugyanezen motívumot 

vésett formában.1122 (166. kép 2.) E díszítés egyszerűbb, rontott formái azok, amelyek azután 

sorozatban megtalálhatóak a gyűrűk oldalán. (165. kép 4-8.) A díszítés végül már olyan 

mértékben leegyszerűsödik a sorozatban készült daraboknál, hogy már csak szabálytalan 

vonalak kerülnek egymás mellé, amint az a püspökladányi és a sárrétudvari darabok esetében 

(13. táblázat No 21.; 24.) nyomon követhető. Az oldalpántok díszítésének ilyen formán való 

romlása azonban nem tekinthető a Birodalom központi területeitől távolabbi részek 

műhelysajátosságának; egyfajta „provinciális műhelyhagyománynak”. Hasonló díszítésbeli 

sajátosságok ugyanis a görög területek emlékein ugyanígy is megfigyelhetőek (13. táblázat 

No 258., 260.), mint ahogy e részeken az egyszerűbb csillagos díszítés különböző formái is 

előfordulnak. Az oldalpántdíszítés ilyen mértékű egy

a

 
1119 El’nikov 2004.  
1120 A londoni karperecet közli: Bosselmann–Ruickbie 2011, 375.  
1121 Schmidt 2004, 332.  
1122 Moustopoulos 1997, 221.; Bosselmann-Ruickbie 2011, 302. 
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VI.1.9. A gyűrűtípus kronológiája 
 

A fentebb tárgyalt típusok, ahogy azt már Keszi T., valamint V. Grigorov is megállapította, 

nem jelentenek semmiféle kronológiai különbséget.  Megállapításukat jól alátámasztja az a 

tény is, hogy gyakran azonos sírból kerültek elő különböző típusba sorolt gyűrűk (13. táblázat 

No 25–26.; 28–29.; 72–73). Korábban az ékszertípust még a 6–7. századra keltezték a 

szakemberek.  A tárgyakat a bulgáriai és a görögországi emlékanyagban a 9. század közepe 

és a 11. század vége közti időszakra datálták a kutatók.  Keszi T. a Kárpát-medencei 

darabokat, részben a korábbi szakirodalom véleménye, részben a sírban talált leletek alapján a 

10. század első kétharmadára helyezte, s megítélése szerint a tárgyak a 10. század utolsó 

harmadában már csak elszórva lehette

1123

1124

1125

k jelen a leletanyagban.1126 Keszi T. megállapítása 

36–37.) és az Ipolykiskesziről ismert ékszer (13. táblázat No 50.) is legkorábban a 10. század 

mellett szóló legfontosabb érvként azt hozza fel, hogy e tárgyak „már csak elvétve fordultak 

elő” S-végű karikaékszerrel együtt.1127  

Abban az esetben, ha a leletek közül megvizsgáljuk azokat az együtteseket, amelyek 

valamelyest jobban keltezhetőek, akkor azt tapasztaljuk, hogy azok a biztosabban keltezhető 

sírok, ahol a tárgytípus előfordult, sehol sem esnek a 10. század első felére, azok inkább a 

középső harmadára, a század második felére datálhatóak. Sajnos azóta sem kerültek elő a 

Kárpát-medencéből olyan éremmel keltezhető sírok, amelyek segítenének a tárgytípus 

időkereteinek pontosabb kijelölésében. Ezért továbbra is alapvetően a már meglévő 

klasszifikációs kutatásokra, illetve a részletes temetőelemzésekre hagyatkozhatunk. A 

sírokból ismert S-végű karikaékszer (13. táblázat No 48-49.; 54.); valamint szintén a 11. 

század második felére  keltezhető kereszt (13. táblázat No 25–26).1128 A leletekkel együtt 

múzeumba került férfi sír kardjából kiindulva a 10. század második felére való keltezést 

valószínűsíti a nyíregyházi leletegyüttes is (13. táblázat No 18).1129 A szobi (13. táblázat No 

                                                 
1123 Keszi 1999.; Grigorov 2007, 53–55.  
1124 A korábbi munkák sokszor hagyatkoztak G. R. Davidson 1952-ben megjelent keltezéseire (Davidson 1952, 
234–235). Fontos azonban megjegyezni, hogy a korinthoszi leletanyag gyűrűit az akkor ismert ikonográfiai 
párhuzamok alapján a késő antik időszak és a 12. század közé helyezte. E keltezések sokáig hatottak, így 
alapvetően a 6-8. századi keltezés korábban is felbukkant a kérdést érintő szakirodalomban (Anamali, 1971.), s 
bizonyos esetekben még ma is van, aki úgy feltételezi, hogy a tárgyak már 6–8. században megjelentek 
(Waelkens – Poblome 2011, 131). G. R. Davidson megállapításait azonban a későbbi szakirodalom többször 
korrigálta. Vö.: Szőke 1962, 63., Giesler 1981, 19–33.; Maneva 1992, 88–90.; Keszi 1999.; Grigorov 2007, 57. 
A korai keltezés ellen szól, hogy  nem ismert olyan hitelesen feltárt leletegyüttes, ahol ilyen leletet a 9. század 

; Bosselmann–Ruickbie 2011, 302.  
99, 139.  

olcová 1995, 11.; Hanuliak 1993, 87.; Langó – Türk 2004.  

előtti időszakra keltezhetnénk.  
1125 Grigorov 2007, 57.
1126 Keszi 19
1127 Ibidem  
1128 Točík 1971, 155.; Rejh
1129 Németh 1987, 9–11.  
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középső harmadán került a sírba.1130 Hasonló eredményre jutott Révész L. is a tiszabezdédi 

temető elemzése kapcsán.1131 A Csongrád–Felgyő –Csizmadia tanyán talált temető 10. század 

második felénél korábbi keltezése sem valószínű (13. táblázat No 2.), a sírokban talált kétélű 

kard és S-végű karikaékszerek alapján.1132 Az újkígyósi temetőtöredék (13. táblázat No 46.) 

megmaradt részét is a 10. század végétől keltezte a leletanyagot közreadó Medgyesi Pál A 

kutató véleménye szerint a „temető első sírjai valószínűleg még a 10. századból származnak, s 

a század utolsó negyedéből valók”.1133 Hasonlóan e temetőkhöz, a majsi (13. táblázat No 15–

16.) nagy sírszámú falusi temető kezdetét is a 10. század második felére helyezte a 

kutatás.1134 Ezzel párhuzamosan nincsenek olyan együttesek, ahol a tárgytípus korai 

leletekkel együtt kerültek volna elő. A fentebbi érvek pedig amellett szólnak, hogy a 

pontosabban keltezhető leletek/leletegyüttesek alapján az ékszertípus feltűnését és elterjedését 

a 10. század középső harmadára helyezzük, míg divatját a század második felére tegyük. Nem 

zárható ki azonban az sem, hogy egyes, ilyen gyűrűket is tartalmazó sírok nem a 10. századra, 

hanem a 11. századra keltezhetőek. A tárgytípus ugyanis nem csak Bulgáriában,1135 hanem a 

zerbiai területeken is megmaradt a 11. századi leletkörnyezetben.1136  

 

I.1.10. Összefoglalás 

s

V  
 

                                                

A fentebbi datálás jól egybeesik a lelettípus más területeken való előforduló 

darabjainak a keltezésével is. Ilyen tárgyak a 9. század első felében a Balkán nyugati részein 

még nem voltak jelen. Ha már abban az időszakban elterjedtek volna, akkor megtalálhatóak 

volnának – a szőlőfürt díszes fülbevalókhoz, vagy a négygömbös függőkhöz hasonlóan – a 

morva leletanyagban, vagy a Dunántúl 9. századi lelethorizontjában.1137 Előképei azonban 

már feltűntek a horvátországi leletek között, ami azt jelzi, hogy a tárgytípus valamikor a 9. 

század elején alakulhatott ki.1138 Elterjedésük azonban csak ezt követően, a 9. század második 

felében mehetett végbe. A tárgytípus minden bizonnyal tehát a 9. század elején, a 8. század 

 
1130 Török 1956, 130.; Hanuliak 1994, 67. 
1131 Révész L. véleménye szerint „a temető használata inkább a X. század 2. harmadára tehető, sőt talán még a 3. 
harmad elejére is átnyúlik”. (Révész 2003, 440.) 
1132 Párducz 1941.  
1133 Medgyesi 2002, 163.  
1134 Kiss 1983, 176.; idem 1990, 203.; Kovács 1984, 274. A temetőrész keltezése akkor is valószínű marad, ha 
figyelembe vesszük Bóna I. és Kiss A. vitáját a temető éremnélküli és érmés sírjainak kronológiai viszonyáról. 
Vö.: Bóna 1984.   
1135 Grigorov 2007, 201.  
1136 Popović 1999. 245.; Živić 2003, 195.; Jovanovič – Vuksan 2005, 240. 
1137 Hanuliak 2004, 175–176.  
1138 Petrinec 2009, 275–276.  

 199



végén alakulhatott ki a bizánci területen. Maguk a tárgyak jól ötvözték a korábbi, egyszerű 

gyűrűkön megjelenő keresztény ikonográfiát1139 és a korabeli díszítőművészetet az elit anyagi 

kultúrájának vezető stílusjegyeivel.1140 Divatjuk súlypontja a 10. századra esett, s a 11. század 

végéig folyamatosan tarthatott, azt követően azonban megváltozott ábrázolástechnikával 

készített és eltérő gyűrűformákkal rendelkező, de a minden bizonnyal hasonló 

jelentéstartammal bíró karikaékszerek továbbra is divatban maradtak.1141 E tárgyak divatja 

viszont, jelen ismereteink szerint, már nem érintette a Kárpát-medencét, az leginkább a 

Balkán

ég lehetett ahhoz, hogy viszonylag nagy számban elterjedjenek a Kárpát-

edencében.  

 

VI.2. Összefoglalás 

ai lehettek. 

körben elterjedtek a Balkánon; számos esetben – a fülbevalókhoz hasonlóan – 

                                                

 középső területére koncentrálódott.  

A tárgyak eredetileg vallási tartalommal bírtak, s óvó-védő szerepük jelentősen 

hozzájárulhatott divatjukhoz, illetve ahhoz, hogy ahol ismerjük a gyűrűt tartalmazó sírok 

nemét és korát, ott kizárólag női és gyermeksírok emlékeiként találjuk meg ezeket a 

tárgyakat.1142 A tárgyak keresztény környezetben való kialakulása azonban nem jelentette 

feltétlenül azt, hogy azok a Kárpát-medencében hasonló gondolati háttér miatt jelentek volna 

meg. Nem zárható ugyan ki, hogy egyes temetkezéseket már befolyásolhatott a keresztény hit, 

a gyűrűkön látható ábrázolások átértelmezésére, vagy csak egyszerűen azon babonás 

vélekedésbe vetett hit, hogy ezek a tárgyak megóvják viselőjüket a különböző bajoktól, 

önmagában el

m

 

 
A gyűrűk hasonlóan tehát a fülbevalókhoz, már a 10. század első felében megjelentek, 

azonban nagyobb méretű elterjedésük a század második felére esett. Igaz ez azokra a pajzs 

alakú, kiszélesedő, díszített fejű pántgyűrűkre is, amelyeket korábban a 10. század első felére 

kelteztek. A bronzbók készített emlékek szintén nagyobb számban vannak meg, ami arra utal, 

hogy azok nem a kalandozások emlékei, hanem a kereskedelmi kapcsolatok nyom

Nem zárható ki azonban az sem, hogy helyben is készítettek ilyen darabokat.1143  

Az ékszerek előképei kivétel nékül a korábbi időszakokban már megjelenteek és széles 

 
1139 Orsi 1942, 151–156.; Schmidt 2004, 329–330.  
1140 Bosselmann–Ruickbie 2011, 50.  
1141 Marjanović–Vujović 1984, 90–91.; Maneva 1992, 89. 
1142 Keszi 1999, 133.  
1143 Mesterházy 1992, 160. 
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visszavezethetőek a késő-antikvitásig,1144 vagy a közép-bizánci időszak kezdetéig.1145 Az 

ékszerek számos esetben azonban nem csak korábban kialakultak és így viseletük már a 9. 

században megjelentek a Balkánon,1146 használati idejük azonban tovább tartott a 10. 

századnál és sokszor a 12. századig fennmaradtak.1147  

Az arany ékszerek sem minden esetben a 10. századi katonai vállakozások hagyatékai 

lehettek, amint azt Mesterházy K. a gátéri gyűrű kapcsán megállapította.1148 A gyűrűk Kárpát-

medencei elterjedését vizsgálva azonban a fülbevalóknál jóval szórtabb képet kapunk. Több 

ilyen emlék van, mint a keleti hagyatékként számon tartott négygömbös- és hólyagos fejű 

gyűrűk.1149 Ezek az ékszerek minden területen jelen voltak, igaz súlypontjuk eeknek is a déli 

határrészre estek, aminek oka ebben az esetben is a közvetlen szomszédsággal magyarázható.  

A kereskedelmi kapcsolatok a leletek időrendjéből adódóan a 10. századot követően is 

fennmaradtak. A Kárpát-medence és a Balkán kapcsolatrendszere a 11. századot követően is 

fennmaradhatott a gyűrűk tekintetében, hiszen hasonló típusok előfordultak később is mind a 

két régióban.1150  

 

VII. Karperecek 

 

A honfoglaló magyaroknál található huzal és sodrott karperecek kapcsolatai, 

más ékszerekhez hasonlóan, amint azt már Szőke Béla hangsúlyozta, egyrészt a sztyeppén, 

valamint az északi törtezüst leletek területén, másrészt pedig a Bizánc holdudvarában fekvő 

Balkánon figyelhetők meg. A huzal- és sodrott karperecek széles körben előfordultak a Kárpát-

medencén belül és kívül. Ilyen ékszerek gyakoriak a lengyel területeken feltárt 10. századi 

                                                 
1144 Orsi 1942.; Schmidt 2004.   
1145 Bosselmann–Ruickbie 2011, 50–51.   
1146 Belosević 1984.   
1147 Grigorov 2007.; Marjanović–Vujović 1984.   
1148 Mesterházy 1992, 160. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében szereplő, egy csongrádi tanítótól vett 
aranygyűrű lemezes karikája filigránhuzallal díszített, két szélén egy-egy kalászmintába sodort filigránhuzal 
díszíti, a középső részen egy egymásba kapcsolódó hullámvonalas díszítés látható. A gyűrű feje ennél a darabnál 
is egy hengeres aranylemezből kialakított dob, melynek a tövén spirálkúpokon ülő apró kis gömbkoszorú övez. 
A pánt és a fej találkozásánál az ötvösmester még három-három felforrasztott gömbdísszel tette díszesebbé az 
ékszert. Az ékszer leírására: Mesterházy 1991. 158. A lelet ismertetése kapcsán ő hívta fel arra is a figyelmet, 
hogy a legközelebbi párhuzama egy öntött darab, amely az eddig közöletlen Deszk-D temető 97. sírjából került 
elő. A deszki leletet a 11. század elejére keltezi a sírban talált Stephanus Rex érme. Vö.: Szőke 1962. 99. Ezek 
alapján kérdéses, hogy a lelet keltezhető-e a 10. század első felére. A viszonylag kései árhuzam alapján, elletve 
abból kiindulva, hogy, mint Mesterházy K. kiemelte, hogy „is egy sírlelet” volt. A sír egy a 11. században 
eltemetett gazdag nő melléklete volt. Kérdéses, hogy az ékszer milyen kapcsolatban áll a Gátér-Határút 
lelőhelyről ismert 10-11. századi leletekkel. Vö.: Bálint 1991. 221.; Mesterházy 1991. 160-161 
1149 Horváth 2005.  
1150 Ruttkay 2005a. Vö.: Aleksova 1966.  
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temetőkben ugyanúgy, mint a Baltikumban, vagy a Dnyeper vidékén és természetesen 

megtalálhatóak a bizánci területeken is.1151 A mindkét végükön hurkos kialakítású, spirálissal 

kitöltött végű sodrott karperecek a 10. század középső harmadában jelentek meg a magyar 

leletanyagban. Az ékszer kialakításából adódóan általában egy szál, három rétre hajtott 

huzalból készültek ezek az ékszerek és nem igazolható az a felvetés, hogy a korai sodrott 

darabokat két szálból készítették. Az ékszer számos területen megfigyelhető, megvan az északi 

leletkörben, a mai Lengyelországban és sokáig divatozott a varég kereskedők által ellenőrzött 

orosz területeken is. Hasonló sodrott darabok a bolgár temetők leletei közt is megvannak, s 

minden bizonnyal a magyarországi darabok egy része is erről a délkeleti területről került 

hajdan volt tulajdonosaihoz.1152 Az ilyen kialakítású karperecek a Kárpát-medencében nagy 

számban előfordulnak, ami arra utal, hogy a helyi mesterek maguk is elkezdték gyártották 

azokat. A sodrott hurkos-kampós záródású karperecek a 10. század második felében jelentek 

meg a honfoglalás kori leletanyagban. Ezek az ékszerek a spirálissal kitöltött végű sodrott 

karperecekhez hasonlóan még a 11. században is megvoltak a köznépi temetőkbe. Az ékszerek 

legközelebbi párhuzamai a fentebb tárgyalt darabokhoz hasonlóan az északi lelethorizontban, 

illetve a bizánci területen figyelhetők meg. EZekk az ékszerek sokkal szélesebb területen 

elterjedtek annál, hogy bizánci kapcsolatrendszerüket illetve az átvétel folyamatát ma 

rekonstruálni lehetne; ezek vizsgálata további kutatásokat igényel. 

Biztosan bizánci emlékek a sima huzalból készített pödrött végű karperecek. 

Ezek az ékszerek nem gyakoriak a Kárpát-medencében. Mesterházy Károly gondos 

anyaggyűjtése nyomán összesen 5 darab ilyen tárgy került elő.1153 Az egyik emlék Ártánd-

Nagyfarkasdombról való, ahol az ékszernek csak az egyik végét pödörte meg a hajdani 

mester.1154 Hasonló darab volt a Bjelo Brdoban feltárt 175. sírban1155 és valószínűleg ugyan 

ilyen lehetett a 183. sírból előkerült bronz karperec is.1156 A halimbai temető 886. női sírjából 

is előkerült egy ilyen sérült emlék.1157 A senilis korú nő sírjából bronz karikaékszer és 

pántgyűrű került még elő. a sírt Török Gyula a temető első, legkorábbi fázisába helyezte, az 

eltemetett nőt valószínűleg a 10. század második harmadában temették végső nyughelyére. A 

töredékes ékszert Török Gy. a Köttlach mellett előkerült középkori temető leletei közt 

                                                 
1151 Bálint 1991.  
1152 A két terület kereskedelmi kapcsolataira utal: Coblenz 1985, 303-307.; Fodor 1981. 
1153 Mesterházy 1992, 156.; 164, 10. ábra 
1154 Pálóczi-Horváth 1971, 9. 
1155 Hampel 1907, 159, 49. t. 3. 
1156 Hampel 1907, 159, 48. t. 5. 
1157 Török 1962. 26, 144. XII. Taf. 
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előforduló hurkos-kampós végű huzalkarpereccel kapcsolta össze,1158 s úgy vélte, hogy az 

ékszer a karoling területekről került a Halimbán lakó nőhöz.1159 Mesterházy K. ezzel szemben 

az ékszert nem hurkos-kampós kialakításúnak, hanem mindkét végén pödrött huzalkarperecnek 

tartotta.1160 Hurkos-kampós záródású, kerek átmetszetű bronz huzalékszer is került elő már 

magyar köznépi temetőben; ilyen volt a Majs-Udvari rétek 560 sírban eltemetett gyermek 

mellett talált darab.1161 A noszai (Nosa - Straž)1162 temető leletei között volt egy I. (Szent) 

László dénár, valamint számos kerámiatöredék és bronz S-végű hajkarika. Mokrin – Perjanica 

lelőhelyű emlék pedig Szasser János gyűjteményéből ismert. Utóbbi darab több a 10. század 

második felére keltezhető ékszerrel: 3 darab bronz pántkarperec töredéke, egy darab 

kikerekedő végű ezüst lemezkarperec, valamint egy bronz S-végű karika és két darab 

üveggyöngy.1163 Szabadkígyós-Tangazdaság-Homokbányában feltárt temető 1. bolygatott női 

sírjának a leletei közt volt is volt egy ilyen karperec.1164 (168. kép 1.) A sírban volt még hat 

darab kéttagú csüngős ruhaveret, egy darab sima bronz karika, valamint egy darab bronz 

pántgyűrű. Szarvas-Tessedik Sámuel utcai 5. sírban az eltemetett nő bal alkarján volt a 

karperec; (168. kép 2-3.) míg a másik kezét egy kerek átmetszetű, elhegyesedő végű bronz 

huzalkarperec díszítette. A sírban volt még egy gyöngysor és bronz fülesgombok.1165  

Hampel J. korábban csak a karperectípus főbb jellegzetességeit emelte ki a Bjelo 

Brdoban előkerült, elsőként közölt darab kapcsán,1166 addig Pálóczi-Horváth A. úgy vélte, 

hogy a kialakítás: “egy újabb ékszerfajtával való formai kísérletezés emléke, és így átmenetet 

képez a kerek metszetű hegyesedő végű karperec és a pödrött végű lemezkarperec között". 

Felvetette annak a lehetőségét, hogy az ékszer a pödrött végű hajkarikák analógiájára alakult 

ki.1167 A kérdést végül Mesterházy K. kutatásai döntötték el, aki a matičanei lelőhelyen 

előkerült párhuzam alapján az ékszer balkáni eredetét hangsúlyozta, (137. kép 3.) s kiemelte, 

hogy a köttlach kultúra területén nem találhatóak meg ezek az ékszerek.1168 

                                                 
1158 Török 1962, 26. 
1159 Török 1959, 10. 
1160 Mesterházy 1992, 156. 
1161 Kiss 1983. 114. ; 359. 51. t. 
1162 Stanojev 1989, 70, 372. Abb. 
1163 Stanovjev 1989, 58, 301. Abb. 
1164 Pállóczi-Horváth 1971, 9.; 10. I. t. 9. 
1165 Dienes1988. 488. ; Juhász 1996, 161-162. 
1166 Hampel 1907, 159. 
1167 Pálóczi-Horváth 1971, 9. 
1168 Mesterházy 1991, 156. , A Matičane – Breg 46 női sírban előkerült darabot az ásatók a 11. század első felére 
keltezték. (Jovanović – Vuksanović 1981, 240. ) A sírban található gyűrűkről még: Schulze-Dörrlamm 1991, 87. 
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Számos hasonló darab előkerült a majaki katakombasírokból is.1169 Ennek 

ellenére azonban úgy tűnik, hogy a honfoglaló eleink nem keletről hozták magukkal ezt az 

ékszert, mert az nem található meg a 10. század első felének a leletanyagában. Mesterházy K. a 

szarvasi darabot még a 10. század első felére keltezte a halimbaival együtt. A Szarvas-Tessedik 

Sámuel utcában előkerült leletegyüttes azonban a század utolsó harmadára keltezhető, amint 

arra a 2. sírban talált trapéz alakú vállas kengyelek is utalnak.1170 Az ékszerforma is csak ebben 

az időben tűnik fel a magyarokhoz köthető leletanyagban. Az eddig ismert darabok közül épp a 

fentebb említett szarvasi, valamint a szabadkígyósi karperec tűnik a legkorábbinak. 

Szórványosan előfordult az ékszer a 11. század első felében, s talán a legkésőbbi sírba került 

darab a noszai lehetett. Megjelenésére esetleg hatással volt a már korábban elterjedt sodrott, 

mindkét végükön hurkos kialakítású karperec típus; esetleg elképzelhető, hogy annak egy 

egyszerűbb, olcsóbb formája ez az öntött típus. A balkáni párhuzamok alapján pedig csak 

megerősíteni lehet Mesterházy K. álláspontját a karperecek eredetét tekintve.1171  

A délkelet európai eredetű tárgyak közé sorolta a kutatás a Baks pusztán 

előkerült bronz karperecpárt is. (168. kép 3.; 169. kép) Ennek oka, hogy ezek az emlékek 

kialakításukban hasonlítottak a pödrött végű huzalkarperecekhez.1172 A karperecpárt testének 

huroksorral való díszítése már eleve egyedivé teszi a honfoglalás kori leletanyagban. Ezt a 

díszítést jobbára csak karikaékszereken alkalmazták.1173 (168. kép 3.) Kérdéses azonban, hogy 

ezt a tárgyegyüttest tényleg délről kell-e származtatnunk. Ugyanis máig nem ismert hasonló 

emlék sem a Balkánról, se Bizáncból. Ilyen leletek kerültek elő azonban Csehországban. 

Rudnáról egy 14-15 éves fiatal lány sírjában voltak ilyen karikaékszerek,1174 (170. kép 1.) míg 

Malínban a földvár újabb ásatása során került elő egy szintén a 11–12. századra keltezett 

darab.1175 (170. kép 2.) Ezen párhuzamok alapján elképzelhető, hogy ezek az ékszerek 

nyugatról kerültek a Kárpát-medencébe.  

A csuklós zsanéros pántkarperecek szintén bizánci készítmények voltak. Ezek a 

tárgyak azonban még ritkábban fordulnak elő a Kárpát-medencei temetkezésekben, mint a 

fentebb említett huzalkarperecek. Összesen 4 darab ilyen ékszert ismerünk. Mindegyik tárgy a 

Tiszántúlon került elő. A legészakibb lelet a Tiszaeszlár-Bashalom II. temető 12. sírjában talált 

                                                 
1169 Vinikov – Afanasjev 1991, 18 - 24, 27. 
1170 Kovács 1986, 112.; Kovács 1986, 223.; Straub 1999, 414. 
1171 Ilyen ékszer ismert még Bulgária területéről is, Vö.: Važarova 1976, 372. Obr. 223. 8. ; 373. 
1172 Széll 1941, 169; 164, XXXVIII. t. 1,4.; A leletet közli: Mesterházy 1991, 155. 6. ábra 
1173 Mesterházy 1991, 105-106.; Giesler 1981, 126-128. 
1174 Neuwirth 1985.  
1175 Velímský 2007.  
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aranyozott ezüst karperec volt.1176 (171. kép) A tárgynak nagy számban kerültek elő 

párhuzamai Bizáncból. (175. kép) Előképeik már jóval korábban megtalálhatóak a 

leletanyagban, így a Kárpát-medencei emlékek között is, amint azt például a Zamárdiban 

feltárt avar kori temető 517. sírjának a karperecei is mutatják.1177 (174. kép 1.) A honfoglalás 

kori temetőből származó darabokat kivétel nélkül a 10–11. századra keltezte a kutatás. 

Részletes elemzésüket és ikonográfiai párhuzamaikat A. Bosselmann–Ruickbie foglalta 

össze.1178 A tiszaeszlári temetőt hagyományosan a 10. század első felére szokták keltezni, a 

sírokban talált pénzek alapján.1179 A 2. sírban talált II. Lothar érme azonban arról tanúskodik, 

hogy a temetkezések egy része a 10. század második felére, a század középső harmadára 

eshetett.1180 Nem tudjuk pontosabban keltezni a szórvány leletként előkerült szarvasi 

darabot,1181 (172. kép) azonban az Ártánd–Nagyfarkasdombon feltárt temető 20. sírjában lévő 

karpereceket a sírral együtt talált érme a 11. század közepére keltezi.1182 Az ártándi darabok 

alapján úgy tűnik, hogy ezek az emlékek csak szórványosan kerültek a Kárpát-medencébe. A 

darabok ritkaságát jelzi, hogy míg a szarvasi és a tiszaeszlári emlékek a 10. századra 

keltezhetőek, addig az ártándi leletek biztosan a 11. századra keltezhetőek. 

Egyedi emlék a Kárpát-medencében a Hajdúszoboszló – Árkoshalom 77. sírjában talált 

pántkarperec, amelyik tulajdonképpen a csuklós daraboknál egyszerűbb, itt ugyanis azokkal 

ellentétben nem kettő, hanem csak egy csuklós kialakítás található, amelyik a karperec zárására 

szolgál.1183 (173. kép) Az ékszertípus mind kialakítását, mind díszítését tekintve egyszerűbb, 

mint a fentebbi emlékek. Az így kialakított darabok sem a 10. században jelentek meg, hanem 

– amint arra a Lesencetomaj – Piroskereszten feltárt, Keszthely-kultúrás temető 1319-es sírja is 

mutatja – már jóval korábban megjelentek.1184 (174. kép 2.) A 9. század végén újra divatossá 

váltak a Balkánon és a 12. századig folyamatosan használtak ilyen ékszereket.1185 A 

hajdúszoboszlói sírban az ékszert az ékszerrel együtt lelt állatfejes karperec és az S-végű 

karikaékszerek egyaránt a 10. század második felére, a 11. század elejére keltezik.1186  

                                                 
1176 Dienes 1972, 84. 
1177 Bárdos – Garam 2009, 76.  
1178 Boseelmann-Ruickbie 2011, 114–117.  
1179 Fodor 1996, 166. 
1180 Kovács 1989, 70.  
1181 Kovalovszki 1960.  
1182 Mesterházy 1966, 64.  
1183 Nepper 2002, II. 44.  
1184 Perémi 2008, 344.  
1185 Grigorov 2007, 72–73.  
1186 Kovács 1994, 132.  
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A biztosan délkelet-európai hátterű karperecek tehát kis számban és elszórtan 

voltak jelen a Kárpát-medencében. Előfordulásuk, mind az egyszerű huzalkarperecekhez, vagy 

a kiszélesedő végű-, vagy pödrött végű péntkarperecekhez, mind pedig a sodrott karperecekhez 

képest elenyésző. Egyes darabjaik (a tiszaeszlári és a szarvasi karperec) a kalandozások 

zsákmányai is lehettek, azonban a többi emlék nyilvánvalóan kereskedelmi áruként került a 

Kárpát-medencébe.  

VIII. Öv tartozékok  

 
A veretes öveket a magyar kutatás, hosszú időn keresztül nomád hagyatéknak tartotta. 

Bóna I. már a hun övek kapcsán Claudius Claudianusra hivatkozva hangsúlyozta, hogy a 

rómaiak sóvárogtak veretes hun övek iránt.1187 Bálint Cs. és F. Daim hívták fel a figyelmet a 

későbbi, avar időszak Kárpát-medencei övviseletének Mediterrán hátterére.1188 (5. kép) 

Kérdéses, hogy hasonló összefüggések mennyire jellemzőek a 10. századi Kárpát-medence 

tekintetében. Máig általános elképzelés ugyanis, hogy a 10. századi Délkelet-Európai veretes 

övek „magyar hatásként” jelentek meg ezeken a területeken.1189 Annak ellenére általános ez 

az elképzelés, hogy hasonló emlékkel tele vannak a bulgáriai múzeumok, és nagy számban 

megtalálhatóak egyes darabjai a mai Oroszország, Ukrajna, Moldávia területén is.1190 Számos 

övveret párhuzama ismert Bulgária területéről is, ahonan az újabb kutatások nyomán nagy 

számban kerültek elő 10. századi övveretek.1191 Hasonló formai kialakítású övek megvoltak 

Nishapurban és Észak-Európában is.1192 A 9–10. század tekintetében ezen díszövek 

kialakulási helyeinek pontosabb lokalizálása, az övveretek formai változatainak szélesebb 

körű klasszifikációja és komparatív vizsgálata még nem fejeződött be és kérdéses az is, hogy 

a fellelt párhuzamok valójában hogyan is értelmezhetőek. Veretes öveket azonban Bizáncban 

is használtak,1193 míg a 9. századi övdíszeket F. Daimnak sikerült körvonalazni,1194 addig a 

10. századi darabokat még nem sikerült megtalálni, azok meglétéről azonban a képi források 

tájkoztathatnak.1195 (176. kép) 

                                                 
1187 Bóna 1991, 29. 
1188 Bálint 2000a; Daim 2000. 
1189 Újabban: Gomolka-Fuchs 2002. 
1190 Muraševa 2000.; Türk 2010. 
1191 Pletnjov – Pavlova 1995.; Бонев – Донčева 2011.; Doncheva 2012.  
1192 Allan 1982, 64., Arbman 1940, Taf. 88; 90–91.; Arbman 1943, 6.; 67.; 244–246.; 355–356.; 446–447. 
1193 Cormack 1985, 42-43; Parani 2003, 65 
1194 Daim et al. 2011.  
1195 Codex Sinaticus gr. 204, p. 5; Géhin 1997, 160; Liber Job The Royal Libary, Mauscript Department, 
Copenhagen GKS 6,2;Hjort 1996; Firenze Bibliotheca Laurenziana, Plut 7.32, c 120 r. 
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10. századi bizánci övvereteket jelenleg a Kárpát-medencéből nem ismerünk, azonban 

csatokat igen. A csatok kapcsán is csak azokat a darabokat tudjuk konkrétan Bizánchoz kötni, 

amelyek kialakításuk tekintetében egyediek és csak bizáncra jellemzőek. Az olyan a csatokat, 

mint például a Somogy – Vasas lelőhely 115. sírjában lévő emléket,1196 amelyek elterjedése 

nem csak a Balkánon, hanem a Kárpát-medencében is általánosan elterjedt, így a déli 

párhuzamok ellenére sem lehet egyértelműen délkelet-európai emlékeknek tartani; így ezek 

további vizsgálatra szorulnak.  

VIII.1. Szíjbefűzős csatok 

 

VIII.1.1. A Kastro Tigani sírlelet  
 

A Samos Szigetén fekvő Kastro Tigani lelőhely ásatása során 1928-1930 között 5 sír 

került elő. A bizánci bazilika északi oldalán fekvő sírok egyikében egy bronz csat és a hozzá 

tartozó szíjvég került elő (177. kép 1–2). Az övveret a szíjbefűzös bizánci csatok körébe 

sorolható. A téglalap alakú csattest előlapján két lófej és azok közt egy emebri alak látható. A 

zárógombos szíjvégen állatküzdelmi jelentet alakítottak ki a tárgy készítői. A jelenet 

keretének egyik oldalán még egy rozettás díszt is elhelyeztek. E lelet képezi a jelen fejezet 

kiindulópontját.  

 

A zárógombos szíjvég (die Knopfriemenzunge) és a tárgyon lévő rozetta bizánci 

környezetben való feltűnésének a magyarázatára a kutatásban több elképzelés is született. Az 

egyik legkorábbi Zdenko Vinskié volt, aki mind a díszítést, mind a zárógomb kialakítását 

Karoling hatásnak vélte.1197  A szíjvég kialakítása alapján Vinski korai, 8. századi keltezést 

javasolt a csattípus esetében, külön hangsúlyozva a tárgy feltételezett avar kori előképeit 

is.1198 A Kiss Gábor vélemény szerint a zárógomb bizánci sajátosság. Felhívta a figyelmet 

arra, hogy a zárógomb előképei mára a késő római emlékeken — az úgynevezett amfora alakú 

szíjvégeken — is megtalálhatóak.1199  

                                                 
1196 Dombay 1961, 76.  
1197 Vinski 1974 64–65; 76–77. A zárógomb 8-9. századi karoling analógiáit a szakirodalom részletesen 
tárgyalta: Giesler 1974; Vinski 1978. 
1198 Vinski 1974 Az általa összegyűjtött csatok között azonban egy olyan darab sincs, amelyet ténylegesen a 8. 
századra keltezhetnénk, és kapcsolatba hozhatnánk a szíjbefűzős csatokkal. Az általa párhuzamként említett 
preslavi szíjvég téglalap alakú áttörése csak a szíjbefűzés 9. századi használatára utal. 
1199 Kiss 2000a, 414; 416. Kiss Gábor érvelése kapcsán azonban több probléma is felmerül. Az egyik az 
analógiaként felsorolt 6-7. századi bizánci csatokkal kapcsolatos. Ezen tárgyak külső keretén szintén 
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A lelet kapcsán felmerült kérdések számos részproblémát érintenek: így a 

szíjvéggombok kérdését. Azok a karoling területről terjedtek el, vagy bizánci közvetítéssel 

kerültek a karoling műiparba, esetleg két, egymástól független jelenségről van szó? Így nem 

tekinthetjük megoldottnak, hogy az avar kori szíjvégeken való alkalmazásuk közvetlenül 

bizánci vagy pedig karoling hatásra történt. Pusztán a díszgomb megléte alapján a Kastro 

Tigani szíjvég 10. század előtti keltezését nem tekinthető megalapozottnak. karoling eredet 

esetében ugyanis nem zárható ki az, hogy ez a motívum csak a 9. századot követően került át 

a bizánci műiparba, ha viszont feltételezzük, hogy a díszítésmód folyamatosan meg volt a 

bizánci területeken, akkor felbukkanása nem nyújt segítséget a keltezésben sem az avar 

szíjvégeken, sem a karoling leleteken. A szíjvég rozettás díszítése — amint azt Vinski is 

felvetette1200 — ismert a karoling emlékeken.1201 A minta karoling hatásként való értelmezése 

szintén nem mond ellent a 10. századi keltezésnek, hiszen az számos, erre az időszakra datált 

leleten is megfigyelhető.1202 

 

 

                                                                                                                                                         
megfigyelhető egy — a szíjvégekhez hasonló — gomb (Kiss [2000a] 416. Abb. 2. 8–22), mely nem csak díszítő 
elem, hanem ― amint az a csatok hátoldalán jól megfigyelhető ― itt alakították ki a csat rögzítésére szolgáló 
füleket is (Werner 1988; Fecht 1988, 309). A zárógomboknak tehát funkcionális szerepe volt ezeken a sok 
esetben áttört csatokon. 
 Bővebb magyarázatra szorul még, hogy egy 4. századi szíjvégeken megfigyelhető díszítés miként került 
át az említett 6-7. századi csatokra, majd onnan vissza a bizánci szíjvégekre. Kiss Gábor Biskupija-Crkvina 
(Smrdelj) lelőhelynévvel közölte azt a leletet, amelyet az amfora alakú szíjvéggel kapcsolatban idézett, és 
amelyet jellegzetességei alapján a késő avar időszakra (SPA I, 710–725 között, vö.: Stadler 1996, 461.) keltezett 
(Kiss 2000a, 411, 414). Ugyanezt a szórványleletet Zdenko Vinski is közölte Biskupija-Crkvina, Katića bajami 
lelőhelynéven, és a 8-9. századra helyezte (Vinski 1974, 65). Később ezzel a lelőhelynévvel került át az avar kori 
leletkataszterbe is, ahol, Vinskihez hasonlóan, a szíjvéggomb Karoling párhuzamaira utalt a szócikk szerzője 
(ADAM 59). A Kiss Gábor által említett smrdelji-i lelőhely nincs összefüggésben a Biskupija lelőhelyen talált 
szíjvéggel. A két dalmáciai lelőhely között jelentős földrajzi távolság is van (Belošević 1980 Tab. 100; ADAM 
59, 319). A Smrdelji-vinograd L. Vrankovića lelőhelyről azonban ismerünk avar szíjvéget (Jelovina 1976, 56. T. 
80), amit a késő avar időszak I. periódusára keltezett a kutatás (Daim 2000, 124–125). Ezek alapján az is kérdés, 
hogy a Biskupija lelőhelyen talált szíjvég helyi, esetleg bizánci vagy avar készítménynek tekinthető-e, illetve 
hogy a szíjvégen megfigyelt zárógomb mennyiben a közeli, Biskupija Crkvina-Szűz Mária-templom körzetében 
feltárt gazdag temetkezéseknek (vö. Giesler 1974, 528–533; Jelovina 1976, 21–24; Werner 1979; Milošević-
Petrinec 2001) a helyi emlékanyagban való lecsapódása, amint azt Vinski feltételezte (Vinski 1974, 64–65)? 
 Nehézséget jelentett a felsorolt analógiák között lévő négy Karoling lelet (Kiss 2000a, 416, Abb. 2. 24–
27) és a bizánci tárgyak viszonyának megítélése. A Mogorjelo lelőhelyről előkerült szíjvégek a zárógomb 
dalmáciai előfordulásának Karoling kapcsolatait jelzik, a hollandiai Haamstede és a német Salzwedel (ez utóbbi 
Gieslernél Hohenhenningen néven vö. Giesler 1974, 542) lelőhelyekről való darabok pedig a tárgy nyugat-
európai előfordulására utalnak. A német kutatás ezeket a szíjvégeket a 8-9. századra helyezte (Giesler 1974, 
527–528; Lennartson 1998, 480–481), nem hozva kapcsolatba a bizánci emlékanyaggal, hanem azoknak az 
angol–karoling állatornamentikával való összefüggéseit hangsúlyozta. Vö.: Werner 1961, 246; Giesler 1974, 
527; 541–542. 
1200 Vinski 1974, 65.  
1201 Lennartson 1998,461–462, 479–481. 
1202 Fraenkel-Schoorl 1978.; Lennartson 1998. 

 208



VIII.1.2. A csattípus sajátosságai 
 

A szíjbefűzős bizánci csatok könnyen elkülöníthetőek a 10-11. század régészeti 

emlékanyagában.1203 Általános jellemzőjük ― a csontból1204 faragott néhány darabtól 

eltekintve (177. kép 3.) ―, hogy csattestüket mindig, csatkarikájukat és a csatpecket pedig 

többségében bronzból1205 öntötték. Általában egyoldalas öntvények, néhány esetben azonban 

előfordul hátlaplemez is. A csattestek téglalap, illetve enyhén trapéz alakúak.1206 Ez utóbbi 

esetben a csattest az áttört vége felé szélesedik ki, ahol a téglalap alakú áttörés a szíj (öv) 

befűzésére szolgált.1207 A csattesthez többnyire jobbról kapcsolódó csatkarika szinte mindig 

szélesebb a csattestnél. A csatpecek általában hangsúlyos, megvastagodó vége ráhajlik a 

csatkarikára.  

A csattest előlapján látható az öntéssel kialakított díszítés, melyet utólag gyakran véséssel és 

poncolással javítottak. Erre azért azért volt szükség, mert a rossz minőségű öntvények 

(állat)alakjai a sorozatgyártás folyamán egyre elmosódottabb formában kerültek az előlapra. 

Egyes daraboknál a díszítés nem öntéssel, hanem bevéséssel készült. A jobb minőségű vésett 

darabok esetében a csattest felületén poncolással alakították ki a mintát, a provinciálisabb 

kivitelű munkáknál pedig egyszerűen bekarcolták. A vésett darabok motívumkincse 

megegyezik az öntöttekével. Gyakran előfordul, hogy a csatok mintáinak keretét is tovább 

díszítették pl. vésett farkasfogmintával, kannellúrával, ferde irányú rovátkolással vagy kerek 

poncdíszek és ferde rovátkolás ritmikus váltakozásával. A kereten belül többnyire a jelenet 

alakjait emelték ki további poncolással, a hátteret azonban nem díszítették. A keret gyakran 

― főként az előlapjukon griffet mintázó csatoknál ― megszakad, az ábrázolt jelenet így nincs 

teljesen beszorítva a kijelölt területre. 1208 

                                                 
1203 A típust M. Schulze-Dörrlamm G. típusként különítette el összefoglalásában: Vö.: Schulze-Dörrlamm 2009, 
197–262.  
1204 A csontból készült darabok (vö. 3. táblázat 94. tétel) mind kialakításuk részletessége, mind az elkészítéséhez 
szükséges munkamennyiség alapján egyértelműen a tárgytípus igényesebb, drágább kivitelét jelentették. A 
hivatkozott lelet és más, korabeli, hasonló kidolgozottságú bizánci csontfaragványok Schulze-Dörlamm 1992a) 
is arra utalnak, hogy a csontból készített darabok az előkelőbb, gazdagabb személyek, míg az olcsóbb, 
sorozatgyártásban készülő öntött példányok a kevésbé tehetősek viseletéhez tartozhattak. 
1205 A mindszenti lelet vas csatpecke alapján feltehető, hogy a nyelv más csatoknál is készülhetett ebből az 
anyagból, azonban ezeket a rozsda megsemmisítette. 
1206A szakirodalomban gyakran csak trapéz alakú csatnak nevezik ezt a tárgytípust (Vinski 1974; Schulze–
Dörrlamm 1984, 473; Mesterházy 1991,  88), mely terminussal kapcsolatban azonban fontos megjegyezni, hogy 
a csatok jelentős része téglalap alakú.  
1207 Másodlagos rögzítésük is ismert, amikor a szíjbefűzős csatvég letörése(?) után a tárgy sarkait egy-egy 
lyukkal átütötték, és valószínűleg szegeccsel fogatták a bőrszíjhoz, esetleg felvarrták. 
1208 A korabeli, griffet mintázó kőfaragványoknál is gyakran kerek formájú keret határolja az ábrázolást, vö. 
Bliss 1987) 136–137. 
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Ritka altípust jelentenek a szintén öntött, de áttört testű csatok, melyeknél az áttöréssel 

kialakított minta geometrikus alakzatot (téglalapok és karikák szabályos váltakozása), vagy 

ómega betűt formáz. A két fülrész számos tárgynál jelezte a csattest előlapján kialakított 

díszítés belső keretét is. Egyes esetekben ez a fülrész kicsit szélesebb a belső keret vízszintes 

szegélyéhez képest, számos darabnál azonban megegyező méretű. A csattest másik vége 

téglalap alakban áttört.1209 Megállapítható, hogy az áttörést az öntés során kialakították, 

később pedig reszelővel tovább szélesítették azt.1210  

A csatok többségénél nem alkalmaztak hátlaplemezt, ahol azonban ez előfordul, ott többnyire 

díszítetlen, egyszerű darabokkal találkozunk. A díszítettek esetében a vésett hátlaplemezeken 

ugyanazok a motívumok és díszítőelemek figyelhetők meg, mint a csatok előlapjain. A 

csattesthez egy tengelyen keresztül kapcsolódik az öntött csatkarika, melyet a felgyűjtött 

darabok jelentős részénél a csattest bal oldalán alakítottak ki, de ritkábban előfordul ennek 

fordítottja is.1211 A csatkarikát néha, a csatpecket azonban gyakrabban díszítették, a 

csattesthez hasonlóan főként vésett ornamentális vagy geometrikus mintákkal. A díszítés a 

legtöbb esetben csak a csatnyelv és a karika érintkezési pontján szakad meg, ahol ez utóbbi 

elvékonyodik. A csatpecket általában szintén öntéssel készítették, kiszélesedő téglalap alakú 

végükön furat van, ezen keresztül vezették át a csatkarikát és a csattestet összekötő tengelyt, 

mely a tárgytípus legsérülékeny része.1212 A csatnyelv általában háromszög átmetszetű, 

melyet középen éles gerinctag oszt két részre. Külső felületét gyakran ― a csatkarikához 

hasonló módon ― poncolással és véséssel díszítették, megvastagodó vége többnyire a 

csatkarikára hajlik.  

 

VIII.1.3. A tárgytípus a 10. századi leletanyagban 
 

A honfoglalás kori leletanyagban több bizánci csat ismert, amelyek közül az elsőt Horváth 

Tibor közölte a tiszaburai temetőről írt dolgozatában.1213 A tárgytípusról részletes 

                                                 
1209 Az áttört keretes kialakítás már a 9. században is előfordult, amint arra Zdenko Vinski is felhívta a figyelmet 
az egyik preslavi szíjvég kapcsán (Vinski 1974, 62). 
1210 A csontból faragott csat is áttört volt. Ezt a darabot minden bizonnyal előbb egy vagy több ponton átfúrták, 
majd ezt követően a furatot vagy furatokat reszelővel kiszélesítették, és lekerekített sarkú téglalap formára 
alakították.  
1211 Ilyen volt a mindszenti csat, de ilyen a Kastro Tigani lelőhelyről ismert darab (14. táblázat No. 24) is, a kis-
ázsiai leleteknél ilyen kialakítás a mainz-i múzeum gyűjteményében lévő példányok esetében figyelhető meg 
(14. táblázat No. 56., 60., 62., 89).  
1212 Erre utal, hogy a gyűjteményekből ismert darabok jelentős részénél hiányzik a csatkarika és a csatnyelv, 
annak ellenére, hogy az összekötő fülek megmaradtak. 
1213 Horváth 1934, 144–146. 
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összefoglalást a hazai kutatásban először Csallány Dezső,1214 majd Mesterházy Károly1215 

készített. Az utóbbi szerző a Kárpát-medencéből előkerült összes darabot közölte, a korábbi 

gyűjtéseket új lelőhelyekkel kiegészítve, mely nyomán összesen nyolc lelőhelyről1216 

ismerünk ilyen típust.  
 

A budapesti és a gyulai szórványlelet kivételével az összes darab lovas vagy lószerszámos 

férfisírból ismert.1217 Időrendjüket a kutatás más és más időszakra helyezte. Korábban inkább 

a 10. század második felére való keltezést javasolt több kutató1218, utóbb Mesterházy Károly 

10. század első felére1219 – közepére keltezte az ilyen csattal eltemetett sírokat1220  

 

A 10-11. századi szíjbefűzős bizánci csatok a Kárpát-medencén kívül elsősorban a mai 

Bulgáriában, Szerbiában, Görögországban, Törökországban és a levantei partvidéken 

találhatók meg, ismerjük azonban párhuzamait a mai Ukrajna és Franciaország területéről, 

Olaszországból, illetve Iránból és a Közel-Kelet más területeiről is.1221 

 

VIII.1.4. A tárgytípus tipológiai csoportjai és előképei a csattest kialakítása és díszítése 
alapján 
 

A bizánci csatok esetében a trapéz alakú forma nem jellemezte a 9-10. századot megelőző 

időszak emlékeit. A téglalap alakú csattestek azonban már korábban is divatosak voltak,1222. 

Ahogy a szíjbefűzésre kialakított vég is megjelent már a 7. században.1223 A csat végén lévő 

téglalap alakú áttörés előképe valószínűleg a 6. századi, ún. Sucidava-típusú1224, valamint a 

Mechthild Schulze-Dörrlamm által D 2–3. típusba sorolt csatok félhold alakú áttörése lehet.  

A csattestek díszítései ikonográfiai szempontból jól elkülöníthető csoportokat alkotnak Az 

emlékeket M. Schulze–Dörrlamm a kialakítása alapján osztotta három csoportra. A G1 

csoportba az áttört darabokat, a G-be az öntött díszű emlékeket, míg a G3-ba a vésett 

                                                 
1214 Csallány 1954, 110–113. 
1215 Mesterházy 1990, 88–92. 
1216 Fodor István a rakamazi csat kapcsán a bizánci csatok lelőhelyei között Kecel lelőhelyet is említ (Fodor 
1996, 167), azonban szíjbefűzős bizánci csatot egyik keceli lelőhelyről sem ismerünk. 
1217 Lószerszámos sír lehetett a kétpói is, amire a Selmeczi László által a férfi sírhoz kötött ezüst nyeregveretek 
utalnak vö. Selmeczi 1980, 257.  
1218 Horváth 1934, 148.; Csallány 1954, 123.; Selmeczi 1980, 264.; Selmeczi 1996, 118. 
1219 Több esetben kifejezetten a század elejére (vö. 2. táblázat). 
1220 Mesterházy 1991, 91 
1221 Schulcze–Dörrlamm 2009, 242–258.  
1222 Orlov 1973, 89.; Ajbabin 1990, 207–208.; Martin 1991, 34–37.  
1223 Zalesskaja 2006, 118.  
1224 Schulze-Dörrlamm 2002, 146–156. 
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díszűeket sorolta.1225 A motívumok gyakorisága alapján úgy tűnik, legnépszerűbbek az 

oroszlánnal, griffel, pegazussal és az állatküzdelmi jelenettel díszített darabok voltak.  

Egyes vélemények szerint az ábrázolások témáit alapvetően vallási szemlélet határozta 

meg.1226 Számos esetben tényleges párhuzam mutatható ki a keresztény ikonográfiával, pl. az 

oroszlánábrázolás széles körben ismert a korabeli keresztény szimbolikában1227. Az oroszlán 

csattesteken feltűnő motívuma már a 10. század előtt is gyakori volt, amit arra R. S. Orlov is 

felhívta a figyelmet a Suuk Su-i (181. kép 7–8) leletek kapcsán,1228 de hasonló látható a 

Torinói Múzeumban lévő ún. szardíniai csatok (181. kép 2, 5)1229 egyes darabjain,1230 illetve a 

boruttai leleten is.1231 

A griff ókori klasszikus hagyományokra vezethető vissza, amelyet ― bár más 

jelentéstartalommal ― a korai keresztény művészet is magába olvasztott.1232 Ezen motívum 

ikonográfiai adaptációja később átkerült az iszlám művészetbe,1233 valamint helyet kapott a 

korabeli steppei népek anyagi kultúrájában is.1234 A 10. század előtti időkből is ismerünk 

griffes1235 és pegazusábrázolású1236 csatokat. A pegazus ábrázolása,1237 illetve az 

állatküzdelmi jelenetek szintén az antikvitás örökségei.1238 Ez utóbbi is már jóval a 10. század 

előtt feltűnt, majd folyamatosan jelen volt a bizánci művészetben,1239 illetve korábbi csatokon 

is előfordul.1240 A felsorolt ikonográfiai elemek tehát eredendően nem tekinthetőek a 10. 

századi bizánci művészet sajátjának, már korábban is ismerték és használták azokat. 

                                                 
1225 Idem 2009, 200–261.  
1226 Werner 1955, 42.; Bliss 1987); Mesterházy 1991, 91.; Selmeczi 1996, 120 
1227 Bloch 1971, 116–118.; Sachs–Badstübner–Neumann 1973, 239–240.; Alchemes 1997.  
1228 Orlov 1973, 89. A leletekről ld. még: Ajbabin 1990, 207–208.  
1229 Az itáliai csatok esetében az U alakú csattest a jellemző (von Hessen 1974, 554–555.; Riemer 2000, 210–
213. 
1230 von Hessen 1974, 545–547.  
1231 von Hessen 1974,  549, 551; Riemer 2000, 212, 465, Taf. 104.  
1232 Sachs–Badstübner–Neumann 1973, 155.; Bliss 1987. Garett Bliss és Gary Vikan a késő római időszak 
hagyományai alapján feltételezték, hogy az öveken látható ábrázolások elsősorban azt a célt szolgálták, hogy 
megerősítsék viselőjüket a gonosz elleni harcban (Bliss 1987, 134).  
1233 Bliss 1987, 134–135.  
1234 Daim 1990.; Mesterházy 1991, 91–92; Daim 1996. 
1235 Daim 1990.; idem 1996. Orlov tévesen kereste a pegazusábrázolásokat a szaszanida művészeti alkotásokban 
(Orlov 1973, 91–92). Az iráni trapéz alakú csat kapcsán a Metropolitan Museum kutatói által megjegyzett 
párhuzam a szaszanida senmurv-ábrázolásokkal (pávasárkány) sincs olyan szoros viszonyban, mint ahogy azt 
feltételezték (Jenkins–Keene 1982 67., 36b). A Joachim Werner által közölt 7. századi, a kölni múzeumban 
őrzött szórvány bizánci aranycsat (181. kép 3) ábrázolása már jóval korábbi előképe a későbbi bizánci 
csattípuson megjelenő ábrázolásnak, mint a szaszanida időszak ábrázolásai (vö. RGM Inv. D. 960). Az említett 
aranycsat ikonográfiája azonban kétség kívül párhuzamba hozható a szaszanida hagyományokkal (Werner 1955, 
41.; Révész 2003, 439). 
1236 von Hessen 1974, 552–553.  
1237 von Hessen 1974, 552–553.; Kovalevskaja 1979, 36. Tabl. XVII. 2–4 
1238 Dekan 1972, 362–364.  
1239 Kritzas 1971, 179–181; Talbot rice 1975.; Jakšič 2001.  
1240 von Hessen 1974, 546–547., 554.; Daim 1990.; Daim 1996.; Zahlhaas 1998, 230–232.; Riemer 2000, 437. 
Taf. 117. 
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Viszonylag ritkábban szerepeltek más élőlények a szíjbefűzős csatokon. Kutyaábrázolásra két 

esetben találtunk példát,1241 melynek előzményét azonban nem sikerült fellelnünk a korábbi 

bizánci csatokon. A tárgyak formai kivitele azonban minden kétséget kizáróan Bizánchoz 

köthető, erre utal a két, más-más lelőhelyről származó, egymástól független keletkezésű csat 

is. A kutya ábrázolásának egyébként külön érdekessége, hogy a 10. századi magyar régiségek 

között is megtalálható.1242 A sas motívuma szintén összekapcsolható a vallási témákkal.1243 A 

Drymosban talált csat hátlapjára vésett díszítmény legközelebbi ikonográfiai párhuzama a ma 

Auxerre-ben őrzött Szent Germain sírjához kötött 10. századi selyemtöredéken figyelhető 

meg.1244 Az élet vizéből ivó madár ábrázolás szimbolikájának összefüggése a keresztény 

ikonográfiával az újabb kutatások tükrében nem szorul különösebb magyarázatra.1245  

Felvetődött a fegyveres lovas ábrázolás esetleges keresztény háttere is. A dárdás lovas számos 

későbbi ábrázoláson mint Szent György szerepel, azonban gyakran a császárokat is dárdás 

lovasként ábrázolták1246, amint ezt Troyes katedrálisának a kincstárából ismert elefántcsont 

ládikafaragványok is mutatják1247. Számos példa mégis leginkább azt erősíti, hogy ez a 

díszítés a klasszikus hagyományokra visszavezethető profán vadászábrázolással köthető 

össze. Ilyen vadászábrázolások nagyon gyakran szerepeltek a bizánci ábrázolásokon, köztük a 

konstantinápolyi nagy palota mozaikjain is1248. Hasonló fegyveres lovas ábrázolás 

megtalálható az egyetlen ismert 10–11. századi bizánci csont tarsolylemezen is1249. A profán 

ábrázolás lehetőségét erősíti a 10. századi tárgy legközelebbi előképe, a Tissiből való csattest 

lovas jelenete is1250.  

                                                 
1241 A kutya bibliai hátterére vonatkozólag ld.: Sachs–Badstübner–Neumann 1973, 183–184.; Vajda 1979, 385–
386. 
1242 Ilyen állatalak látható a Fettich Nándor kenézlői ásatásán előkerült szórvány, ötszög alakú kisszíjvégeken is. 
(Révész 1996, 154., 156). A Békéscsaba-Erzsébethely honfoglalás kori leleteit feldolgozó tanulmányában 
Révész László gyűjtötte össze ezt a verettípust. Munkájában kiemelte, hogy kutyaábrázolás csak a rozettás 
lószerszámmal eltemetett nők lószerszámveretein figyelhető meg (Gádoros, Kenézlő, Szakony, Tiszanána), az 
ábrázolások hátterét a kutyák feltételezett óvó-védő szerepével kapcsolta össze (Révész [1997] 178–180, 194; a 
kutyák szakrális szerepével kapcsolatban ld. még Bálint 1971b; Vajda 1979.; Vörös 1990.; idem 1991.). A 
bizánci csatok hasonló ábrázolásai, illetve azok időrendje felveti annak lehetőségét, hogy a honfoglalás kori 
lószerszámveretek esetében inbább egy, a bizánci mintakincsből átemelt elemről van szó (vö. 178. kép 1–2). Az 
természetesen sem az erzsébethelyi, sem pedig a kutyaábrázolással díszített más veretek esetében nem zárható ki 
― a minta esetleges bizánci átvételétől függetlenül ―, hogy ezekhez a tárgyakhoz rituális elképzelés is 
kapcsolódott a korabeli magyaroknál.  
1243 Sachs–Badstübner–Neumann 1973, 20–21.; Wehrkahn-Stauch 1968, 70–73.; Alchemes 1997. 
1244 Talbot Rice 1964, 492–493.; Gonosová 1997. 
1245 Dekan 1972, 396–399.; Vitljanov 1997.; Daim 2000, 110–113., 122–124. 
1246 Micheaux 1963; Bálint 2000, 120–121. 
1247 Talbot Rice 1964, 440. 
1248 Talbot Rice 1958, 130–131., 140–142.; Hellenkemper Salies 1965.; Bálint 2000, 128–130. 
1249 Schulze-Dörrlamm 1992. 
1250 von Hessen 1974, 549., 551.; Riemer 2000, 210–211., Taf. 105. 
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A vadászjelenetek azonban egyáltalán nem köthetők a keresztény jelképrendszerhez, miként 

kérdéses a férfifej motívum vallási háttere is.1251 A fogathajtó két lóval való ábrázolása 

szintén nem tűnik keresztény tartalmú képnek, annak ellenére, hogy volt, aki megpróbálta 

ilyen kontextusban értékelni.1252  

Az áttört és a geometrikus csatok esetében az ómega betűt formáló mintát1253 szinte minden 

kutató keresztény jelképként értékelte. A geometrikus elemek nem köthetők a keresztény 

ikonográfiához, a pont-körös vagy téglalap és kör alakú minták térkitöltő díszítések voltak, 

melyek más tárgytípusokon is megfigyelhetőek.  

A szíjbefűzős bizánci csatokon látható ábrázolások hátteréről összefoglalva megállapítható, 

hogy a tárgyakon látható minták egy része kapcsolatba hozható a kereszténységgel, azonban 

helyet kaptak a világi tartalmú jelenetek is.1254 Már a 6-7. századi csattesteken megtalálhatóak 

az antikvitásból öröklődött gladiátor-,1255 cirkuszi-,1256 vadász-,1257 továbbá a klasszikus 

mitológiai emléket őrző kentaurábrázolások is.1258 Cirkuszi játékokra utalnak a fogathajtó két 

lóval típusú képek, és nem allegorikus vallási jelenetek, amint azt Joachim Werner 

feltételezte.1259 Így nem látunk okot a kutya-, a sas-, az oroszlán-, és a griffábrázolások 

esetében sem arra, hogy a keresztény szimbolika szerint értelmezzük azokat. A csatok 

kialakításánál nnyira kaptak helyet és figyelmet, amennyire a hit a korabeli mindennapok 

természetes részének számított.  

 

VIII.1.5. A tárgytípus időrendje 
 

A tárgyalt csattípus szinte valamennyi leletét ― a teljesen téves datálásoktól1260 eltekintve ― 

többnyire a 9-11. századra keltezték. A biztos lelőhellyel rendelkező darabok 

                                                 
1251 Abban az esetben, ha a fejet mint egy szent ábrázolását értelmezzük, elvben összekapcsolható a 
kereszténységgel, ennek bizonyítása azonban még további kutatásokat igényel. 
1252 Joachim Werner véleménye szerint a csattesten látható jelenet: „einen Engel hinter zwei heraldisch 
gruppierten gehörten Vierfüßlern zeigt, also das Abbild einer allegorischen Vorstellung” (Werner 1955, 42). 
1253 Az ábrázolás hátterére vonatkozólag ld. Christe 1973, 78. 
1254 Schreiner 2001, 11–13. 
1255 von Hessen 1974, 549., 551., Abb. 4. 5 
1256 Riemer 2000, 465–466., Taf. 105 
1257 Werner 1955 41, Taf 6. 8 
1258 Schulze-Dörrlamm 1985, 731. 
1259 Werner 1955, 42. 
1260 A téves datálás részben olyan esetben történt, amikor más keltező lelet nem állt rendelkezésre, ugyanakkor 
nem vették figyelembe az adott lelet ilyen kritériummal rendelkező párhuzamait (például a Crielben előkerült 
csatnál: Schulze 1984, 484.), vagy ha a tágabb leletkörnyezet egésze alapján akarták meghatározni a sír korát, 
mint pl. Drymos esetében (Selmeczi 1980, 26. j.). A közvetlenül Bizánc területén előkerült csatok datálását 
tovább nehezíti, hogy a feltárt sírok leletanyaga viszonylag kis változatosságot mutat majd két évszázadon belül, 
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leletkörnyezetének vizsgálata alapján azonban időrendjük leginkább a 10. század második 

felére vagy a 11. század elejére tehető.1261  

A Kárpát-medencéből ismert nyolc leletből csak hét darab vizsgálható leletösszefüggései 

tekintetében, ugyanis a szentlőrincpusztai szórványról ― az előkerülés valószínűsíthető 

helyén kívül ― bővebb adattal nem rendelkezünk. A gyulai darab leletkörülménye és 

kontextusa is bizonytalan, de igen valószínű hogy a Téglagyár néven ismert1262 köznépi 

temető anyagából származik,1263 amely egy nagyméretű, a 10. század második felétől használt 

temető lehetett.1264 A kétpói lelet esetében Selmeczi László kutatási eredményei alapján 

részletesen ismerjük a sokáig két részre szakított leletegyüttes megmaradt tárgyait.1265 A 

leletegyüttes részét képező csésze esetleges korai, 9. vagy 10. század eleji datálása a keleti 

párhuzamok alapján nem tekinthető meggyőzően bizonyítottnak,1266 az övveretek és a további 

mellékletek pedig a 10. századon belül pontosabb kormeghatározást nem tesznek lehetővé.1267 

Összefoglalva elmondható, hogy egyelőre leginkább a csat az, amely keltezheti a 

leletegyüttest és nem fordítva. A Rakamaz-Gyepiföldön előkerült temetőről ― a kétpói 

                                                                                                                                                         
így akár 12. századi datálás is lehetségesnek tűnhet (Davidson 1952, 273.; Jenkins–Keene 1982, 67). Ez a 
probléma a bizánci kistárgyak kultúrája, a népi kultúra megközelítésének nehézségeiből is adódik, és nem jelenti 
azt, hogy ezek a csatok biztosan tovább éltek egészen a 12. századig (Bálint 1985.; Schreiner 2001, 16). A 
bizánci emlékanyag keltezését ugyanis a kutatás még most is ― a tipokronológiailag jobban kidolgozott, 
tárgytípusokkal és gyakran éremmel is keltezett sírok segítségével ― a Birodalom marginális zónájába eső 
területek régészeti emlékei alapján tudja csak datálni (Bálint 1996, 939–941). 
Tévesen datálta a típust Gisella Zahlhaas is, aki a müncheni Prähistorische Staatsammlung darabjai kapcsán J. 
Werner tanulmányára hivatkozott (Zahlhaas 1998, 234). Azonban elkerülte a figyelmét, hogy bár J. Werner 
munkája alapvetően a 6-7. századi csatokról szól, de kitért a későbbi darabokra is, és ezeket a 10. századi 
csatokat J. Werner ― ha tágabb időkeretek közt is― de pontosan datálta (Werner 1955, 42).  
1261 A 10. század második felére történő keltezést erősíti a Laurion mellől előkerült darab, a sírt egy Johannész 
Tzimiszkész (969–976) érme datálta. A korábban Aladžov által a 9. századra helyezett (Aladžov 1981, 22–24.) 
bulgáriai csatok keltezését is a 10–11. századra helyezik az újabb kutatások (La Bulgarie 92; Vaklinova 1981, 
42–43.; Momčilov 1991.; Ščereva 1996, 319.), melyet később maga is elfogadott (Aladžov 1995, 83.). Ezt az 
időrendet a gondosan megfigyelt leletkörnyezetből előkerült odărci lelet is megerősíti.  Mihajlov–Dončeva-
Petkova–Toptakov 1980, 142. 
1262 A lelőhelynév téves voltára utal: Bakay 1978, 219. j. 
1263 A város környékéről ismert többi honfoglalás kori temető helyét és összetartozó leletanyagát pontosan 
ismerjük (FÉK 1962, No. 357–361, 363–364), azokhoz nem köthető. Bakay Kornél munkájában két gyulai 
temetőről írt (Bakay 1978, 174), a szövegrész többi adata azonban mindvégig az ún. téglagyári temetőre 
vonatkozik (Bakay 1978, 174–175), továbbá Szatmári Imre sem említ más honfoglalás kori lelőhelyet (Szatmári 
1995, 223–225). Vö.: Liska-Medgyesi 2001, 62.  
1264 Bakay Kornél a temetőt az Erkel Ferenc Múzeumban áttekintett leletanyag alapján mintegy 170 sírosra 
becsülte (Bakay 1978, 175.), amelynek leletanyagában állatfejes karperec, S végű hajkarika (EFM ltsz.: 
66.32.241–243.) és bronz lemezkeresztek is vannak (Szatmári 1995, 224).  
1265 Selmeczi 1980.  
1266 A honfoglalás kori csészék korai keltezését először László Gy. vetette fel (László [1942] 87–88), melyet 
Dienes I. is elfogadott (Dienes [1961] 183–184). A tárgytípussal részletesebben Fodor István foglalkozott (Fodor 
[1975] 255–256; Fodor [1976] 284; Fodor [1977]; Fodor [1982] 308–310; Fodor [1992] 140–141; Fodor [1996] 
34–35, 144). A kétpói csésze korai keltezése azonban csak két érven nyugszik. Az egyik, hogy kevés csészét 
ismerünk a Kárpát-medence 10. századi emlékanyagból, a másik pedig az, hogy ezekhez a csészékhez hasonló 
tárgyakat használtak a steppén mind a 10. századot megelőzően, de azt követően is. 
1267 Kivéve akkor, ha abba a módszertani hibába esünk, hogy a díszes és szép tárgyakat eredendően a 10. század 
korai időszakára keltezzük. Keltezésre vonatkozóan: Langó 2000) 38–41. 
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lelethez hasonlóan ― töredékesek az ismereteink, a gazdag leletanyagú lelőhelynek 

mindössze hét sírjáról1268 rendelkezünk pontosabb információval1269. A bronzcsatot 

tartalmazó B sírról annyit tudunk, hogy a később feltárt 1. sírtól Ny-ra feküdt, és tájolása 

valamelyest eltért attól. A temetőt Fodor István a 10. század első felére datálta,1270 elsősorban 

a halotti maszkok alapján, feltételezte ugyanis, hogy ez a szokás ― archaikus volta miatt ― 

csak a honfoglaláskor korai időszakára volt jellemző.1271 A temetőben előkerült 

hajfonatkorongokat ― ábrázolásuk konkrét párhuzamainak hiányában ― nem tudtuk bevonni 

a keltezésbe,1272 a ruhaveretek1273 azonban valamelyest fogódzót nyújthatnak a datálás 

kérdésében,1274 kizárva a 10. század legkorábbi periódusát. Az ondrohói csat egy bolygatott 

sírból került elő egy olyan temető töredékéből, amelyet legkorábban a 10. század második 

felére keltezhetünk.1275 A tiszaburai sírmezőt korábban ― elsősorban a csat keltezéséből 

kiindulva ― a 10. század végére helyezték.1276 A lelőhely keltezése azonban, mint azt 

legutóbb Fodor I. is megjegyezte: „csak nagyon tág időhatárok közt lehetséges”,1277 melyet 

nem befolyásol az A sírban talált bordás nyakú edény.1278 A tiszajenői 4. sírban talált ezüst 

pántkarperec ― közvetve ― a 10. század középső harmadára, második felére datálja a 

temetőt1279. A mindszenti sír keltezése a legbiztosabb a tárgyalt lelőhelyek között. A 3. sírban 

                                                 
1268 A temetőben legalább 10 sír volt: Fodor 1996, 162–163. 
1269 Fodor 1996, 162–163. 
1270 Fodor 1996, 163. 
1271 A szokás korai keltezése azon a megfigyelésen alapult, hogy hasonló temetkezési jelenség kimutatható a 
finnugor nyelvet beszélő népek egy részénél is (Dienes 1963.; Fodor 1973.; Veres 1996.). A halotti szemfedő 
elterjedése azonban nem köthető egyértelműen csak az urali területekhez. Benkő Mihály a szokás térben és 
időben szélesebb steppei kontextusát tudta kimutatni (Benkő 1993). Valójában azonban interpretációjától is 
független az, hogy miként datálhatók a Kárpát-medence honfoglalás kori halotti maszkjai. A tárgytípust még 
senki nem dolgozta fel részletes anyaggyűjtés alapján, mindössze Bálint Csanád (Bálint 1971, 67.), majd Fodor 
István gyűjtött fel néhány olyan temetkezést, ahol a szokás kimutatható (Fodor 1973, 163–164). A rendelkezésre 
álló leletanyag alapján a halotti maszk alkalmazása ismert a 10. század második felére keltezhető sírokban is. 
Bálint 1971, 62–67.  
1272 A korongpáron ábrázolt jelenet interpretálásából kiindulva a kutatók egy része feltételezte a tárgy korai 
készítését (Alföldi 1969, 360–361.; Csallány 1970, 284–290; Dienes 1972, 55, 84; Dienes 1986, 98; Fodor 1996, 
164). Fodor István a tárgy hitvilági hátterét vizsgálta meg: Fodor 1999., Bálint Csanád pedig arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a jelenet magyarázatának a lehetősége is kétséges Bálint 2004a, 136–137., ezért az időrend 
önmagában erre nem alapozható. 
1273 Fodor 1996, 165. 
1274 A csüngős ruhavereteket Bálint Cs. gyűjtötte össze (Bálint 1991, 123–132.), a Felső-Tisza-vidék leleteit 
pedig újabban Révész L. tekintette át. Ez utóbbi szerző hívta fel a figyelmet arra, hogy a tárgytípus a Felső-
Tisza-vidéken kevésbé elterjedt, és azok a temetkezések, ahol ilyen régiségek kerültek elő, nem tartoznak a régió 
legkorábbi lelethorizontjához. Vö: Révész 1992, 93.  
1275A 4., 6. és a 33. sírban talált S végű hajkarikák mellett (Točík 1971, 201.; 204–209.) a 35. sírban a 
bronzcsaton kívül még egy délkelet-európai kapcsolatra utaló tárgy, egy bronz stylustű került elő (Točík 1971, 
209., 274. Taf. 60. 16). Hasonló tárgyak ismertek többek közt a korinthoszi leletanyagban is (Davidson 1952, 
276–280).  
1276 Horváth 1934, 148. 
1277 Fodor 1996, 287. 
1278 Fodor 1985. 
1279 Selmeczi 1996, 118. 
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talált két érme és ezek anyagösszetételi kapcsolatai a 2. sír kantávereteivel, az 1. sírban feltárt 

egyszerű mellkereszt, illetve a temető kiscsaládi szerkezete a 10. század közepére, második 

felére való keltezést tesznek lehetővé.  

A szakirodalomban a bizánci csatok időrendjével kapcsolatos vélemények az 

alábbiakban foglalhatók össze. Horváth Tibor a tárgytípust a 10. század végére datálta, 

keltezési javaslatát elsősorban a már említett Laurion környéki lelet befolyásolta, ahol a sírban 

talált érme kijelölte a temetés terminus post quem idejét.1280 A 10. század második felére való 

keltezést javasolt a lelet párhuzamait összegyűjtő Csallány D. is.1281 A kétpói lelet kapcsán 

Selmeczi L. ez utóbbi véleményt fogadta el.1282 Nagy Árpád a tiszaburai temető 

leletanyagából kiindulva felvetette a csattípus 10. század eleji1283 időrendjének 

lehetőségét.1284 Hozzá hasonlóan a tárgytípussal legrészletesebben foglalkozó Mesterházy K. 

pedig úgy vélte, hogy a csatok egy része a 10. század első felére is keltezhető, ugyanis: „A 10. 

század első harmadából származhat a kétpói és a rakamazi csat, a honfoglalók első 

nemzedékeinek temetkezéseiből. A második nemzedékhez kapcsolható a Mindszent-Koszorús-

dűlői csat, a 10. század közepéről. A 10. század első felénél nem keltezhető pontosabban az 

ondrohói, tiszaburai és tiszajenői, valamint a gyulai csat, és ezeket figyelembe véve, hasonló 

korú lehet a Szentlőric-pusztai csat is.” 1285. A tárgytípus leletkörnyezetének fentebbi 

áttekintése úgy tűnik, hogy az eddi előkerült darabok a sírleletek alapján inkább a 10. század 

második felére keltezhetőek. A rakamazi darab esetében a korai datálást a csüngős 

ruhaveretekkel kapcsolatban említettek nehezítik, a tiszaburai temető a 10. századon belül 

pontosabban nem keltezhető, míg gyulai és a budapesti darab nem szolgál perdöntő 

bizonyítékkal az időrend vizsgálatánál. Összefoglalva elmondható, hogy a nemzetközi 

szakirodalom keltezési javaslatai,1286 illetve a magyar leletek datálása egyaránt a 10. század 

második felére mutat.  

 

VIII.1.7. Elterjedés és értékelés 

olyan csattest van, amelynek ábrázolása ismeretlen a honfoglalás kori magyar 
                                                

 

A csattípus délkelet-európai párhuzamait vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy számos 

 
1280 Horváth 1934, 146–148. 
1281 Csallány 1954, 123.; Csallány 1954a, 336–337., 347. 
1282 Selmeczi 1980, 264. 
1283 A Nagy Árpád által felsorolt érvek alapján nem fogadható el a temető korai keltezése. 
1284 Nagy 1969, 137. 
1285 Mesterházy 1991, 91. 
1286 Schulcze–Dörrlamm 2009, 359.  
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emlékanyagban. A pegazushoz hasonlóan1287 nincs meg a sas- és a kutyaábrázolás, hiányzik a 

„kocsihajtó két lóval” jelenet, illetve hiányzik a dárdás lovas ábrázolása és az élet vizéből ivó 

madáralakokkal díszített jelenet is. Egyes ábrázolások Kárpát-medencei hiányát ízlésbeli és 

szimbolikus okokkal próbálta magyarázni a hazai kutatás. Feltételezték, hogy az oroszlán a 

hatalmat jelképezte1288 a korabeli magyarságnál, de az állatküzdelmi jelenetek vagy a griffek 

sem lehettek idegenek korabeli viselőiknek, melyek a késő avar kor művészetben is ismert 

ábrázolástípusok.1289 Selmeczi L. az öv feltételezett szimbolikus jelentőségéből kiindulva azt 

is elképzelhetőnek tartotta, hogy: „a honfoglaló öveken a figurális ábrázolású bizánci 

övcsatok nem a viselőjük ízlésficamáról, hanem a keresztény mivoltáról tanúskodnak, még 

akkor is, ha ez a kereszténység legtöbbször annyit jelent, hogy egy úr helyett kettőt szolgáltak, 

illetve kettő oltalma alá helyezték magukat.”.1290 A tárgyalt ábrázolások egy része valóban 

kapcsolatba hozható a korabeli keresztény ikonográfiával, a bizánci ötvösművészet pedig már 

korábban is bizonyíthatóan hatással volt a Kárpát-medencében élők anyagi kultúrájára, 

övviseletére.1291 A 10. századi Kárpát-medencében élőknek azonban nem valószínű, hogy 

szimbolikus üzenetet jelentettek volna ezek az övcsatok,1292 mi több kérdéses az is, hogy a 

délkelet-európai darabok konkrétan kapcsolatban lettek volna az övmelléklettel eltemetettek 

keresztény hitével. Ilyen összefüggés nehezen állapítható meg annak ellenére, hogy számos 

darab (15. táblázat No. 25–27) biztosan keresztény személy sírjából került elő, ugyanis ezek 

egy részén nem a keresztény ikonográfia elemei szerepelnek, hanem pl. cirkuszi jelenetek.  

A Kárpát-medencei leletekről összefoglalva úgy véljük, hogy ilyen kis esetszámnál 

inkább csak esetlegességről lehet szó, mint eltérő ízlésről vagy időrendről azzal kapcsolatban, 

                                                 
1287 Mesterházy K. ezt időrendi okokkal magyarázta: „a 10. század azon évtizedeiben, amikor ezek a tárgyak 
Magyarországra kerültek, inkább az oroszlánábrázolások voltak divatban a Bizánci Birodalomban. Ennek 
megfelelően, ha a magyar anyagban továbbra sem bukkannak fel szárnyas lovat ábrázoló csatok, ennek legfőbb 
oka az lesz, hogy korábbiak a 10. század első harmadánál, és a magyarok sem zsákmányként, sem kereskedelmi 
áruként nem jutottak hozzájuk.” (Mesterházy 1991, 91). Elképzelését azonban nem támogatja például az Odărci 
lelőhelyen talált lelet, amely biztosan a 10. századra keltezhető (Mihajlov–Dončeva–Petkova–Toptakov 1980, 
142.; La Bulgarie No. 117.; Aladžov 1981, 23). 
1288 Hasonló magyarázat nem csak a magyar kutatásban ismert, pl. Živko Aladžov a bolgár kánok hatalmi 
jelképeként értékelte az oroszlánábrázolásos csatokat. Véleményét még a pliskai csaton felfedezett „rovásjel” 
jelentőségével is igyekezett alátámasztani (Aladžov 1981, 24–26). 
1289 Selmeczi 1980, 261–263.; Mesterházy 1991, 91.; Selmeczi 1996, 119–120. 
1290 Selmeczi 1996, 120. Ez főként azért bizonytalan, mert azok között a sírok között, ahol ezek az övek 
előkerültek — így a mindszenti, a tiszaburai és a tiszajenői sír —, több lovas vagy lószerszámos temetkezés is 
volt. Ez a temetkezési szokás pedig nehezen hozható összefüggésbe a keresztény hit alapelveivel. Talán még 
problémásabb az eltemetett keresztény hitét bizonyítani a kétpói lelet kapcsán, hiszen a lelethez tartozó csésze 
párhuzamaiként a steppei sírszobrok (Fodor 1970) csészeábrázolásait szokták említeni.  
1291 Bálint 2000.; Daim 2000. 
1292 Az a kérdés, hogy hordozott-e bármilyen jelentéstöbbletet a csaton látható kép egy olyan személy számára, 
aki nem volt keresztény, a régészet módszereivel nem vizsgálható. 
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hogy milyen darabok igen, és milyenek nem kerültek a honfoglalókhoz.1293 Véleményünk 

szerint ezek a tárgyak a Kárpát-medence 10. századi leletanyagában egy kommunikációs 

csatorna egykori meglétének bizonyítékai.1294 A csatok elterjedése ― amint arra M. Schulze-

Dörrlamm az 5-6. századi bizánci csattípusok kapcsán rámutatott ― általában nem a 

személyes kapcsolatokon alapult, továbbá nem tekinthetők diplomáciai ajándéknak sem.1295. 

Elterjedésük mögött olyan kereskedelmi kapcsolatrendszer létezhetett, amely biztosította a 

tárgy divatjából fakadó kereslet kielégítését.1296 Később az oroszlán ábrázolásos emlékek 

alapján felvetette annak lehetőségét, hogy azok alapvetően a császári testőrséghez tartotak 

volna Valószínűleg ezekben az időkben is a központi területeken fekvő nagyobb műhelyek 

folyamatosan készítettek különböző, az adott időszak divatjának megfelelő szabvány 

csattípusokat, amelyek aztán a kereskedelmi csatornákon a birodalom peremterületeire is 

eljutottak1297, ahol jelenlétük a korabeli bizánci divatnak egyfajta lecsapódásaként 

értékelhető.1298  

                                                 
1293 Az oroszlánábrázolás kapcsán esetleg megkockáztatható az a felvetés, hogy mivel ez volt az egyik 
legnépszerűbb típus, nagy darabszámából adódóan nagyobb valószínűséggel kerülhetett a Kárpát-medencébe, 
mint a többi típus. 
1294 A tárgyak elterjedése kapcsán Mesterházy K. kiemelte, hogy feltűnő módon „Románia és Jugoszlávia 
területéről egyetlen darabot sem ismerünk”. A leletek hiányában pedig a „magyarok és a bolgárok 
övviseletének” közös vonásait vélte felismerni (Mesterházy 1991, 91). Az általunk összegyűjtött tárgyak alapján 
azonban ez a megjegyzés korrekcióra szorul. A katalógus 17. tétele Szerbiából való (Visinski 1974, 58.; Bálint 
1991, 106. Taf. 33a, 29.), a 18. pedig Dalmácia területéről (Visinski 1974] 58). Ezek a darabok pedig arra 
utalnak, hogy szórványos jelenlétük biztosan megállapítható a Balkán-félszigeten is. A tárgyalt csatok tehát 
önmagukban nem tekinthetőek perdöntőnek annak megállapításában — amit az övveretek elterjedése nyomán 
biztosan feltételezhetünk (Vö.: Stanilov 1991.; Pletnjov-Pavlova 1994–1995.; Gomolka–Fuchs 2002.) —, hogy a 
magyarok és a bolgárok övviselete közt számos hasonlóság volt. Ugyanis míg az észak-szerbiai szórványként 
előkerült csat esetében felvetődhet az esetleges bolgár vagy magyar „hatás”, ugyanez a solini darabnál már nem 
állítható, amint azt a terület régészeti leletanyaga is mutatja (Vö. Fisković 1997).  
1295 Ez utóbbi megállapítás mellett szól Garett Bliss és Gary Vikan megfigyelése, mely szerint ezek a tárgyak 
nem tartoztak a kiemelkedő luxuscikkek közé, ikonográfiai alkalmazásuk pedig a széles néprétegek körében volt 
általános ebben az időszakban. Bliss 1987, 134. 
1296 Schulze-Dörrlamm 2002. 
1297 Haas–Schewe 1993. 
1298 Felvetődik a kérdés, hogy ezek a tárgyak önmagukban mennyiben tekinthetők kereskedelmi árucikknek, 
vagy teljes övekhez tartoztak, amelyeket forgalmaztak. Valószínűleg ez utóbbiról lehetett szó ― nem zárva ki 
teljesen egyes csatok kalandozó zsákmány voltát sem ―, amint azt véleményünk szerint a tiszaburai, valamint az 
ondrohói sír és a Kastro Tigani lelet megerősíti. Ezekben a sírokban ugyanis az övhöz tartozó bronzkarikákat is 
találtak. A karikák övvel való összefüggésére már Horváth T. is rámutatott (Horváth 1934, 147.), azonban 
felismerésére nem figyelt fel a későbbi kutatás. Jóllehet még szerepükre is következtetni lehetett volna azt 
követően, hogy Fehér G. közölte II. Basileiosz Menologionjából a bolgár harcosok ábrázolását (Fehér 1940, 32. 
t.). A karikák hiánya más esetekben talán összefüggésben lehet azzal, hogy egyes sírokat nem régész tárt fel 
(Budapest-Szentlőrincpuszta, Gyula, Kétpó, Rakamaz, Tiszajenő). A mindszenti sír esetében is kérdéses, hogy 
kiterjedt-e minden részletre az ásató figyelme, Bálint Cs. hitelesítő feltárása nyomán ugyanis számos további 
lelet, többek közt a csathoz tartozó töredék is előkerült a már Csallány G. által megkutatott 2. sírból. 
Valószínűnek tartjuk tehát, hogy eredetileg több temetkezésben is lehettek a tiszaburaihoz hasonló övkarikák. A 
kétpói és a tiszajenői leletben az övhöz tartozó jellegzetes 10. századi Kárpát-medencei övveretek nem jelentik 
azt, hogy a csattal ellátott öv ― amire ezeket a vereteket felszerelték ―, eredetileg szintén helyben készült.  
További érdekes kérdés, hogy mennyiben lehetett hasonló ezen övek a szerkezete a Dienes I. által rekonstruált 
perbetei (Dienes 1959.), nagykőrösi (Dienes 1960.), karancslapujtői (Dienes 1964.) övekhez? Pontosan 
megállapítani a rendelkezésre álló leletanyagból nem tudjuk, tény azonban, hogy ezeknél az öveknél sem volt 
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IX. A délkelet-európai kapcsolatú egyszerű mellkeresztek 
 

IX.1. A mindszenti honfoglalás kori temető keresztmelléklete. 
 

Mindszent határából több 10-11. századi régészeti lelőhelyet ismerünk, amelyek között 

a legismertebb és legtöbbet idézett a Koszorús-dűlő határrészben, Csernák János 252. számú 

tanyáján előkerült három sírból álló temető(részlet) (182. kép 1.). A lelőhelyen 1936-ban, 

homokkitermelés során került elő az első sír, majd az ezt követő feltárás során további kettő: 

összesen két gyermek és egy felnőtt férfi temetkezése. Az 1. sír talán legkiemelkedőbb lelete 

a nyakcsigolyáknál előkerült bronzkereszt, amelyet ― Csernák János elbeszélése nyomán ― 

Csallány Gábor mint a „gyöngyöket tartó fonálon csüngő” nyaklánc részét írt le (182. kép 

2).1299 Az enyhén domború bronzlemezből kivágott kereszt szárai a végek felé enyhén 

kiszélesednek, felső szárára henger alakú fülrészt forrasztottak. Provinciális kivitelére utal, 

hogy a keretbe foglalt előlapon a véséssel kialakított alak,1300 ― aki hosszú tunikát 

(colobium)1301 visel ― jobb füle kilóg a keretből.1302 A minta tanulmányozásából kitűnik, 

hogy azt feltehetően előzetes bekarcolás nélkül, a lemez kivágását követően véséssel és egy 

                                                                                                                                                         
egyedi eset a szíjvégek alkalmazása, amint azt a tiszajenői és a Kastro Tiganiban előkerült darab is mutatja. A 
szíjvég ― ha kapcsolódását tekintve nem is, de szerkezetében ― hasonló övre utal, mint amilyet a steppei népek 
használtak, melyek kései párhuzamaira már Dienes István felhívta a figyelmet (Dienes 1964, 33–37). Azt, hogy 
az övön használtak-e belső szíjcsatolást, hiteles megfigyelések hiányában nem tudjuk, de az megállapítható, 
hogy mind a két, szíjvéggel felszerelt öv esetében a szíjvég átbújtatható a csatkarikán. Elképzelhető tehát az is, 
hogy nem egy belső szíjon csatolták be ezeket az öveket, hanem egyszerűen a csatkarikán keresztül vezették át a 
szíjvéget.  
1299 Csallány 1941, 186. 
1300 A kereszteken látható személyek pontos azonosításáról megoszlanak a vélemények. Az esetek többségében 
Krisztussal azonosították, néhányan azonban Máriát, szentet vagy imádkozó papot véltek felfedezni az 
ábrázolásokon (vö. Bárány-Oberschall 1953, 236.; Szőke 1962, 62.; Dončeva–Petkova 1991; Dončeva–Petkova 
1992.; Purhonen, 1998, 74–77.; Staecker 1999, 17–18). A szakirodalom eltérő nézeteire utalva dolgozatunkban 
az átfogóbb jelentéstartalmú „alak”, valamint „személy” megnevezést használjuk, bár Lovag Zsuzsa lektori 
véleményében kifejtett nézetét ― mely szerint ezek az ábrázolások mindig Krisztussal azonosíthatóak, 
amennyiben a keresztnek csak egyik oldalán szerepel emberalak ― magunk is valljuk. 
1301 A colobium ikonográfiai hátterére vonatkozólag ld. Palli 1970. 
1302 Volt olyan kutató, aki a díszítés alapján arra gondolt, hogy a kereszten egy „görög császári díszruhás, késő 
bizánci, hosszú chitonos Krisztus” látható, „mellén keresztbe vetett loronnal, amelynek végei a karokon nyúlnak 
lefelé” (P. Brestyánszky1970, 23). Kérdéses, hogy a leírásban szereplő ruhadarabok mennyiben feleltethetők 
meg a kereszten látható egyszerű ábrázolásnak. A hosszú lebernyegszerű chiton megléte esetleg feltételezhető, 
azonban a császári díszruha ábrázolása nem állapítható meg a keresztről. Hasonló mintázatú ruhadarabban 
ábrázolták az ereklyetartó mellkeresztek egy részén is az előlapon megformált személyt. Ilyen ábrázolás látható a 
Szentes-Szentilona lelőhelyen előkerült darabon (Csallány 1941, 187., III. t.; Szatmári 1995,] 236–237., 6. kép 
2a–b), valamint az orosházi kereszten is (Lovag 1971, 149.; Lovag 1999.; Szatmári 1995, 239–240., 263., 7. ábra 
1).  
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háromszög alakú poncvésővel készítették.1303 A minta kialakítása valószínűleg a corpus 

körvonalainak elkészítésével kezdődött, majd ezt követően alakították ki a viselet díszítéseit. 

A keret minden bizonnyal a legutolsó fázis lehetett, erre utal a jobb fül és a keret, valamint a 

derékrész és a keret vonalának metszete.  

A mindszenti lelet az egyik legkorábbi darabja a Kárpát-medence 10. századi 

emlékanyagában fellelhető mellkereszteknek. Az egyszerű, általában sírmellékletként talált 

tárgytípust gyakran a kereszténységet (bizonyos kutatók szerint egyenesen a keletit) felvevő 

középkori népek hitének emléke és bizonyítékaként értékelte a kutatás. A korai 

mellkereszteket tipológiai szempontból alapvetően két csoportba oszthatjuk: öntött bronz 

ereklyetartó mellkeresztekre1304 és az egyszerű mellkeresztekre.1305 Áttekintésünk ― a 

mindszenti lelet kapcsán ― csak ez utóbbi típust érinti.  

Az egyszerű mellkeresztek 10-11. századi Kárpát-medencei darabjait Oberschall 

M.,1306 majd Lovag Zsuzsa gyűjtötte össze.1307 Munkáik során összesen 23 darabról írtak, 

amelyeket kialakításuk és ikonográfiájuk alapján hasonlítottak össze. A tárgytípus 

leletkataszterét az azóta közreadott darabokkal kiegészítve tekintjük át.  
 

 

IX.1.2. Az egyszerű mellkeresztek típusai 
 

A Kárpát-medencében a vizsgált időszakból ismert délkelet-európai kapcsolatú egyszerű 

mellkereszteket ― formai- és díszítőjegyeik figyelembe vételével ― döntően technikai 

                                                 
1303 A kereszten egyedül a fej, valamint a fej felett kialakított keretrész készült vésett technikával. A mintázat 
többi részénél háromszög alakú poncvésőt használtak (ld. 10. kép). A poncvésővel kapcsolatban ld. Fecht 2000, 
559 
1304 Az ereklyetartó mellkeresztekre vonatkozólag ld. Bárány-Oberschall 1953, 210–231., 249–250.; Lovag 
1971.; Lovag 1979, 8–10.; Lovag 1999, 11–12.; Szatmári 1995. 
1305 Az egyszerű mellkeresztek esetében a „mellkereszt” megnevezés bizonyos szempontból pontatlannak tűnhet, 
ezek a tárgyak ugyanis kisebb méretűek, mint a klasszikus értelemben vett mellkeresztek (vö. Barnea 1967, 358–
360., 362–365.; Szemán 1988.), illetve viseletük is csak részben fedi általánosan használt elnevezésüket. A 
tárgyalt kereszttípust a legtöbb esetben magasan a nyakban, a nyaklánc részeként hordták (Gerevich 1938] 200; 
Staecker 1999, 62–64.), és csak ritkán volt arra példa, hogy a sírban lévő kereszt lánca mélyebben lelógott a 
mellkasra (Vándor 1996, 149.). A külföldi szakirodalomban a típus megnevezésére használt terminus (vö. der 
Kreuzanhänger, der Kruzifixanhänger; pendant cross; hängkors (svéd) szemléletesebben utal a tárgytípus viseleti 
sajátosságaira, azonban elterjedt a mellkereszt megnevezés is (ld. das Pektoralkreuz vö. Bárány-Oberschall 
1953.; Lovag 1980.; Wührer 1998.; crocetta pettorale (olasz), Vö. Zastrow-de Meis .1975.), így a fenti kitétel 
figyelembe vételével nincs ok a magyar szakirodalomban már meghonosodott mellkereszt kifejezés 
megváltoztatására. 
1306 Bárány-Oberschall1953) 
1307 Lovag 1980) 
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kivitelük alapján az alábbi tíz csoportokra bonthatjuk.1308 Az 1. típust a lemezből készített 

darabok alkotják, a 2–10. típushoz sorolt keresztek pedig öntéssel készültek.1309 Az utóbbiak 

elkészítése nagyobb fokú technikai tudást és hátteret (műhely) feltételez, azonban ― amint 

arra Gróf Péter is rámutatott1310 ― viszonylag szerény körülmények között, öntőtégelyes 

gödörben is elkészíthetőek voltak.  

 

IX.1.3. Az 1. típus 
 

Ezt a típust a lemezből készített darabok alkotják (10. kép 2), amelyek eltérő méretű és jellegű 

párhuzamai már a 10. század előtt is ismertek voltak a vizsgált területen, illetve széles körben 

elterjedt volt több korszakban is, főként Délkelet-Európában1311. Két fontosabb altípusuk 

különíthető el: a lemezből kialakított egyszerű (1a altípus), illetve az alakot ábrázoló darabok 

(1b altípus). 

Az 1a altípusba sorolt (183. kép 1) hajdúdorogi darab (16. táblázat No. 12) szárai eltérő 

mértékben kiszélesednek, a jó megtartású tárgy felfüggesztésére kerek bronzfülecske szolgált, 

amelyet a felső szárvéghez forrasztottak. A kereszt egy fiatal lány koporsós temetkezéséből 

került elő, amely a temető D-i részén feküdt, kísérőleletei (vékony ezüstlánc töredékei) 

alapján pontosabb keltezése nem lehetséges. A temetőt az ásató a 10. század közepére, illetve 

a század második felére helyezte, amelyet főként a temető leletanyagában ismert S végű 

karika támasz alá.1312  

Az 1b altípusba (183. kép 2; 186. kép 1) a mindszenti kereszt (16. táblázat No. 25) tartozik, 

amely szintén egy gyereksírból ismert és a 10. század közepére, második felére keltezhető. Az 

                                                 
1308 A tipológia kialakításánál kevésbé tűnt alkalmazhatónak a képi megformálást kiemelő művészettörténeti 
megközelítés, főként azért, mert a tárgyak többségénél a díszítés hiánya az általános. Véleményünk szerint a 
formai és díszítőjegyek figyelembe vétele mellett az előállítás technikai szempontjai finomabb elkülönítést 
tesznek lehetővé. Művészettörténeti szempontból elsősorban az ábrázolást hordozó és az ékkőberakást imitáló 
darabok különíthetőek el. Ezek a formai jegyek és a készítéstechnikai eljáráson alapuló csoportosítás során is 
külön-külön egységbe kerültek, de volt olyan típus/altípus, amelyet ― bár ábrázolása hasonló ― formai kivitele 
karakteres eltérése alapján külön típusba soroltunk.  
1309 Fontos megjegyezni, hogy a lemezből kivágott és az öntött, díszítetlen, egyszerű mellkeresztek pontos 
elkülönítése, illetve párhuzamaikkal való összevetése csak személyes vizsgálat vagy jó minőségű 
képmellékleteket és részletes leírásokat tartalmazó tanulmányok alapján lehet igazán megbízható. A 
rendelkezésre álló szakirodalom egy része ezt nem tette lehetővé (vö. Sedova 1981, 49–52.; Petrovič 2001.), a 
párhuzamok kézbevételére pedig nem volt lehetőségünk.  
1310 Gróf 1993. 
1311 Vinski 1970.; Barnea 1977.; Garam 2001, 60–63.; Petrovič 2001, 180–185.; Vida 2002, 183. 
1312 Fodor 1996, 229–230. 
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enyhén domború lemezből kialakított kereszt legközelebbi párhuzama1313 egy Isztambulból 

származó, 11. századra keltezett darab.1314 A vésett és a poncolt díszítés alkalmazása a 

kereszteken általános jellemvonása a délkelet-európai daraboknak. Ez a díszítési stílus 

megtalálható mind az ereklyetartó,1315 mind pedig az egyszerű mellkereszteken,1316 mely 

alapján feltehető, hogy az ereklyetartó típusról került át az egyszerű mellkeresztekre. 

 

IX.1.4. A 2. típus 
 

A 2. típusba sorolt variánsok egyszerű, ún. „pálcikakeresztek”, amelyek hosszú időszakon 

keresztül megtalálhatóak voltak Délkelet-Európában. Már az 5. században is gyártottak ilyen 

darabokat1317 és Kárpát-medencei feltűnésük is megelőzte a 10. századot1318. A 2a altípusba 

(183. kép 3) az ólomból öntött1319 változatokat soroltuk (16. táblázat No. 1, 8, 13, 15, 16, 51, 

52), a 2b altípusba (183. kép 4) pedig a bronzból öntött „pálcikakeresztek” kerültek (5. 

táblázat No. 29, 30, 42, 44). Ez utóbbiakról elmondható, hogy kialakításukra több gondot 

fordítottak, mint az ólomból készített darabokra. A típus általános jellemzője, hogy gyakran 

még függesztőfület sem alakítottak ki, hanem a kereszt egyik szárvégét fúrták át a 

felfüggesztéshez. 

A Kárpát-medence szinte egész területén előfordulnak (186. kép 2). A sírokból ismert 

darabokról ― az ibrányi kivételével1320 ― elmondható, hogy gyermekek temetkezéseiből 

kerültek elő.1321 Közöttük talán az algyői darab a legkorábbi, mely a temető D-i topográfiai 

                                                 
1313 A lelet földrajzilag legközelebbi előképe a 9. századra keltezett aranyosmaróti (Zlaté Moravce, okr. Nitra) 
kereszt (Kolník 1994,] 139.), melynek előlapján szintén colobiumban ábrázolt személy látható, nyújtott karú, 
nyitott tenyerű testtartásban. Az ikonográfiai hasonlóság mellett azonban számos olyan eltérő részlet is 
megfigyelhető (a colobium alsó részének kialakítása, a rovátkolással és poncolással díszített háttér, a keret 
hiánya, illetve az aranyosmaróti kereszt esetében a szakállas ábázolás biztosan Krisztus személyére utal, a glória 
és a keresztszár mellett), amelyek főként az eltérő korból adódhatnak. Az aranyosmaróti darab azonban 
ugyanúgy délkelet-európai készítmény, mint a mindszenti vagy annak a legközelebbi, isztambuli párhuzama 
(Kolník 1994, 138).  
1314 Marjanović-Vujović 1987, No. 57. 
1315 Dončeva-Petkova 1991.; Szatmári 1995. 
1316 Bárány-Oberschall 1953, 236–238.; Petrovič 2001, 41–53. 
1317 Barnea 1977 228–230.; Petrovič 2001, 268–269. 
1318 Garam 2001, 57–65; Vida 2002, 183., 189. 
1319 Készítésük egyszerű volt, az ólom olvadáspontja ugyanis jóval alacsonyabb (327,4 C°), mint a rézötvözeteké 
(Erdey–Grúz 1963, 358, 394–397. 
1320 Az ibrányi sírba egy 16-18 év körüli lányt temettek (Istvánovits 2003, 97). 
1321 Az algyői 105. sírban egy 6 év körüli gyermek nyugodott (Kürti 2001, 33). Az ikervári darab egy 4-5 éves 
kislány sírjából került elő (Kiss 2000, 60., 74). A szegvári 32. sírba egy 1 éves vagy annál fiatalabb gyermeket 
temettek (Lőrinczy 1985, 147). Gyermeksírban volt a valkóvári (Demo 1996, 89.), a várpalotai darab pedig egy 
infans II. csontváz mellett feküdt (Perémi 2001, 159).  
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csoportjába tartozott, és az ásató véleménye szerint nem lehet későbbi a 10. század középső 

harmadánál,1322 ugyanakkor nem helyezhető a temető legkorábbi időszakára sem.1323  

Az ibrányi sír időrendjénél figyelembe vehetjük a 197/a. sírral együtt eltemetett 197/b. sír 

mellékleteit is, ugyanis a két egykorú lányt ― az ásató megfigyelései alapján ― egy időben, 

„közös koporsóba” temetve helyezték sírba.1324 A 10. századi dirhemutánzat1325 a század első 

felét sejteti, bár a meghatározhatatlan veret komolyabb keltezőértékkel nem bír, és közelebbi 

támpontot a kettőssír további mellékletei sem nyújtanak1326. A temetkezés környezetéből 

azonban nyilvánvaló, hogy a temető Ny-i végét határoló sírsort ― ahol a nevezett kettőssír 

található ―, a 10. század második felében már biztosan használták, melyet a 194. sír fonott, 

töredékes végű karperece és a 199. sír kengyele1327 erősít.1328 

A 10. századon belül nem keltezhető a várpalotai kereszt.1329 Kísérőleletei (bronzhuzalból 

hajlított varkocskarika, szemesgyöngy, vaskarika, vaskés) kevés támpontot nyújtanak. 

Valószínűleg azonban atemető első időhorizontjába, a 10. század közepére keltezhető. 1330  

A szegvári keresztet szintén a 10. század középső harmadára datálhatjuk.1331 A szegényes 

mellékletű temető leletanyaga ugyan nem segíti elő a 32. sír pontosabb keltezését, de az ettől 

Ny-ra, a 63. sírban talált pödrött végű hajkarika arra utal,1332 hogy a temetőt a 10. század 

második felében is használták.1333   

                                                 
1322 Kürti 1998, 20–21.; 23. 
1323 Az algyői 105. sír a természettudományos vizsgálatok alapján rokoni kapcsolatba hozható a temető 
leggazdagabb férfi temetkezésével, amely biztosan nem tartozik a korai sírok közé (Kürti 2001, 22). A 
temetkezés további mellékletei (ezüst hajfonatkorongpár, kerek, préselt ruhaveretek, egy nagyobb, aranyozott 
ezüsttárgyból kivágott csüngődísz) alapján pontosabb keltezési lehetőségre sajnos (ma még) nincs mód. 
1324 Istvánovits 2003, 99. 
1325 A. V. Fomin meghatározása alapján egy rossz minőségű 10. századi dirhem utánzatából vágták ki a koponya 
jobb oldalán talált leletet (Istvánovits 2003, 100). 
1326 Istvánovits Eszter véleménye: „A temetkezés további leletei (pl. hajfonatkorongpár) ugyancsak a korai — a 
10. század közepét némileg megelőző — keltezés melett szólnak” (Istvánovits 2003 373; Vö. még: Istvánovits 
1996, 25.) csak fenntartással fogadható el, mivel ez azon a feltételezésen alapul, hogy hajfonatkorongok 
valószínűleg csak a korai sírokban voltak. Az újabb kutatások alapján azonban ma már úgy tűnik, hogy a század 
teljes egészére jellemzőek voltak ezek a tárgyak. Révész 1996, 87.; Tóth 2001, 218. 
1327 Istvánovits 2003, 97, 101, 91. t, 99. t. 
1328 A karperecet az ásató hurkos-kampós záródású, négy szálból sodrott karpercként írta le (Istvánovits 2003, 
95, 310), ez a darab azonban nem sodrott, hanem fonott ékszer volt (vö. Kovács 1993, 78.j.; Langó 2000, 42–43. 
A fonott karperecek hurkos-kampós kialakítása a 10. század második felében vált általánossá: Langó 2000, 45. 
1329 Perémi 1998, 164–165., 169–170. 
1330 Szabó 1979, 112.; Langó 2000, 45–46. 
1331 Lőrinczy Gábor a sírokat a 900-930 – 960-990 közötti időszakra keltezte. Lőrinczy 1985, 159. 
1332 Lőrinczy Gábor is a 10. század középső harmadára helyezte a kereszt használatát az algyői darab keltezése 
alapján (Lőrinczy 1985, 157). Azon felvetése, mely szerint ezt a típust a Balkánon viszonylag „rövid ideig, a X. 
század első felében használták” (Lőrinczy 1985, 157.) az azóta közölt délkelet-európai párhuzamok (Atanasov 
[1992] 257, 262) és öntőminták (Vasilev 1993, 137.) alapján ma már revízióra szorul.  
1333 Szőke 1962, 37.; Lőrinczy 1985, 156–157. 
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Az ikervári kereszt mellett egy másodlagosan felhasznált római bronzérmét és egy 

vasláncocska töredékeit tárták fel.1334 A környező temetkezések, így a 118. sírra ráásott 116. 

gyermeksír S végű karikái a 10. század második felére, illetve a 11. századra,1335 az állatfejes 

karperec pedig a 10. század végére keltezhető.1336 Az ásató a keresztes sírt a temetőelemzés 

alapján a 10. század második fele és a 11. század eleje (1020) közötti időszakra helyezte.1337 

Megfigyelései szerint a temető két időrendi fázisra1338 osztható, a nevezett sír ennek a két 

csoportnak a határán található, de még az első, a korai fázisába sorolható1339. A 112. sír 

alapján ugyan kérdéses az ásató által vázolt felosztás érvényessége, a kereszt 10. század 

végére történő keltezése azonban elfogadható.1340  

A valkóvári kereszt1341 nyaklánc díszeként került elő, a temető teljes közreadása híján a 

keltezése bizonytalan.1342  

A kecskeméti lelet pontos datálása a részletes közlés hiányában nehezen állapítható meg, azt 

sem lehet pontosan tudni, hogy szórványként, vagy sírból került-e elő.1343 A kereszttel együtt 

említett S végű hajkarika azonban szintén a 10. század második felére helyezi a tárgy 

korát1344.  

A Galánta-Kertalja lelőhelyen előkerült kard, öntött, négyzetes kialakítású, sodrást utánzó 

pántgyűrű és S végű hajkarika a 10. század második felére datálja a keresztet1345.  

A Mitrovica-Mačanska lelőhely1346 teljes anyagát áttekintve a 10. század végére, a 11. század 

elejére keltezhető az itt előkerült kereszt1347. A másik mitrovicai darab pontos leletkörnyezete 

publikálatlan, így időrendi helyzetének vizsgálata — egyelőre — nem lehetséges1348. 

Összefoglalva elmondható, hogy a 2. típusba sorolt keresztek a 10. század középső 

harmadában jelentek meg a Kárpát-medence leletanyagában, és a 11. század elejéig lehettek 

forgalomban. Az előkerült darabok a legtöbb esetben a nyaklánc díszei voltak, erre utal sírbeli 

                                                 
1334 Kiss 2000, 60. 
1335 A publikációból sajnos nem derül ki, hogy a sírban bronz vagy ezüst hajkarikák voltak. Kiss 2000, 60–61. 
1336 A karperecet korábban Kovács László a szakirodalomban előforduló, de ismeretlen darabok közé sorolta 
(Kovács 1994a, 123., 137.). A temető részletes közlése nyomán kiderült (Kiss 2000, 61.), hogy a Kovács 1a 
típusba sorolható a sírból előkerült darab. Kovács 1994a, 132. 
1337 Kiss 2000) 82. 
1338 A második fázist a 80. sírban talált II. Boleslav (967–999) cseh herceg érméje keltezi. Kiss 2000, 81. 
1339 Kiss 2000, 115. 
1340 A temető két fázisra történő bontásának az ásató által berajzolt határvonala kérdéses (Kiss 2000, 115., 47. 
kép), ugyanis ezek alapján a második fázisba kerül a 118. sír is. Kiss 2000, 60–61. 
1341 Demo 1996. 
1342 Vinski 1959. 
1343 RégFüz I. No. 26 1973, 73.; Hováth 1993, 326., 341. 
1344 Hováth 1993, 326., 341. 
1345 Točík 1992, 151–155. 
1346 Ercegović-Pavlović 1980, 59. 
1347 Ercegović-Pavlović 1980, 48–49. 
1348 Vinski 1970, 84. 
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helyzetük,1349 valamint a temetkezések további mellékletei,1350 illetve felfüggesztési módjuk 

is.1351  

A típus délkelet-európai előképeit már korábban igazolta a kutatás.1352 A 10. század második 

felében újra feltűnő keresztípusnak a Kárpát-medence D-i részén tapasztalható gyakorisága és 

viszonylag korai keltezése arra utal, hogy a tárgytípus ebben az időszakban is D-i irányból 

kiindulva terjedt el.1353  

 

IX.1.5. A 3. típus 
 

A 3. típusba sorolt variánsok egyszerű, vékony, lapos, ólomból öntött keresztek (7. kép 5), 

előlapjaik bordás rácsmintával díszítettek, melyek középen egy tengely mentén két 

szimmetrikus részre oszthatóak. A keresztszárak találkozásánál általában egy 

gyöngysormintából álló szabályos díszítés figyelhető meg. Egyes daraboknál a kereszt felső 

szárán alakítottak ki függesztőfület, míg más esetekben átütötték azt a felfüggesztéshez, mely 

másodlagos felhasználásra is utalhat. A Kárpát-medencében viszonylag ritka kereszttípust 

(16. táblázat No. 2., 22., 49.) két dunántúli (Majs, Balatonmagyaród) lelőhelyen kívül egy 

Felső-Tisza vidéki darab (Tiszalök-Rázompuszta) képviseli (183. kép 5).  

A keltezés tekintetében biztosan 11. századi leletekkel számolhatunk. A balatonmagyaródi 

lelet ― a temető 11. századi éremmellékletei alapján ― a század középső harmadára 

helyezhető,1354 miként a tiszalöki 103. sír is. Ez utóbbi temetkezésben a kereszten kívül más 

                                                 
1349 A legtöbb kereszt a nyak tájékán került elő. Az algyői kereszt a bal oldali bordáknál, közvetlenül a 
hajfonatkorong felett volt (Kürti 2001, 33.), az ibrányit egy gyöngysor közepén, a nyak tájékán találták 
(Istvánovits [2003] 98–99), a valkóvári pedig a nyak alatt feküdt (Demo [1996] 89). A szegvári tárgyat a jobb 
humerus belső oldalán, az állkapocs közelében tárták fel (Lőrinczy 1985, 147). A várpalotai a jobb oldali felső 
bordák helyén feküdt (Perémi 1998, 164–165).  
1350 Nyakláncon való viseletre utal az algyői kereszt esetében a sírból előkerült bronzlánc töredéke és a préselt, 
aranyozott ezüstlemezből kivágott függődísz is (Kürti 2001, 22). Hasonló viseletre lehet következtetni az ibrányi 
és a valkóvári darab esetében is, utóbbi mellől szintén gyöngy került elő (Demo 1996, 89). Az ikervári sírban 
előkerült a lelet felfüggesztésére szolgáló vasláncocska (Kiss 2000, 60.), a várpalotai sírban pedig egy fekete 
színű gyöngy volt a kereszt mellett. Perémi 2001, 159., 183. 
1351 Az algyői darabnál megfigyelhető volt, hogy a tárgy koponya felé eső szárvégét a hátlap irányában 
visszahajtották, így alakítva ki egy vékony függesztőfület (Kürti 1980, 326–327). A galántai szórványleleten a 
kereszt egyik szárvégét átfúrták (Točík 1992, 151–155.), a szegvári kereszten pedig szintén egy, a tárgy síkjára 
merőleges, kerek függesztőfül látható (Lőrinczy 1985, 147). 
1352 Kovrig 1963, 113–115.; Lőrinczy 1985, 157, 13. j.; Atanasov 1992, 262.; Garam 2001, 57–63.; Staecker 
1999, 85–87.; Vida 2002, 183–184. 
1353 Atanasov 1992, 262.; Bitenec 2001, 108. 
1354 A 213. sírban talált S végű hajkarika, valamint a temető I. Szent István (1000–1038) CNH I. 1.; H1. 
dénárának a töredéke (Kovács 1997, 33–51.), továbbá I. András király (1047–1060) CNH I. 11.; H9 érméje 
(Kovács 1997, 101–104), és I. Béla herceg (1050–1060) CNH I. 17.; H11 érméje (Kovács 1997, 105–107.) a 
temetőt és az adott sírt a 11. századra keltezik. A temető időrendjével kapcsolatos adatokért Szőke Béla 
Miklósnak tartozunk köszönettel. Vö.: Vándor 1996, 145. 
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tárgy nem került elő, de tőle D-re eső 100. sírban feltárt I. András (1047–1060) CNH I. 11; 

H9. érméje,1355 valamint a 98. és a 106. sír Salamon (1063–1074) CNH I. 20; H 15. dénára1356 

a század középső harmadára keltezi a temetőrészt.1357 A Majs-Udvari rétek lelőhely 275. 

sírjában talált kereszt egy gyöngysor részeként, a nyakban került elő,1358 melyet I. Béla 

hercegi (1050–1060) CNH I. 15; H11. érméje a 11. század második felére datált.1359 

Összefoglalva elmondható, hogy mindhárom tárgy I. András és Salamon uralkodása alatt vert 

érmékkel keltezett sírokból, vagy azok közvetlen közeléből ismert. 

Bulgáriai párhuzamai arra utalnak, hogy a típus valószínűleg Délkelet-Európa felől terjedt el a 

Kárpát-medencében1360. Ez a ― helyenként gyenge megtartású1361 ― típus is főként 

gyermeksírokból ismert,1362 és nyakban viselték, amire sírban megfigyelt helyzetük,1363 

illetve pl. a majsi lelet további mellékletei is utalnak.1364 

 

IX.1.6. A 4. típus 
 

A 4. típusba sorolt (16. táblázat No. 20, 24, 27, 28, 33, 54, 61) egyszerű, lapos kereszteket 

bronzból öntötték, előlapjukon azonban nem alakítottak ki semmilyen díszítést. 

Felfüggesztésük a legtöbb esetben egy egyszerű öntött bronz fül segítségével történt (7. kép 

6).  

A Kárpát-medencéből ismert (183. kép 8) emlékek ― két kereszt kivételével ― 

szórványleletként kerültek múzeumba, így időrendi helyzetüket sem könnyű meghatározni. A 

Majs-Udvari rétek 1031. sírjához köthető kereszt a temetkezésben talált S végű hajkarikák, 

illetve a temető szerkezete alapján annak legkésőbbi, 11. századi időszakához köthető. A 

                                                 
1355 Kovács 1997, 101–104. 
1356 Kovács 1997, 116–117. 
1357 Méri 2000, 131., 134. 
1358 Kiss 1983, 94. 
1359 Kovács 1997, 107. 
1360 Atanasov 1992, 257., 262. 
1361 A három ismert darab közül a legjobb állapotú a balatonmagyaródi kereszt, melynek még a függesztő füle is 
megmaradt (Vándor 2002, 117). A tiszalöki lelet esetében a függesztőfül már letört, amit két, a felső száron 
elhelyezett átütéssel pótoltak (Méri 2000, 137). A majsi kereszt volt a legkopottabb, mindkét oldalszára csak 
töredékesen maradt meg. Ennél a darabnál is hiányzik függesztőfül, valószínűleg ezért lyukasztották át a felső 
szárvéget (Kiss 1983, 335., 27. t.). 
1362 A balatonmagyaródi temető 213. sírjába ― az előzetes közleményben szereplő fotó alapján ― kisgyermeket 
temettek (Vándor 1996, 149., 67. kép). A majsi kereszt egy infans I. korú váz melléklete volt (Kiss 1983, 94). A 
tiszalöki kereszttel eltemetett személy korát ― a hiányos sírleírás miatt ― nem lehet meghatározni (Méri 2000, 
134). 
1363 A balatonmagyaródi keresztet a mellkason találták meg (Vándor 1996, 149. 67. kép), a majsi (Kiss 1983, 
94.) az áll, a tiszalöki pedig a „koponyaabroncs alatt” (Méri 2000, 134.) volt.  
1364 A majsi kereszt gyöngyök között feküdt, a koponya alatt (Kiss 1983, 94). 
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hozzá legközelebb eső éremmel datált sír az ÉK-re fekvő 1019. számú temetkezés,1365 melyet 

I. Béla hercegi (CNH I. 15; H 11) ezüstdenára a 11. század második felére datál. A másik, 

temetkezéshez köthető kereszt a Zalavár-Kápolna lelőhelyen feltárt templom körüli temetőből 

ismert. A 96. gyermeksírban talált bronzkereszt a temető legkorábbi időhorizontjához, a 11-

12. század fordulójához kapcsolódik.1366 A kereszttípus további szórvány darabjait szintén a 

11. század második felére, illetve a 12. század elejére keltezte a kutatás.1367  

A típus nem túl nagy számban fordul elő az általunk vizsgált területen, jóllehet a keresztek 

egyik legáltalánosabb típusát képviselik ezek az egyszerű, díszítetlen darabok. 

Gyermeksírokból kerültek elő,1368 és a nyakban viselték, melyre a tárgyakon kialakított 

függesztő fülek utalnak, továbbá a sírban megfigyelt darabok helyzete is ezt bizonyítja.1369 A 

típus előképei már a 10. század előtt is megtalálhatóak a délkelet-európai régészeti 

leletanyagban.1370 Az avar időszak hasonló kialakítású, Závodon talált emléke utal a típus 

Kárpát-medencében is felbukkanó előzményeire.1371 A 11. században ― az avar időszakhoz 

hasonlóan ― szintén D-i irányból érkezhettek ezek a tárgyak. A Kárpát-medencei darabok 

jelentős része a D-i területekre esik, illetve a keresztek közvetlen párhuzamai megtalálhatóak 

szerb területeken1372 és Bulgáriában,1373 amelyek 11. századi keltezése megerősíti a típus 

említett Kárpát-medencei időrendjét is. 

 

IX.1.7. Az 5. típus 
 

Az 5. típusba sorolt, öntéssel készült darabok (183. kép 7–9) jellegzetessége, hogy 

díszítéseik egykori, rátétdíszes előképeik ékkőfoglalatait imitálják, melyek ez alapján az 

ékkőbetétes keresztekre (crux gemmata) vezethetők vissza1374. A típus előképeként a 

                                                 
1365 Kiss 1983, 142. 
1366 A keresztre és a sír helyzetére vonatkozó adatokért Ritoók Ágnesnek tartozok köszönettel. 
1367 Vinski 1970, 54.; Marjanović–Vujović 1987, 55.; Petrovič 2001, 107–108., 131., 192., 221., No. 309. 
1368 A Majs-Udvari rétek 1031. sírjában juvenis korú váz feküdt (Kiss [1983] 143), a Zalavár-Kápolna 
lelőhelyről ismert kereszt, Ritoók Ágnes közlése szerint gyermeksírból származik. 
1369 A Majs-Udvari rétek temető 1031. sírjában a kereszt elcsúszva, egy bronzlunula és egy gyöngyszem mellett, 
a koponya jobb oldalán feküdt (Kiss 1983, 143–144). A zalavári temetőben talált kereszt ― az ásató 
beszámolója alapján ― közvetlenül a koponyacsontok mellett volt.  
1370 Petrovič 2001, 104. 
1371 A zalavári és a závodi kereszt hasonlóságára Ritoók Ágnes hívta fel figyelmemet. Hampel 1905, Taf. 252. 1; 
Garam 2001, 60; Vida 2002, 183. 
1372 Marjanović-Vujović 1987, 55. 
1373 Atanasov 1992, 262. 
1374 Onasch 1981, 221. 
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rátétdíszes körmeneti kereszteket1375 és a jeruzsálemi Szent Kereszt ereklyét tekintették, a 

későbbi egyszerű, öntött daraboknál azonban már nincs kőbetét.  

Az 5a altípus (183. kép 7) darabjainak (16. táblázat No. 6, 37, 47.) jellegzetessége, 

hogy a szárvégeken kialakított két fülön jelölték a rátétdíszek foglalataira utaló motívumokat. 

A ptuji temető1376 66. sírjában talált keresztet1377 a 10. század második felére, végére 

helyezhetjük. A kereszt valószínűleg nem helyi készítmény, hanem kereskedelmi kapcsolatok 

révén került itteni tulajdonosához. A típus másik két darabja szórványlelet volt. Az egykori 

Temes megyében, Dettán feltárt temetőtöredékből1378 ismert darabot, ― melyet Hampel 

József közölt ― tágabb leletkörnyezete1379 a 10. század végére, illetve 11. századra keltezi. A 

tiszafüredi szórvány kereszt az előző két tárgynál jóval É-ibb területről ismert. A 

Nagykenderföldeken feltárt köznépi temető valamikori teljes nagyságát mintegy 150-180 sírra 

becsülte az ásató, használatának kezdetét a 10. század közepére, befejezését pedig a század 

végére helyezte1380. Ezek nyomán a szórvány leletként előkerült mellkeresztet a 10. század 

második felére, végére keltezhetjük.  

Az 5b altípusba (183. kép 8) sorolt, öntött, dudoros gyöngydísszel ékesített keresztek 

közül mindössze egy (16. táblázat No. 58) került elő az általunk vizsgált területről, és ez is 

szórvány1381. A verseci múzeum lelete1382 ― analógiái alapján ― a 10. század végétől 

keltezhető.1383 

Az előbbi kettőnél még egyszerűbb kivitelűek azok a keresztek (5c), ahol csak a kerek 

poncminták, valamint a keresztszárak végén a rekeszdíszek utánzatai utalnak a korábbi 

előképekre (183. kép 9). A Kárpát-medencében ebből a típusból három darabot sikerült 

összegyűjtenünk (16. táblázat No 45, 48, 53). A vatyai kereszt szórvány, míg a Tiszakeszi-

Szódadomb lelőhelyről származó lelet sírból ismert, azonban a Gálffy Ignác által 1900-ban 

feltárt temetőrészben az ásató nem figyelte meg annak összefüggéseit.1384 A Szob-Kiserdő 60. 

sírból1385 előkerült ― nyaklánc díszeként viselt ― keresztet egy VII. Konstantinos és II. 

                                                 
1375 Evans 1997.; Katsarelias 1997.; Schmidt 2001, 305. 
1376 Leletanyaga alapján a temető alapvetően a Köttlach-kultúrához (Giesler 1980.) sorolható. 
1377 Korošec 1979, I. 56; Tomičić 1993.; Bitenec 2001, 116. 
1378 Kárász 1896. 
1379 Ezeknek a régiségeknek egy jelentős része szintén kapcsolatba hozható a Köttlach-kultúrával, mint arra már 
Hampel József is felhívta a figyelmet: Kárász 1896, 231–232.  
1380 Fodor 1996, 290–292. 
1381 Barački 1988, 174. 
1382 Barnea 1967, 357–359.; Marjanović-Vujović 1987, 55–56.; Bálint 1991, 106.; Atanasov 1992, 263.; Schmidt 
2001, 306. 
1383 A kereszttípus egy változata Észak-Európában is elterjedt. Purhonen 1989, 82–84. 
1384 A rendelkezésünkre álló adatok alapján egy 10. század végére – 11. század első felére keltezhető temető 
valószínűsíthető. K.Végh 1971, 85–86. 
1385 A sírban egy 6 év körüli kislány csontváza feküdt. Bakay 1978,33. 
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Romanos (948–959) solidus aranyozott utánzatának terminus post quem adata keltezi a 10. 

század utolsó harmadának az elejére, amelynek nem mond ellent a sírban talált két S végű 

hajkarika sem.1386  

A kereszttípus párhuzamait a 10-12. századra keltezte a kutatás.1387 A fenti áttekintés arra 

utal, hogy a Kárpát-medencében a 10. század utolsó harmadára, illetve a 11. század elejére 

datálható valamennyi altípusa,1388 melyek délkelet-európai kapcsolatrendszere már régóta 

ismert a magyar szakirodalomban is.1389 A kőbetétes kereszttípus (crux gemmata) előzményei 

a 4. századig nyúlnak vissza, I. Constantinusnak a Milvius-hídon vívott csata előtti 

látomásával, illetve anyjának,1390 a Szent Kereszt megtalálása után készíttetett kiemelkedő 

jelentőségű ereklyéjével kapcsolatban.1391 Az ereklye1392 rekeszberakásos ékkődíszes 

kialakítása később alapvetően befolyásolta a bizánci keresztábrázolásokat,1393 így a 

mellkeresztekét is. 1394A tárgyalt típus ennek következtében folyamatosan jelen volt a bizánci 

egyházi művészetben és Bizánc peremterületein is elterjedt1395, ezt mutatják a Kárpát-

medencéből ismert darabjai is. 

 

IX.1.8. A 6. típus  
 

A 6. típusba sorolt kereszt (16. táblázat No. 40) ólomból készült, a függesztőfüllel egybe 

öntött tárgy alsó keresztszára kiszélesedik, egy szabályos talpat képezve (184. kép 1). A 

kereszt előlapján a szárak találkozásánál bemélyített görög kereszt (crux quadrata) ábrázolása 

látható. A Kárpát-medencében (186. kép 2) egy ilyen tárgy ismert. Az ólomötvözetből készült 

                                                 
1386 Kovács 1989, 67. 
1387 Davidson 1952, 256.; Petrovič 2001, 155., 279. 
1388 Bálint 1991, 105. 
1389 Bárány-Oberschall 1953.; Lovag 1980.; Bálint 1991, 105. 
1390 A tárgy szerepe később is meghatározó volt a keleti kereszténységben, amint azt a II. Theodosius idején 
kialakított és Jeruzsálemben elhelyezett Szent Kereszt-ereklye mutatja. Az ereklye történetéről átfogó jelleggel 
ld. Podskalsky 1991.; Taft–Kazhdan 1991. 
1391 Szókratész I. 17; Podskalsky 1991, 550.; Mietke 1998,49–50. 
1392 A tárgyat ábrázolták a festészetben és a mozaikművészetben (Belting-Ihm 1994.Taf. I; Ihm 1992, 71–94.), 
megtalálható volt textileken, elefántcsont faragványokon (Maguire 1989, 218–219.; Maguire 1990.; Campbell 
1985, 115.), és mintának tekintették a körmeneti és az egyszerű mellkeresztek készítői is (Davidson 1952, 256., 
258–259.; Ross 1965, No. 157.; Evans 1997.; Katsarelias 1997.; Schmidt 2001, 305–307). 
1393 A hatalmas szakirodalommal rendelkező kérdéskörnek csak a fontosabb tanulmányait idéztük. A crux 
gemmata kereszttípus alaptípusa jól tanulmányozható a 6. századi milánói elefántcsont diptichonon (Dinkler 
1964, 76.; idem 1964a, 59.), valamint a római Basilica de Santa Prudenzia apszismozaikján. Dinkler 1964, 71.; 
Belting-Ihm 1994, Taf. I.  
1394 Leclercq 1914, 3081–3083., 3103–3113.; Dinkler 1964.; Christe 1973, 33–36.; Castelli novelli 1987, 121.; 
Ihm 1992, 79–83. 
1395 Barnea 1967, 357–358.; Marjanović-Vujović 1987, 56.; Atanasov 1992, 263.; Petrovič 2001, 113., 155., 
158–159., 221., 249., 263., 278. 
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kereszt a Sándorfalva-Eperjes lelőhely 14. számú temetkezésében, egy férfi1396 sírjában 

feküdt, amely temetkezés a temető É-i végében került elő1397. A kereszt alsó szára a többi 

szárvéghez képest erőteljesen kiszélesedik, mintegy talpat képezve, az előlapon a 

keresztábrázolást bemélyítéssel alakították ki. A kiszélesedő alsó szár jelölheti az 

ábrázolásokon is szereplő hármas halmot, melynek a közepén a keresztfa áll. 1398 Hasonló 

megoldást egy ― valószínűleg Palesztinából származó ― 10. századi darabon sikerült 

megfigyelni.1399  

A sándorfalvi temető felhagyása az ásató megfigyelései alapján a 10. század középső 

harmadára helyezhető,1400  ezért a kereszt sem lehet ennél későbbi.1401 A lelet közvetlenül az 

áll alatt volt, ami arra utal, hogy a nyakban hordva viselték.1402  

 

IX.1.9. A 7. típus 
 

A 7. típusba, az öntött, „antopomorf” ábrázolású egyszerű mellkeresztek közé sorolható az 

általunk felgyűjtött leletek 40%-a (25 darab). A számos altípussal rendelkező tárgytípus nem 

csak a Kárpát-medencében (11. kép 1), hanem egész Délkelet-Európában a leginkább elterjedt 

típusnak számított1403. A 3a típushoz hasonlóan kialakításukat tekintve ezek állnak a 

legközelebb a nagyrészt szintén öntött ereklyetartó mellkeresztekhez.1404  

A 7a altípusba sorolt darabok (187. kép) öntött, viszonylag nagyméretű keresztek, amelyek 

ikonográfiai szempontból leginkább összevethetőek az ereklyetartó mellkeresztekkel. A 

tárgyak öntőmintáin igyekeztek megtartani az ereklyetartó típus keretes szerkezetét, és a 

keresztfa jelölését1405, kialakításuk azonban több ponton egyszerűsödött.1406 Az ide sorolt 

                                                 
1396 Az adultus korú (23-27 éves) férfit, az ásatáson — valószínűleg a mellékletek alapján — Fodor István nőként 
határozta meg (Fodor 1985, 30). Az antropológiai elemzés során azonban kiderült, hogy férfiról van szó. 
Marcsik Antónia szíves szóbeli közlését ezúton is köszönjük. 
1397 Fodor 1985, 19. 
1398 Ihm 1992, 83–91. 
1399 Az ezüstberakással díszített öntött bronzkereszt alsó szára, a sándorfalvi darabhoz hasonlóan, kiszélesedett, míg a többi keresztszár 
egyenlő, az alsó keresztszártól kisebb méretű volt. Ćurčić–Clair 1986, 89–90.  
1400 A temetőből egyetlen érme került elő, Eudes francia király (887–898) töredékes limogesi verete (Fodor 
1985, 32.; Fodor 1996, 349.; Kovács 1989,173.), amely azonban nem segít a közvetlen keltezésben. 
Kovács1985. 
1401 Fodor 1985, 32–33.; Fodor 1996, 348–349. 
1402 A viseletet megerősíti a kereszt kialakítása is. A rombusz alakúvá vastagodó függőleges szár fölött lyukat 
alakítottak ki a felfüggesztés számára. Fodor 1996, 348–349. 
1403 Marjanović-Vujović 1987, 51–53.; Lovag 1999, 12. 
1404 A szakirodalomban ismert olyan vélemény, amely szerint ez a típus az erekelyetartó mellkeresztek egykori 
népszerűségének köszönheti ― mint azok egyszerűbb és olcsóbb utánzatának ― köszönheti az elterjedését. 
Lovag 1994, 190.; idem 1999, 11–12. 
1405 Lovag 1994, 190  
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négy kereszt (16. táblázat No. 17, 46, 59, 90) közül három (a két veszprémi1407 lelet és a 

telegdi1408 lelet) szórvány, így pontosabb keltezésük nem lehetséges. A kiskunfélegyházi 

kereszt ― amely a Veszprém-Nándor-telepi kereszt nagyon közeli párhuzama,1409 ― egy 10-

11. századi köznépi temető szórványleleteként került elő.1410 A nagy fokú hasonlóság alapján 

feltételezhető, hogy a két lelet azonos korú és talán azonos műhelyben is készült.  

Ezt a típust legutóbb Jörn Staecker tekintette át,1411 és munkája alapján elmondható, hogy 

mind Kelet-, mind Észak-Európában széles körben elterjedt volt. A keresztek Észak-

Európában a legtöbb esetben kincsleletekhez kapcsolódtak és jóval hosszabb ideig voltak 

használatban, mint Kárpát-medencei párhuzamaik1412. Kiss Attila a majsi temető kapcsán úgy 

vélte, hogy ezek a leletek É-ról kerültek be a Kárpát-medencébe1413, ez azonban főként az 

eltérő időrend miatt nem igazolható. Az altípus eredetének megítélésénél fontos tényező, hogy 

a Mediterráneum térségének 10-11. századi leletanyagában is megtalálható1414. 

A 7b altípusba tartozó keresztek (184. kép 3) a variáns legnagyobb (M: 5,1–6,5 cm) darabjai. 

Az előlap már nem keretes szerkezetetű, hanem a Krisztus-ábrázoláson van a hangsúly. 

Feltehetően eltérő műhelyhagyományokkal áll összefüggésben az ábrázolások részletessége, a 

végtagok arányát azonban mindig igyekeztek pontosan kialakítani. A 7b altípus leletei (16. 

táblázat No. 3–5, 14, 21, 39, 41.) között szórvány a cecei,1415 a vitatott leletkörülményű 

cikói,1416 és a jankafalvai kereszt.1417 A Csongrád-Felgyő, Csizmadia-tanya 45. sírjában 

                                                                                                                                                         
1406 Az előlapon látható Krisztus-ábrázolás általában elnagyolt, készítői kevésbé ügyeltek a részletek pontos 
kidolgozására. 
1407 Veszprém-Nándor-telepen (1937) nem találtak sírokat, csak településnyomokat (MRT 2, 246–247.), a 
Veszprém-Temetőhegy néven említett másik keresztet pedig nem lehet pontos lelőhelyhez kötni. A Temetőhegy 
közelében, a Sallai utcában több Árpád-kori csontvázat tártak fel (MRT 2, 238), ezek alapján a kereszt akár 
innen is előkerülhetett, de számításba jöhet a környékről ismert más 10-11. századi temetőtöredékek is. MRT 2, 
247–249. 
1408 Lovag Zs. a telegdi leletet a Veszprém-Nándor-telepen és a Kiskunfélegyházán előkerült darabokkal vetette 
össze (Lovag 1999, 30.), hasonló módon járt el J. Staecker (Staecker 1997, 65–66.) is. A telegdi lelet viszonya 
azonban nem olyan szoros, mint a veszprémi és a kiskunfélegyházi kapcsolata. Erre utal, hogy a telegdi 
kereszten nincs meg a Krisztus-alakot keretező kettős borda, illetve méretét tekintve is kisebb (4,5×3,5 cm), mint 
az utóbbi kettő. 
1409 Mindkét kereszt jobb szára lekerekített, míg a bal szárak sarkos végződésűek. A veszprémi kereszt bal 
szárának felső íve megtörik és kiszélesedik, a kiskunfélegyházi kereszt esetében ez a rész vízszintes. Méretük 
mellett: a veszprémi kereszt 5×3,5 cm (Lovag 1980, 368.), a kiskunfélegyházi 4,8×3,4 cm (Horváth 1996, 331.), 
a Krisztus-ábrázolás tekintetében is hasonlóak, a keresztek szárainak, valamint az előlapok díszítésének apró 
különbségei azonban arra utalnak, hogy nem azonos, csak hasonló öntőmintában készülhettek. Lovag 1999, 30. 
1410 Hováth 1996, 330–331. 
1411 Gyűjtéséből J. Staecker kihagyta a Veszprém-Temetőhegyen előkerült keresztet, mivel az általa használt 
tipológia ikonográfiai leírásába nem illett bele (Staecker 1997, 65–66.). Vö.:  Staecker 1997, 65–69., 75–76.; 
idem 1999, 134–135. 
1412 Staecker 1997, 66–67. 
1413 Kiss 1983, 173. 
1414 Zastrow–de Meis 1975, 29., Tab. 32. 
1415 A tárgyat egy elpusztult középkori templom mellett találták. Lovag 1980, 363. 
1416 A kereszt állítólag egy késő avar sírból került elő (Lovag 1980, 363). A leltári szám alapján (MNM 
5/1930.11.) a kereszt a cikói temetőhöz (ADAM 2002, 92.) tartozhatott, azonban kivitele és analógiái alapján a 
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hitelesen feltárt keresztet a sír további lelete (egy kerek átmetszetű, végei felé hegyesedő 

ezüstgyűrű) alapján a 10-11. század fordulójára keltezhetjük.1418 A Majs-Udvari rétek 234. 

sírjában a kereszten kívül előkerült leletek nem nyújtanak támpontott a keltezésben.1419 A 

tárgyalt temetkezés D-i oldalán előkerült 235. sír érméje,1420 illetve a Ny-ra fekvő 233. számú 

sírban feltárt pénz1421 a kereszt 11. századi időrendjét valószínűsítik.1422 Püspökladány-

Eperjesvölgy 107. sírjában a bronzkereszt mellett talált I. (Szent) István (CNH I. 1; H1) denár 

szintén a 11. századra datálja az altípust.1423 A szakonyi kereszt keltezése a további 

mellékletek hiányában nem lehetséges.1424  

A 7c altípusba sorolt keresztek (184. kép 4) hasonló kialakításúak, mint a 7b altípusba 

tartozó darabok, azonban mindkét előbbi variánsnál kisebb méretűek,1425 illetve az 

előlapjaikon kialakított Krisztus alakok már elveszítették arányosságukat: a karok hossza ― a 

keresztek szárvégeihez igazodva ― aránytalanul megnyúlt. Az altípus darabjai (16. táblázat 

No. 18, 19, 31, 43, 50, 55, 57, 62, 63.) közül szórvány az 1874-ben, a Nemzeti Múzeum által 

Ráth Györgytől1426 és a Schiffertől1427 vásárolt két kereszt, a Darnay-gyűjteményből 

származó nemeshanyi, a Kloštar-Podarvski-Pijeski lelőhelyen talált lelet, valamint a Verseci 

Múzeumban őrzött két tárgy. A fenti szórványleletek mellett pontos keltezésre a másik 

kloštari (16. táblázat No. 18) kereszt esetében van lehetőség. A tárgy egy olyan köznépi 

temetőből került elő, ahol S végű hajkarikák, négyzetes átmetszetű bronz huzalgyűrűk és 

öntött, sodrást utánzó bronzgyűrűk jelezték a sírok 11. századi időrendjét.1428 A Szentes-

Szentlászló lelőhely 26. sírjában talált kereszt a sír leletanyaga alapján (sodrott, hurkos-
                                                                                                                                                         
10. századi keresztekhez sorolta a kutatás (Lovag 1980, 369–370.; Kiss 1983, 173.; Bóna 1984, 287.; Lovag 
1999, 29). 
1417 A lelet a Magyar Nemzeti Múzeum leltárkönyve szerint egy jankafalvi szőlőskertben került elő, egy 
agyagedénnyel együtt (MNM Napló [1891–1894] 113; Lovag 1979, 47.; idem 1980, 366.). Az Erdős Miksától és 
Diószegi Lajostól vásárolt tárgyról többet sajnos nem tudunk, mert a leltárkönyvben hivatkozott MNM 
178/1892. iktatószámú levélben nincs szó az adott leletről. A vásárlás körülményeit valószínűleg a 179/1892. 
iktatószámú levél tartalmazta, amely azóta elveszett.  
1418 A temető további mellékletei: S végű hajkarikák, a 6. sírban talált fonott, összekalapált végű ezüstgyűrű 
(Párducz 1946, 131–132., 142–143.) megerősíti a fentebbi datálást (vö. Szőke–Vándor 1987, 74). 
1419 Kiss 1983, 92. 
1420 I. (Szent) István (1000–1038) CNH I. 1; H 1. vagy I. András (1046–1060) CNH I.11, H 8. 
1421 Péter (1038–1041, 1044–1046) CNH I. 8; H 6. Vö.: Kovács 1997) 50, 95–96, 98–101 
1422 Az utóbbi sírban talált érmét Kiss Attila a töredék R betűjének alakja miatt inkább Szent Istvánhoz vélte 
köthetőnek (Kiss 1983, 92). A sír keltezési problémái kapcsán ld. Bóna 1984, 288–289.; Kovács 1984.; idem 
1997, 50., 297. j. 
1423 Nepper 2002) 146–147 
1424 A szomszédos temetkezések leletszegény környezetéből mindössze a 10. sír elhegyesedő végű bronz 
huzalgyűrűje nyújthat némi támpontot (vö. Szőke–Vándor 1987, 74–76.), melyhez hasonlóan a temetőtöredék K-
i részén feltárt sírok I. (Szent) István és Salamon érméi szintén a 11. századi keltezést sejtetik (Gömöri 1984, 96.; 
84.).  
1425 A legtöbb darab magassága nem éri el a 4 cm-t. 
1426 Ld. MNM Napló (1873–1876) 63.; Lovag 1979, 47.; idem 1980, 368; idem 1999, No. 34. 
1427 Ld. MNM Napló (1873–1876) 101.; Lovag 1979, 47.; idem1980, 368; idem1999, No. 35. 
1428 Brunšmid 1904, 76–86.; Hampel 1907, 170–172., 59–61. t. 
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kampós záródású nyakperec, pentagrammás gyűrű) a 10. század második felére,1429  vagy 

annál későbbi időszakra helyezhető.1430 A valkóvári temető 378. számú gyermeksírjában 

feltárt kereszt keltezése sajnos bővebb adatok hiányában nem lehetséges.1431 

A 7d altípus esetében (184. kép 5) a tipológiai elkülönítés alapját a kereszt reliefszerű 

körvonalainak gyöngydrótra emlékeztető kialakítása adta. A 7d altípusba sorolt két darab (5. 

táblázat No. 7, 38) közül az egyik az Arad közelében fekvő Földvári pusztán került elő.1432 A 

feldúlt köznépi temető éremmellékleteijelzik,1433 hogy egy 11. századi temetőrészt dúltak fel 

a kavicsbánya megnyitásakor.1434 A püspökladányi temető 95. sírjában talált keresztet a 

temetkezés további mellékletei (vascsörgő, másodlagos funkcióban felhasznált csüngős 

ruhaveretek, gyöngyök) alapján ugyan nem keltezhetjük pontosan, azonban a sír közvetlen 

közelében fekvő, 107. számú ― szintén keresztmellékletes ― temetkezés éreméje közvetve 

datálja ezt a sírt is datálja.1435 A hasonló leletekkel eltemetett 107. sírban nyugvó kislány 

mellé tett I. (Szent) István (CNH I. 1) denár alapján valószínűsítjük, hogy a 11. század első 

felében kerülhetett sor a 95. sírban nyugvó gyermek eltemetésére is.1436  

A 7e altípus (184. kép 6) döntően abban különbözik az előzőektől, hogy nem csak a kereszt 

előlapját, hanem hátlapját is díszítették. Az egyedi jellegű nyírkarászi darab (16. táblázat No. 
                                                 
1429 A temető gazdag ― lószerszámmal és fegyvermelléklettel eltemetett ― sírjai arra utalnak, hogy a 
töredékesen feltárt temetőbe a 10. század középső harmadában már biztosan temetkeztek, azonban folyamatos 
használata nem szakadt meg a század utolsó évtizedeiben sem. 
1430 Széll 1941, 234. 
1431 Demo 1996, 85. 
1432 A temetőt Szőke B. ― a leletkataszter nyomán (FÉK 1962, No. 839.) ― tévesen a Békés megyei 
Pusztaföldvárhoz kötötte (Szőke 1962, 62). Számos további tanulmányban szerepelt még a lelőhely Arad-
Pusztaföldvár megnevezéssel (Kovács 1994a, 120.), azonban a helyes elnevezés a Földvári-puszta, amely Arad 
és Muszka közelében, Zimándújfalu határában van (Bálint 1991, No. 6.; Mesterházy 1996, 299.). A leleteket 
Dáni János vasúti osztálymérnök gyűjtötte össze, és Réthy László segítségével kerültek a Magyar Nemzeti 
Múzeumba. Réthy L. a muszkai leletek hírére érkezett „második szülőhelyére”, Aradra (Réthy 1898, 128–130.). 
Nachtnabel Ödön földbirtokossal folytatott megbeszélései során szerzett tudomást a Földvár-pusztai leletről, 
melyről a február 7-én reggel kelt, és a Nemzeti Múzeumba címzett levele tudósított (MNM Irattár 85/1895). 
Aznap délután már az Arad-Csanádi Egyesült Vasútigazgatóság aradi irodájában tárgyalt a Zimándújfalu 
határában előkerült leletek sorsáról (MNM Irattár 85/1895). A tárgyak egy része azonban valószínűleg nem 
ekkor, hanem még korábban került elő, erre utal Réthy azon megjegyzése, hogy külön tárgyalásokat kell 
folytatnia Vásárhelyi Béla igazgató, főrendiházi taggal, akinél „többrendbeli e vasútvonalon talált lelet van 
táblára fűzve fenn a falon” (MNM Irattár 85/1898). Aradon a Réthy ténykedése iránt megnyilvánuló 
közérdeklődés és segítő szándék nagyban megkönnyítette a muzeológus munkáját. A temető két éremlelete 
közül az egyiket Hampel J. hibásan II. Lászlóhoz kötötte (Hampel 1900, 583.), hibája átkerült a leletkataszterbe 
is (FÉK 1962 No. 839.), pedig a helyes meghatározást (I. (Szent) László), már Réthy László február 7-én délután 
kelt levele is tartalmazta (MNM Irattár 85/1895). 
1433 I. Béla (1048–1060) és I. (Szent) László (1077–1095). 
1434 A temetőt Mesterházy K. úgy értékelte, hogy „kezdetei a X. század első felébe nyúlnak vissza” (Mesterházy 
1996, 299). Mesterházy K. vélekedésével ellentétben a leletanyag alapján (Réthy 1898.; Hampel 1900, 583–
587.) mi nem látjuk bizonyítottnak a temető nyitásának ilyen korai datálását. 
1435 Nepper 2002, I. 146–147. 
1436 A kereszt használata kapcsán M. Nepper I. úgy gondolta, hogy nyakban hordva viselték ugyanúgy, mint 
ahogy ez a többi kereszt esetében is általánosan megfigyelhető. Ez a tárgy azonban törötten került a sírba, felső 
szára és füle is hiányzott (Nepper 1996, 254.), hátlapján pedig — a publikációk alapján — nincs nyoma annak, 
hogy új függesztőfület alakítottak volna ki. 
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35) keltezése a temetőben talált I. (Szent) István-, Péter- és I. (Szent) László-érmék, valamint 

állatfejes karperecek és S végű hajkarikák alapján a 11. századra tehető.  

A 7f altípusba (184. kép 7) sorolt mitrovicai, valamint az ógyallai kereszten (16. táblázat No. 

26, 36) a test körvonala nem emelkedik ki a kereszt síkjából, hanem ellenkezőleg, 

belemélyed. A 70 koronáért vásárolt mitrovicai darab időrendjét sajnos a tárgy szórvány 

jellege miatt nem lehet meghatározni.1437 A gondosan feltárt ógyallai temetőben1438 a 

keresztet tartalmazó 22. sír a temető D-i részében található, 1439 ahol az S végű karikaékszeres 

sírok a 10. század végére, 11. század elejére keltezi a temetőrészt.1440   

Összefoglalva elmondható, hogy a 7. típusba sorolt keresztek keltezhető darabjai szinte 

minden esetben 11. századi éremmellékletekkel kerültek elő, vagy olyan temetőrészben 

feküdtek, amelyek a 10. század végénél nem korábbiak. A Kárpát-medencén kívüli 

párhuzamaik alátámasztják ezt a kormeghatározást. Szerbia területéről Udovice,1441 

Kladovo,1442 Vinča,1443 Brestovik,1444 Prahovo,1445 Margum,1446 Romániából Dinogetija,1447 

és Pacuiul lui Soare,1448 valamint a bulgáriai Silistra,1449 Suvorovo,1450 és Várna1451 

lelőhelyekről ismert keresztek egyidősek a Kárpát-medencei darabokkal. A kereszttípus 11. 

századi elterjedését erősítik az egykori kijevi Rusz területéről származó novgorodi1452 és az 

Észak-Európából ismert darabok is.1453 A tárgytípus Kárpát-medencében talált altípusai 

között jelentős kronológiai különbség nem mutatható ki, melyet főként a püspökladányi 

temető két egymáshoz közel eső temetkezése bizonyít: az eltérő kereszttípusok azonos 

kronológiai horizontot képviseltek a temetőn belül. Az altípusok kialakításban megfigyelt 

különbségek véleményünk szerint inkább eltérő műhelyhagyományokat sejtetnek. 

                                                 
1437 A keltezést nem segíti a tárgy talán legközelebbi párhuzama, az al-dunai Pacuiul lui Soare lelőhelyen talált 
kereszt sem (Diaconu 1977, 131.; Lovag  1999, 29.), mivel ennek a leletnek az időrendje is bizonytalan (Diaconu 
1977, 126–133.). Vö.: MNM Irattár 284/1901. 
1438 Rejholcová 1976. 
1439 Az erősen kopott keresztet hosszabb ideig használhatták, felülete kopott, és másodlagos felhasználására utal, 
hogy az ábrázolás fejrészét a felfüggesztéshez átfúrták. Rejholcová 1976,] 215. 
1440 Rejholcová 1976, 203–204., 215. 
1441 Marjanović-Vujović 1987, 52., No. 51.; Petrovič 2001, 134., No. 88. 
1442 Marjanović-Vujović 1987, 52., No. 53.; Petrovič 2001, 138., No. 102. 
1443 Marjanović-Vujović 1987, 52–53., No. 54–55.; Petrovič 2001, 140–141., No. 111–113,. 116. 
1444 Marjanović-Vujović 1987, 53., No. 56.; Petrovič 2001, 139., No. 107. 
1445 Janković 1983.; Petrovič 2001, 126., No. 67.; Lovag 1999, 30., No. 33. 
1446 Petrovič 2001, 132., No. 82. 
1447 Barnea 1967, 358–359.; Petrovič 2001. 278., No. 471–472. 
1448 Diaconu 1977, 131.; Petrovič 2001, 293., No. 526–527.; 296., No. 535–536. 
1449 Atanasov 1992, 258., 264., No. 20–22. 
1450 Dončeva-Petkova 1992, 10. 
1451 Dončeva-Petkova 1992, 10. 
1452 Sedova 1981, 39., 49–50.; Kiss 1983, 207.; Petrovič 2001, 367. 
1453 Staecker 1997, 65–69., 75–76.; Purhonen 1998, 71–79.; Staecker 1999, 134–152.; Lager 2002, 134–138. 
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A keresztek jelentős része ennél a változatnál is gyermeksírból ismert,1454 csak ritkán fordult 

elő idősebb személy mellékleteként.1455 Nyakban függesztett viseltükre az öntött 

függesztőfülek, illetve sírban megfigyelt helyzetük utal.1456  

 

IX.1.10. A 8. típus 
 

A 8. típus darabjait (16. táblázat No. 32, 40) szintén bronzból öntötték, jellegzetességük, hogy 

a díszítetlen kereszt felső szárvégéhez egy félhold alakú tag kapcsolódik, mely fölött a kereszt 

síkjára merőleges függesztőfül helyezkedik el (184. kép 8). A félhold alakú csüngők gyakori 

kísérőleletei a 10-11. századi leleteknek.1457 Kereszttel együtt való előfordulásukra a fentebb 

vizsgált sírok esetében is több példa akadt.1458 A 8. típusba sorolt darabok csak a Kárpát-

medence D-i peremvidékén ismertek (186. kép 2). Párhuzamai a Szerbia területére eső 

Ritopek1459, Severna Serbia1460, Kurvin grad1461 lelőhelyekről ismertek, melyeket a szerb 

kutatók a 11. századra kelteztek. A Novi Banovciról ismert többi szórványlelet kora ezzel 

összhangban áll, mely alapján úgy tűnik, hogy egy 11. századi lokális változatról van szó.1462  

 

IX.1.11. A 9. típus 
 

A típus szárai a „pálcikakeresztekhez” hasonlóan nem lapos, hanem hengeres kialakításúak, 

oldalsó szárvégeit nagyméretű gömbös tagok zárják le, míg a kereszt középső részét egy-egy 

                                                 
1454 A Csongrád-Felgyő, Csizmadia-tanya 45. sírját munkások találták meg, így pontos embertani 
meghatározásra nem volt lehetőség, de elmondásuk alapján a publikációban fiatal lánygyermeket vélelmezett 
Párducz M. (1946, 136). A Majs-Udvari rétek 234. sírjában infans I. korú gyermek csontváza volt (Kiss 1983 
92). A valkóvári sírban szintén kicsi gyermek váza feküdt (Demo 1996, 85). A két püspökladányi sírban nyugvó 
gyermek azonos életkorban (5 évesen) halt meg (Nepper 2002, I. 145–146). A szentesi temető 26. sírjában az 
antropológiai meghatározás hiányában nem tudjuk pontosan a halott nemét, sem pedig életkorát (Széll 1941, 
234). 
1455 Az egyetlen ilyen kereszt a szakonyi temető 9. sírjában volt. 
1456 A Majs-Udvari rétek 234. sírjában a kereszt a bal kulcscsont helyén volt, egy gyöngysor mellett (Kiss [1983] 
92, 54. ábra). A Püspökladány-Eperjes-völgy 95. sírjában talált kereszt az áll alatt feküdt, egy gyöngysor 
részeként (Nepper 2002, I. 145., II. 163.), a 107. sírban pedig a jobb kulcscsont közelében, egy lunula mellett 
(Nepper 2002, I. 247, II. 161). A szakonyi leletet az ásató a sírrajzon a jobb bordák közé rajzolta be (Gömöri 
1984, 85. 4. ábra), a tárgy pontos helyzete, illetve viseleti elemként történő meghatározása azonban bizonytalan, 
mert az a leírás szerint a kidobott sírföldből került elő (Gömöri 1984, 84). 
1457 Kralovánszky 1959. 
1458 Ilyen volt Majs-Udvari rétek 1031. sír (Kiss 1983,143.), Püspökladány-Eperjesvölgy 107. sír (Nepper 2002, 
I. 146–147). 
1459 Vinski 1970, 55.; Marjanović-Vujović 1987, 54., No. 58–59. 
1460 Petrovič 2001, 130, No. 76. 
1461 Petrovič 2001, 147, No. 139. 
1462 Kérdéses azonban, hogy az 1894-ben Toljenovič által a múzeumnak ajándékozott szórványleletek közül mi 
tartozhatott össze, vö. Stanojev 1989, 60–62. 
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bordataggal választották el a száraktól (184. kép 9). Ezt a csoportot mindössze a majsi temető 

770. sírjában1463 talált lelet (16. táblázat No. 23) képviseli a Kárpát-medencében (10. kép 2). 

A sírban talált kerek átmetszetű hajkarika pontosabb keltezésre nem használható fel, azonban 

a tőle D-re fekvő 1107. sír két Szent István denára (CNH I. 1; H1) a 11. századra datálja a 

temetőrészt1464. A legközelebbi párhuzama a mai Szerbia területéről, Gamzigradból1465 és a 

görögországi Khorintosból1466 ismert. A kereszt párhuzamai közt szteatitból készített 

keresztek is vannak, pl. a Kuršumlijából előkerült 11-12. századi kereszt1467, és több bulgáriai 

lelet1468.  

Ez a típus ― a 3-4. csoportba sorolt keresztekhez hasonlóan ― a 11. század második fele, 

illetve 12. század eleje közti időszakra keltezhető. A tárgy gyermeksírból került elő,1469 

melyben tulajdonosának nyakláncát díszítette.1470 

 

IX.1.12. A 10. típus 
 

A Kárpát-medencében az egyszerű mellkeresztek között egyetlen nemesfémből készült darab 

(16. táblázat No. 38) ismert a tárgyalt korszakból. Az aranyból készült, Nyitra közelében (10. 

kép 1) szórványosan előkerült lelet a 2. világháború során elveszett. A leletről csak Szőke 

Béla tudósított röviden.1471 A kereszt előlapján egy áldást osztó, vagy imádkozó pap (?) vésett 

mintája látható, a háttér poncolt, hátlapja pedig sima1472. Szőke Béla máig ható korszerű 

megfigyelései és komoly anyagismerete alapján nincs okunk kétségbe vonni megállapítását, 

mely szerint a lelet az általunk vizsgált időszakhoz köthető. A csekély információ azonban 

nem teszi lehetővé a tárgy részletesebb vizsgálatát.  

 

                                                 
1463 Kiss 1983, 128. 
1464 Kiss 1983) 149 
1465 Petrovič 2001) 114. No. 30 
1466 Davidson 1952, 256., 259., No. 2079. 
1467 Marjanović-Vujović 1987, 58.; Marjanović-Vujović 1994. 
1468 Totev 1990.; Atanasov 1992, 262.; Marjanović-Vujović 1994. 
1469 A sírban egy infans I. korú gyermek váza volt. Kiss 1983, 128.  
1470 A kereszt közvetlenül az állkapocs alatt volt. Kiss 1983, 128.  
1471 Szőke Béla megjegyzése szerint: „A lelet közöletlen, a második világháború folyamán elpusztult. Fényképe a 
jelen sorok (Szőke Béla) írójánál” (Szőke 1962, 111., 643. j.). A tárgyról készült fénykép Szőke Béla Miklós 
szerint valószínűleg a Győri Xantus János Múzeum Adattárába került a neves kutató többi szakmai 
feljegyzésével együtt. Takács Károly kollégánk segítségével megpróbáltuk megkeresni az említett fényképet, 
azonban az említett helyen nem akadtunk a nyomára. Mindkettőjük segítségét köszönjük.  
1472 Szőke 1962, 62. 
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IX.1.13. A klasszifikációs megfigyelések összefoglalása 
 

Összefoglalva megállapítható, hogy legkorábban az 1. és 2. típusba sorolt egyszerű 

mellkeresztek jelentek meg a Kárpát-medencében. Hasonlóan a 10. század második felére 

keltezhető a 6. típusba sorolt kereszt sírba helyezése is. A 10. század utolsó harmadában 

tűntek fel az 5. típusba sorolt darabok, míg a 7. típus elterjedése ― altípusaitól függetlenül ― 

legkorábban a 10. század végén, illetve a 11. század elején mehetett végbe. A 3. típusba sorolt 

ólomkeresztek a 11. század második felében jelentek meg. A 4. típus darabjai szintén a 11. 

század második felében, valamint a 12. század elején kerülhettek a sírokba, és ebben az 

időszakban használhatták a 9. típust alkotó majsi keresztet is. Valószínűleg a 11. századra 

keltezhetőek a 8. típus szórványleletei, míg a 10. csoportba tartozó aranykeresztről sajnos nem 

tudunk közelebbit mondani. A keresztek döntő többsége ― két eset kivételével1473 ― 

gyermeksírból való, és szinte kivétel nélkül a nyaklánc díszeként került elő.  

 

IX.1.14. A korai keresztek és a korai kereszténység 
 

A tipológiát és az időrendet követően az alábbiakban azt vizsgáljuk, hogy mennyiben 

tekinthetőek ezek a régiségek egy Bizáncból kiinduló, illetve egyáltalán a keresztény térítő 

tevékenység1474 régészeti emlékeinek. A kérdést itthon legelőbb ― még Moravcsik Gy. 

kutatásainak1475 hatására ― Bárány-Oberschall M. tekintette át. Ő úgy vélte, hogy ezek a 

tárgyak mindenképpen a korai bizánci térítő tevékenység nyomaiként értékelhetőek1476. A 

későbbi kutatások ― elsősorban Lovag Zs. eredményei ―, nem erősítették meg ezt az 

álláspontot,1477 azonban az újabb szakirodalomban ismét előtérbe került az a vélemény, mely 

szerint ezek a tárgyak vallási célzattal kerültek a sírokba,1478 viselőik pedig bizánci rítusú 

                                                 
1473 Sándorfalván és Szakonyban is egy-egy adultus korú férfi mellékletét képezték ezek a tárgyak. 
1474 A temető alapközlésében Csallány G. a 3. sírban feltárt érmék kapcsán a keresztek eredetére is utal ― 
jóllehet ő az érmék miatt nyugat-európai térítőkre gondolt ―, mely szerint azokat a hittérítők hozták magukkal 
és ajándékozták a megkeresztelkedett magyarok közül leginkább a gyerekeknek (Csallány 1941, 189). A 
tárgytípus teljes Kárpát-medencei elterjedésének hátterében ― az egyedi esetek lehetőségét fenntartva ― nem 
tartjuk meghatározónak a térítők szerepét, mely szerint ők hozták volna tömegével ezeket a tárgyakat. 
1475 Moravcsik 1938. 
1476 Bárány-Oberschall 1953. 
1477 Lovag 1980. 
1478 Vályi Katalin megfigyelése, miszerint: „Békés megye területéről kizárólag ereklyetartó mellkereszteket 
ismerünk, addig Csongrád megyében az egyszerű mellkeresztek is megjelennek” (Vályi 2000, 375.), a 
lelettípusok felgyűjtése alapján nem tűnik igazolhatónak. Az ereklyetartó és az egyszerű mellkeresztek 
elkülönülése ebben az időszakban nem mondható tendenciaszerűnek, sőt több esetben nem csak azonos régión 
belül, hanem azonos temetőben is előfordulnak ilyen tárgyak. Közöttük említhető a Csongrád megyei Szentes-
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keresztények voltak.1479 Ez utóbbi elképzelés problematikussága főként a 10. századra 

keltezhető, legkorábbi darabok esetében szembetűnő. Ebben az időszakban ugyanis még az is 

igencsak kérdéses, hogy a keresztek jelzik-e egyáltalán egykori tulajdonosaik keresztény hitét. 

Kérdés továbbá az is, hogy ezek a tárgyak valóban minden esetben D-i, bizánci keresztény 

területről eredenek-e, vagy néhány közülük esetleg a Kárpát-medencében készült, helyi 

mester(ek) termékeként.  

A keresztény vallás felvételének kora középkori folyamatát számos nép esetében elsősorban 

az írott források alapján ismerjük, azonban a vallásváltás nyomai bizonyos időszak elteltével 

kimutathatóak a temetkezéseknél is. Bonyolult probléma,1480 hogy miként tükröződik vissza a 

keresztény vallás felvétele egy röviddel előtte még pogány közösség leletanyagában és 

temetkezési szokásaiban. A nemzetközi szakirodalomban általánosan elfogadottnak tekinthető 

az a nézet, mely szerint az egyszerű keresztek megjelenése a sírokban még nem jelentette 

szükségképpen a keresztény hit felvételét.1481 Hasonló véleményre jutott az elmúlt időszakban 

a Kárpát-medence avar kori mellkeresztjeit vizsgáló két magyar kutató is. Vida T. úgy vélte, 

hogy a keresztekkel eltemetett személyek ― további mellékleteik alapján ― nem minden 

esetben tekinthetők feltétlenül keresztényeknek.1482 Tomka P. az egyik Táp-borbapusztai 

sírban nyugvó, bizánci kereszttel eltemetett fiatal nő síregyüttesét vizsgálva jutott arra a 

következtetésre, hogy az elhunyt nem volt keresztény.1483 A 10. századi ereklyetartó 

mellkeresztek kapcsán óvatosságra intett Bálint Cs. is, mivel annak ellenére, hogy bár jelentős 

számban kerültek elő ilyen tárgyak a Kárpát-medencében ilyen tárgyak, azokhoz — a 

Balkántól eltérően — egyetlen körmeneti kereszt sem kapcsolódott: „Lehetséges tehát, hogy a 

magyarországi ereklyetartó keresztek nem annyira a hit jelvényeként, mint inkább csak 

ékszerként kerültek a halott mellé”.1484 Az ereklyetartó mellkereszteknél korábban megjelenő, 

majd azokkal párhuzamosan is használt egyszerű mellkeresztek esetében még inkább 

                                                                                                                                                         
Szentlászló temetőben, ahol a 26. sírban volt egy egyszerű (Széll 1941, 234.), a 73. sírban pedig egy ereklyetartó 
mellkereszt (Széll 1941, 238). Abban az esetben, ha hitelesnek tekintjük a feltáró, Implom József beszámolóját a 
Gyula-Téglagyár lelőhelyen talált egyszerű mellkeresztekről (Szatmári 1995, 224.), akkor ez a Békés megyei 
lelőhely is olyan temetőnek tekinthető, ahol a két kereszttípus egyazon temetőből ismert (Szatmári 1995, 222–
225). 
1479 Istvánovits 2003, 452.; Kiss 2000, 74.; Kristó 2003, 136.; Vályi 2000, 375. 
1480 A problémakör általános tendenciáit számos tudományos konferencia vizsgálta a közelmúltban. A 10-11. 
századra vonatkozóan legátfogóbb jelleggel utoljára a M. Müller-Wille által szerkesztett konferenciakötetek 
tanulmányai taglalták: Müller-Wille 1997.) Egyet kell azonban értenünk Révész László lektori véleményének 
azon megállapításával, hogy régészetileg pontosan nem tisztázott, melyek a keresztény temetekezések ismérvei. 
A pogány rítusú temetkezésekből, illetve temetőkből ismert keresztek alapján abban sem lehetünk biztosak, hogy 
aki keresztet akasztott (vagy akinek keresztet akasztottak) a nyakába, annak köze volt a kereszténységhez. 
1481 Roth 1984, 586–589.; Staecker 1999, 20–25., 334–344.; Van Es 1970. 
1482 Vida 2002. 
1483 Tomka 2002. 
1484 Bálint 2004b, 41. 
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jogosnak tűnhet ez a megfontolás. Számos sírlelet értelmezése alapján Fodor I. is kiemelte, 

hogy a korai ereklyetartó és egyszerű mellkeresztek „gyakran pogány rítusú sírokból kerülnek 

elő, tehát nem igazolják az elhunyt egykori keresztény voltát”. 1485  

 

IX.1.15 A mellkeresztes temetkezések 
 

A fentebb vizsgált lelőhelyek közül 32 esetben — az ismert leletek több mint felénél — van 

több-kevesebb mód annak vizsgálatára, hogy a leletkörülmények alapján kereszténynek 

tekinthető-e az adott közösség, illetve az eltemett személy. Ezen sírok, illetve a velük 

összefüggő temetőrészletek a mellékletadási szokások alapján három csoportra oszlanak. 

A keresztmellékletes sírok egy része (1. típus: 16. táblázat No.12, 25; 2. típus: 16. táblázat 

No.1,1486 8,1487 14,1488 16,1489 42(?)1490, 501491–52;1492 5. típus: 16. táblázat No.37(?)1493, 

451494, 471495–48;1496 6. típus: 16. táblázat No.40; 7. típus: 16. táblázat No.5,1497 431498) szinte 

biztosan nem tekinthető keresztény temetkezésnek, mivel itt a rítus megegyezik a 10. 

században általános pogány gyakorlattal. Az 1., 2., 5., 6. és 7. típusoknál a keresztek szerepe 
                                                 
1485 Fodor 2003, 337. Vö.: Fodor 1996, 349. 
1486 Az algyői temető 105. sírjában a kereszten kívül még szemfedőlemezek, hajfonatkorongok is voltak, a 
kereszt mellett pedig a kislány nyakában ezüst lemezdísz került elő. Kürti 2001, 23, 33.. 
1487 A galántai temető szórványleletei, de leginkább a fegyvermellékletek mindenképp arra utalnak, hogy az ide 
temetkező közösség feltehetően nem volt keresztény. Točík 1992, 151–156. 
1488 Az ikervári temetőben a 112. sír közelében fekvő 114. számú fegyveres férfi sírja utalt arra, hogy a vizsgált 
temetőrészben a fegyvermelléklet-adás szokása még jelen volt. Kiss 2000, 60. 
1489 A Kecskemét-Városföld, Szarvas-tanya mellett feltárt leletek megítélését nehezíti a részletes közlés hiánya, a 
kereszten kívül azonban átfúrt farkasfog amulett is előkerült (Horváth [1993] 326). 
1490 A szegvári sír egy szegényes köznépi temetőből ismert, ahol a keresztes sír még a 10. századra keltezhető. 
Lőrinczy 1985,157. 
1491 A valkóvári temetőben a 232. sírban fegyvermelléklet, a 81. és a 312. sírban pedig nyílcsúcsok voltak. Demo 
1996, 44–46., 73–75. 
1492 A várpalotai temető esetében az ásató lehetségesnek tartotta, hogy a közösség már keresztény volt, azonban a 
temetkezések mellékletadási szokásai nem erre utaltak, így arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy „amennyiben a 
közösség tagjai ismerték is a kereszténységet, jelentős szerepet még nem játszott életükben” Perémi 2001, 169. 
1493 A ptuji sírmező esetében a temető területén feltárt további, más jellegű objektumok magyarázata miatt 
kérdéses a temető keresztény jellege. Korošec 1979, I. 270–275. 
1494 Szob-Kiserdő 60. sírjában (Dienes 1972, 52–53.) a kislány nyakláncát díszítő vadkanagyar, illetve 
edénymelléklete (a bele helyezett étellel együtt) nem erősíti meg, hogy egy megkeresztelt gyermek sírjának 
tartsuk ezt a temetkezést (Bakay 1978, 29–33). A temető pogány jellegét a 73. sírban feltárt fűrészfogas csüngők 
(Bakay 1978, 44–47.), valamint a 60. sír közelében fekvő lószerszámos, fegyveres férfisír is mutatja. Bakay 
1978, 16–18. 
1495 A Tiszafüred-Nagykenderföldek lelőhelyen feltárt temetőben számos olyan szokás nyomai ismertek, melyek 
nehezen kapcsolhatók össze a keresztény vallással (az egyik halott fejét arccal hátrafelé ásták be, „öklömnyi 
vasdarabot” tettek a halott szájába, a sírban találtak tojásmellékleteket és voltak fegyveres temetkezések is) 
Fodor 1996, 290. 
1496 A Tiszakeszi-Szódadombról ismert sírok leletei (agancs oldalpálcás zabla, kengyelek) pogány rítusú 
temetőre utalnak. K.Végh 1971, 85–86. 
1497 A temetőből fegyvermellékletes férfisír (22. sír) ismert. Párducz 1946, 132. 
1498 A Szentes-Szentlászlón feltárt temetőben lóval eltemetett férfi temetkezése került elő azon a területen, ahol a 
kereszttel eltemetett 26. sír volt Széll 1941. 
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leginkább a bajelhárító amulettekéhez hasonlítható,1499 hasonlóan a Piliny-Leshegyen feltárt 

temető 2. sírjából ismert bizánci függőhöz,1500 amelyen keresztény fohász olvasható. Nem 

zárható ki azonban az sem, hogy minden szellemi háttér nélkül, pusztán csak ékszerként 

használták ezeket a tárgyakat.1501 

A 3., 4., 7., 9. típusokba sorolt keresztek egy részéről feltehető, hogy keresztény 

temetkezésekből1502 származnak (3. típus: 16. táblázat No.22; 4. típus: 16. táblázat No.24, 61; 

7. típus: 16. táblázat No.21,1503 38–39,1504 41;1505 9. típus: 16. táblázat No.23), elsősorban az 

alapján, hogy időrendjük arra a periódusra tehető, amikor a térítés hatására a lakosság jelentős 

része már keresztény volt/lehetett. 

                                                 
1499 Az amulett adási szokás nem köthető össze a keresztény hittel, amint erre már Dienes István is felhívta a 
figyelmet. Dienes 1972, 52–54. 
1500 Rómer 1872, 114.; Nyáry 1873, 22; Dienes 1972, 49. 
1501 Felmerül annak a kérdése is,  hogy eredetileg valóban mellkeresztnek készült-e valamennyi lelet? A korabeli 
bizánci emlékanyagban ugyanis számos olyan tárgytípust ismerünk, amelyeken hasonló kereszteket függelékként 
is alkalmaztak (pl. csillárok, körmeneti keresztek szárai stb). Az általunk felgyűjtött kereszteket ilyen 
szemszögből áttekintve elmondható, hogy a felső keresztszárat több esetben átfúrták (5. táblázat No. 30, 49), sőt 
igen valószínű, hogy egyes tárgyakat valahonnan letörtek (5. táblázat No. 27, 28, 33). A MNM egyik ismeretlen 
lelőhelyű keresztjén (5. táblázat No. 63) egy különálló csüngőtag szolgál a felfüggesztésre, amely szintén azt 
sejteti, hogy ez a tárgy eredetileg nem mellkeresztnek készült. Ebben az esetben gyanús továbbá az is, hogy két 
függesztőfül figyelhető meg a tárgyon. Az általunk felgyűjtött emlékek közül valószínűleg egyik sem származott 
nagyméretű csillártestről (Theis 2001.), de nem zárható ki, hogy egyesek közülük kisebb mécsesek (Effenberger 
2001, 206–207.), füstölők (Schmidt 2001.) vagy más szakrális eszközök (Effenberger 2001, 158–159.) díszei 
lehettek. A fenti megfigyelések, az írott források tükrében (Vö.:Ekkehard krónikája: Duft–Missura-Sipos 1992, 
15.) nem zárják annak lehetőségét sem, hogy egyes keresztek kalandozó hadjáratok zsákmányaiként kerültek a 
Kárpát-medencébe. 
1502 Fontos megjegyezni, hogy a régészeti leletek vizsgálata önmagában nem perdöntő az eltemetettek egykori 
vallási képzetének megállapításában. A sírmellékletek összessége inkább az eltemetett személy keresztény 
voltának kizárásában nyújthat segítséget, a keresztény rítusú temetők leletei ugyanis általában csekélyek, mivel 
tíltva volt a pogány mellékletadási gyakorlat. Azonban kis számú leletet ismerünk általában a pogány rítusú 
közösségek temetőinek gyereksírjaiból is: gyakran egy-két gyöngyszem vagy veret (sok esetben másodlagosan 
átalakítva) alkotja ezen sírok mellékletét. A kérdés régészeti vizsgálatánál ― annak korlátait szem előtt tartva ― 
az adott síron túl a temető vagy a temetőrész tágabb kontextusát, illetve időrendjét kell elsősorban figyelembe 
vennünk. 
1503 A Majs-Udvari réteken feltárt temető keresztes sírjai már arra az időszakra helyezhetők, amikor általános 
volt a keresztény rítus szerinti temetkezés. Jóllehet önmagában a temető leletei alapján egyértelműen ebben az 
esetben sem dönthető el a vallási háttér, azonban a pogány gyakorlatra utaló mellékletadási szokások hiánya és a 
kereszténységre utaló különböző tárgyak jelenléte (keresztek, PAX feliratos gyűrű (Kiss 1983, 173–175.) 
együttesen inkább azt erősítik, hogy egy keresztény közösség temetőjéről van szó (Bóna 1984, 286–287). 
1504 A két egymás mellett fekvő kislány sírja a sírmező 11. századi területére esett. A keltezést a 107. sírban talált 
Szent István-denár is megerősíti. A sírcsoporttól É-ra fekvő temetkezések pedig olyan melléklet nélküli vagy 
kevés melléklettel eltemetett személyek, akiknél szintén feltehető, hogy már megkeresztelkedtek. A temető 
egésze azonban nem keresztény, jól tükrözik ezt a sírmező Ny-i és D-i oldalán talált, lóval és lószerszámmal, 
fegyvermelléklettel előkerült sírok. Nepper 2002. 
1505 A szakonyi temető 9. sírjában talált kereszt (Gömöri 1984, 84–85.) esetleg már jelölhette a sírban nyugvó 
keresztény hitét. A tárgyat nem viseleti elemként, hanem utólag helyezték az elhunyt mellé, előkerülése azonban 
(a sír mellett kidobott földben találták meg) nehezíti elemzését. A sír temetőn belüli helyzete azonban már arra 
az időszakra tehető, amikor a temetkezés keresztény háttere elképzelhető (Gömöri 1984. 96–97). 
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Számos sír azonban nem sorolható egyértelműen sem az egyik, sem a másik csoportba, 

valószinüleg az átmenet időszakából valók (7. típus: 16. táblázat No.7,1506 17,1507 18, 35; 

ismeretlen: 9–11). Ezek, a többnyire szegényes mellékletű sírok lehettek az adott közösség 

első keresztény módon eltemetett halottai, de nem zárható ki, hogy még pogányok voltak, 

csekély leletanyaggal eltemetve. 

Érdekes eredménnyel szolgál a mellekresztes temetkezések és a korai egyházi központok 

földrajzi összevetése (185. kép). Amennyiben ugyanis a mellkeresztek és a keresztény vallás 

felvételének terjedése között kapcsolatot feltételezünk, azt várhatnák, hogy főként a korai 

püspökségek központjai, továbbá Székesfehérvár és Óbuda környékén kerülnek elő 

többségében ezek a leletek. Veszprém kivételével azonban ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk. 

Véleményünk szerint ez azt a megállapítást erősíti, hogy a tárgyalt mellkeresztek zöme inkább 

ékszerként vagy amulettként, mint keresztény vallási jelképként került a sírokba. 

A veszprémi lelőhelyekről ismert kereszteket ― szórvány jellegükből adódóan ― ugyan nem 

lehet részletesen elemezni, de előkerülési helyük miatt röviden érdemes kitérni környezetükre. 

A két lelőhely ugyanis nagyon közel van a veszprémvölgyi apácakolostor romjaihoz.1508 Az 

okleveles források alapján ismert1509 kolostor alapítása a 10. század második felére, 1510 a 11. 

századra tehető 1511. Az ortodox rítusú apácák kolostoraként számon tartott1512 helyhez közeli 

temetők esetében1513 ― bár az apácák térítő tevékenységével nem számolhatunk ― 

felvetődik, hogy az ide temetkezők vajon kötődtek-e a keleti kereszténységhez1514. A feltárt, 

biztosan keltezhető leletanyag és a temetkezési szokások azonban nem mutatnak semmiféle 

eltérést a Kárpát-medence ― hasonló időszakra keltezhető ― más régióitól. A veszprémi 

lelőhelyek esetében tehát nem mutatható ki az ortodox keresztény rítusú közösség hatása a 

közelében előkerült 10-11. századi temetők rítusában és leletanyagában. 

Jóllehet a keresztviselet Bizánc területén teljesen általános volt1515, mégis, ha a biztosan 

bizánci rítushoz köthető közösségek temetkezési jellegzetességeit vizsgáljuk, akkor azt 

                                                 
1506 Az előkerült pénzleletek annak lehetőségét erősítik, hogy a temetőt még a keresztény közösség is használta 
(Réthy 1898), azonban nem zárható ki, hogy a keresztmellékletes temetkezés még a temető korábbi 
periódusához tartozik.  
1507 Nehezen értékelhető ebből a szempontból a kiskunfélegyházi temető. A lelőhelyről szóló rövid ismertetések 
alapján ugyanis úgy tűnik, hogy ebben az esetben egy hosszú ideig használt temetőről van szó, amelynek 
használata a 10. században kezdődött és a 11. század második feléig tartott. Horváth 1996, 330. 
1508 MRT 2, 225. 
1509 Karácsony 1891, 24–39.; Czebe 1916.; Darkó 1917.; Kapitánffy 2003, 45. 
1510 Balogh 1946. 
1511 A kolostor régészeti kutatására vonatkozólag ld. Fülöp–Koppány 2004. 
1512 A kolostor tényleges használóira vonatkozólag vö.: MRT 2, 237. 
1513 MRT 2, 240–242., 247–249. 
1514 vö. Dennis 2001.; Velovska 2001. 
1515 vö. Karpozilos–Cutler 1991.; Staecker 1999, 59–60. 
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tapasztaljuk, hogy a kereszt sírba helyezésének szokása egyáltalán nem általános a 10. századi 

keleti keresztény területeken.1516 Konkrét kapcsolatot a kereszt sírba helyezésének szokása, az 

eltemetett személy, valamint a temetést végző közösség kereszténységhez való viszonya 

tekintetében a Kárpát-medencében sem tudunk kimutatni.1517 Így a feltételezést, hogy a 

halottat a bizánci rítusnak megfelelően helyezték örök nyugalomra, a régészet eszközeivel és 

forrásaival ― egyelőre ― sem cáfolni, sem bizonyítani nem tudjuk.  

Mindezek alapján összefoglalva megállapítható, hogy a Kárpát-medencéből ismert délkelet-

európai párhuzamokkal rendelkező keresztek nem tükröznek egyértelmű kapcsolatot a bizánci 

kereszténységgel, sőt számos esetben még a keresztény vallás egykori megléte is kérdéses. 

Meg kell jegyeznünk viszont, hogy a keresztek több olyan nagy kiterjedésű, 11. századi 

temetőben nem ismertek, ahol a közösség már biztosan keresztény volt1518. Szórványos 

előfordulásuk egyben azt is mutatja, hogy a keresztek viselete nem volt annyira általánosan 

elterjedt ebben az időszakban, mint pl. az S végű karikáké vagy a félhold alakú csüngőké1519.  

 

IX.1.16 Megjegyzések a 7. típusba sorolt keresztek készítési területéről 
 

A keresztek és a keresztény vallási háttér kapcsolatára utal az a megállapítás, amelyet 

Lovag Zs. fogalmazott meg az általunk 7. típusba sorolt keresztek kapcsán. Mivel ezek egy 

részén a Megváltót már nem hosszú tunikában (colobium), hanem ― a nyugati keresztények 

körében kialakult ikonográfia szerint ― ágyékkendőben (perizoneum) ábrázolták, véleménye 

szerint ezek a keresztek már nem Bizáncban vagy Bizánc peremzónájában készültek, hanem a 

Kárpát-medencében, mert Krisztus alakjának a megfogalmazása már eltér az archaikus 

szentföldi sémáktól.1520 Ezek a keresztek tehát „a magyar bronzművesség legkorábbi önálló 

alkotásai két kultúrkör hatásának keveredését mutatják: egyfelől a kereszt formája, másfelől 

az ágyékkendős corpus az ország vallási és politikai orientációjának kettősségét tükrözi”. 1521 

                                                 
1516 Calavaris 1991, 221–222.; Ivison 1996.; Dennis 2001.; Velovska 2001. Külön kérdés, hogy a kereszt 
szerepének az átértékelődésében mekkora szerepe volt a képrombolás időszakának vö. Taft–Kazhdan 1991, 552.; 
Speck 1998. 
1517 Hasonló tárgyegyüttes vizsgálata kapcsán Signe Horn Fuglesang arra a véleményre jutott, hogy a vallási 
rendeltetésű tárgyak megléte ellenére sem tételezhető fel egy adott közösségen belül a tárgyak tulajdonosairól, 
hogy ortodox keresztények voltak (Fuglesang 1997). Hasonló véleményt fogalmazott meg újabban Anne-Sofie 
Gräslund is. Gräslund 2001, 141. 
1518 vö.: Zalotay 1957.; Szőke–Vándor 1987.; Kovács 1997. 
1519 Kralovánszky 1959.; idem 1959a.; Szőke–Vándor 1987, 54–59.; Bende–Lőrinczy 1997, 229–230. 
1520 Lovag 1980, 370–371. 
1521 Idem 1979, 9. Lovag Zs. számára valószínűleg Gerevich T. felvetése jelenthette a kiindulópontot, aki a 
román kori mellkeresztek elemzése során már 1938-ban kifejtette, hogy a keresztek közül magyarországi 
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Ezek alapján magyar készítménynek tartotta a Földvári-pusztán, Nyírkarászon, Jankafalván, 

Telegden, Püspökladányon, Cecén, Cikón, Majs-Udvari rétek 234. sírban, valamint a Nemzeti 

Múzeum gyűjteményébe tartozó, ismeretlen lelőhelyhez kötött kereszteket,1522 valamint ide 

sorolta a veszprémi darabokat is.1523 Álláspontját a kutatás elfogadta, és ezt követően további 

keresztek esetében is felmerült annak lehetősége, hogy Kárpát-medencei készítmények.1524 

Lovag Zs. nézete mellett ismert olyan vélemény is, amely szerint ez a kereszttípus a kijevi 

Rusz területéről került a Kárpát-medencébe,1525 azonban ezt az elképzelését számos érv 

alapján elutasította mind a magyar,1526 mind a nemzetközi kutatás.1527  

A keresztek közül ágyékkötőt a cecei, cikói, jankafalvai, telegdi, a valkóvári 378. sír és a 

majsi keresztek ábrázolásain figyelhetünk meg. A nyírkarászi kereszten és a Püspökladány-

Eperjesvölgy 107. sírjában, valamint a Csongrád-Felgyő, Csizmadia-tanya 45. sírjában lévő 

corpuson colobiumot ábrázoltak. Tunika látható a Magyar Nemzeti Múzeum 171/1874.43. 

leltári számú, ismeretlen lelőhelyű keresztjén is.1528 A két veszprémi kereszt, valamint a 

kiskunfélegyházi, kloštari daraboknál ábrázolásuk alapján ez pontosan nem dönthető el. A 

Földvári-pusztán és a Püspökladány-Eperjesvölgy 95. sírjában talált kereszteken ilyen 

ruhaábrázolás (a test körvonalát díszítő bordázott gyöngysor kerettől eltekintve) nem látható, 

míg ― a Gömöri J.által szintén Kárpát-medencei készítménynek tartott ― szakonyi kereszten 

olyan sematikus Krisztus-ábrázolás1529 figyelhető meg, melyről egyáltalán nem dönthető el, 

hogy a Megváltó milyen ruhát visel1530. A Kárpát-medencei darabok ikonográfiai szempontok 

szerint való elkülönítése nem egyértelmű, a helyben készítés lehetősége ez alapján mindössze 

hat esetben vethető fel. 

Kérdéses tehát, hogy a perizoneum/colobium ábrázolása, vagyis az ikonográfiai és az e 

mögött meghúzódó gondolati változás nyújt-e lehetőséget arra, hogy ez alapján különítsük el 

a provinciális bizánci és a Kárpát-medencei készítésű kereszteket. Számos 9-10. századi 

egyszerű mellkereszt került elő perizoneum ábrázolással Bulgáriából és a korabeli Bizánci 

Birodalom területéről is, amelyek biztosan nem Kárpát-medencei készítmények. Ilyen a 

                                                                                                                                                         
készítménynek kell tartanunk „azokat, amelyeken a keleti sémák nyugati elemekkel vegyülnek” Gerevich 1938, 
208. 
1522 Lovag 1999, 28–30. 
1523 Lovag 1994, 190–191. 
1524 Gömöri 1984, 97. 
1525 Kiss1983, 173. 
1526 Bóna 1984, 286–287. 
1527 Staecker 1997, 65–69. 
1528 Lovag 1999, No. 35a. 
1529 A kereszteken megfigyelt Krisztus-ábrázolásokról átfogó jelleggel ld. Leclercq 1914.; Staecker 1999, 251–
258. 
1530 Gömöri 1984, 97. 
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müncheni múzeum 9. század végére, 10. század első felére keltezett, a valamikori Jugoszlávia 

területéről származó darabja (Inv. No.: 1460), ahol az aranyozott bronzkereszten a Megváltót 

ágyékkötőben ábrázolták.1531 A kereszt kapcsán Christian Schmidt kiemelte, hogy a Krisztus 

testén látható ágyékkendő épp a 10. században bekövetkező általános ikonográfiai változás 

hatása, amely a bizánci kultúrkörben végbement.1532 Schmidt megállapítását támasztja alá az 

egyik silistrai egyszerű mellkereszt1533, valamint az egyik ismeretlen lelőhelyű, a Belgrádi 

Nemzeti Múzeum (SNM) gyűjteményében lévő (Inv. No.: 4188) ereklyetartó mellkereszt 

előlapjának Krisztus-ábrázolása is1534. Az említett változás legkarakterisztikusabban az ún. 

kijevi típusú ereklyetartó mellkeresztek alapján állapítható meg. Ezek a tárgyak ugyanis 

alapvetően ortodox keresztény környezetben születtek, az előlapon ábrázolt Krisztus testét 

nagyon gyakran mégis ágyékkendő fedi.1535 Lovag Zs. fent ismertetett megállapításának 

ellentmondanak továbbá a 10. századra keltezett itáliai mellkeresztek is. A Bergamoban és 

Paviaban őrzött leletek kialakításukat tekintve a görög (crux quadrata) és nem a latin 

keresztekhez (crux immissa) tartoztak. A tárgyakon szereplő Krisztus-alak ábrázolása 

azonban itt is perizoneumban történt1536. A periozoneumban ábrázolt Megváltó a 11. századra 

tehát nem csak a Kárpát-medencében, hanem a bizánci kultúrkör teljes területén elterjed, 

amint azt pl. a Dinogetia lelőhelyen1537, az Isztambulban1538, illetve a Balkán más területén 

talált további leletek is jelzik. Az ikonográfiai váltás tehát pont abban az időszakban zajlott le 

a bizánci kultúrkör területén, amikor az egyszerű, „antropomorf” ábrázolású mellkeresztek 

elterjedtek a Kárpát-medencében. Az ábrázolás új formája ezt követően lassan kiszorította a 

korábbi colobiumos megformálást és meghatározóvá vált. Ez az ún. kijevi típusú 

mellkereszteken,1539 valamint a Bizánc közvetlen fennhatósága alatt álló területeken készített 

díszesebb darabokon is megfigyelhető.1540  

Kiss A. idézett véleményét, ― mely szerint ezek a keresztek a kijevi Rusz területéről kerültek 

a Kárpát-medencébe ―, a szakirodalomból már ismert ellenérveken kívül1541 számos további 

probléma is terheli. Jörn Staecker az észak-európai területen talált nagyszámú párhuzam 

                                                 
1531 A kereszt legközelebbi párhuzama Mačvanska Mitrovica lelőhely 18. sírjából ismert. A sírt a kereszt és a 
temetőn belüli helyzete alapján a 11. századra keltezték. Ercegović-Pavlović 1980, 49–50., 56. 
1532 Schmidt 2001, 306. 
1533 Atanasov 1992, 258., 264., No. 21. 
1534 Petrovič 2001, 144., No. 127. 
1535 Lovag 1971, 158–163.; Lovag 1979, 9–10. 
1536 Zastrow–de Meis 1975, 28–30., Tav. 22–23. 
1537 Barnea 1967, 357–358., Fig. 191. 6. 
1538 Ross 1965, 100. 
1539 Lovag 1971, 158–163.; Lovag 1979, 9–10. 
1540 Ross 1965, 109–110. 
1541 Bóna 1984, 286–287. 
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kapcsán megállapította, hogy a keresztek ottani elterjedése jóval hosszabb időszakon keresztül 

nyomon kísérhető, mint a Kárpát-medencében, vagy Délkelet-Európában.1542 Kiss Attila 

elemzésében a felsorolt párhuzamok között nem vette figyelembe a Kárpát-medence 

szempontjából legkézenfekvőbb területen,1543 a Balkánon található analógiákat. Még egy 

fontos módszertani szempontot kell kiemelnünk. A keresztek észak-európai és Kárpát-

medencei nagyszámú előfordulása nem bizonyítja azt, hogy azok ott is készültek. Ezek a 

területek ― véleményünk szerint ― a régészeti források tekintetében olyan régiónak 

számítottak, ahol bizonyos tárgyak ― az eltérő szellemi háttér hatására ― még akkor is 

használatban voltak, amikor a központi zónában már nem voltak jelen.1544 Ezek nyomán nem 

tekinthetjük bizonyítottnak ― a tárgytípus az adott területen megfigyelhető túlsúlya ellenére 

sem ―, hogy ott volt készítésük központja.  

A mellkeresztek készítése kapcsán összefoglalva tehát elmondható, hogy egyes típusai 

esetében sem lehet kiemelni a Kárpár-medencét, vagy a kijevi Rusz területét, mint készítési 

zónát. A keresztek egyszerű kialakítása, viszonylag könnyű elkészítési technikája alapján 

azonban kizárni sem lehet ezeket a területeket, amint erre a Szófiai Régészeti Múzeum bronz 

öntőmintái,1545 valamint a sziszeki,1546 botoşani, bukaresti, és olténiai öntőminták töredékei 

utalnak.1547 A készítés helyére azonban egyelőre sem a keresztek kialakítása, sem 

ikonográfiája alapján nem tudunk. Az a feltételezés, mely szerint először a Kárpát-

medencében készültek olyan keresztek, ahol Krisztust perizoneumban ábrázolták, nem 

igazolható, mivel ebben az időszakban terjedt el szélesebb körben az ágyékkendő ábrázolása a 

hosszú ujjú tunika helyett. A Kárpát-medencei készítést nem erősíti továbbá az a megfigyelés 

sem, hogy az itt talált darabok ― szinte minden egyes esetben ― különböznek egymástól.1548 

Nincsenek tehát olyan, egy műhelyhez köthető sorozatok, melyek viszont Délkelet-Európában 

megtalálhatóak.1549  

 

X. Összefoglalás 

 

                                                 
1542 Staecker 1997, 6–67.; Lager 2002, 135–138. 
1543 Kiss 1983, 206–207. 
1544 Hasonló jelenségről ld. Bálint 1999. 
1545 Vasilev 1993. 
1546 Vinski 1970, 56. 
1547 Teodor 1981, 105. 
1548 Közeli párhuzam csak a Veszprém-Nándor-telepi és a kiskunfélegyházi kereszt esetében fedezhető fel. 
1549 Dončevas-Petkova 1991. 
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A 9. századtól a magyar törzsszövetség egyik legmeghatározóbb szomszédja (hol 

szövetségese, hol ellensége) Bizánc volt. Leó-, majd fia Bíborbanszületett Konstantin 

birodalma mint egy kellemetlen, de adott esetben jól kihasználható nyugati szomszédként 

tekintett a Levedi, majd Álmos vezette nomád törzsszövetségre. A kapcsolatrendszer is e 

szerint alakult, hiszen a magyarok vagy bizánci szövetségben vagy Bizánc ellen hadakoztak: a 

cél mindkét esetben mindenkor a remélt zsákmány, vagy a kiharcolt gazdasági előnyök 

voltak, a katonai és politikatörténeti eseményeken túl a régészeti emlékanyag jól jellemzi e 

két terület sokrétű kapcsolatrendszerét.1550 

A bizánci leletanyag jelenléte a korai magyarság anyagi kultúrájában nem 

magyarázható egyszerűen csak a magyar törzsek Bizánc irányába folytatott katonai 

hadjárataival, illetve csak a szövetségkötések, diplomáciai kapcsolatok emlékeiként sem 

értékelhetőek. A tárgyak „mozgása” kapcsán más eshetőségeket is figyelembe kell venni, így 

a kereskedelmi kapcsolatokat, vagy a tárgyak készítőinek a mozgását, a tárgyak készítéséhez 

kapcsolódó szakmai háttérismeretek terjedését. E sokrétű kapcsolatrendszer feltérképezését 

segíthetik a fentebbi, az egyes tárgycsoportok régészeti klasszifikációjára épülő elemzések is, 

miközben az újabb adatok feldolgozásával lehetőség nyílik arra, hogy az egyes emlékeket a 

szűkebb lokális helyzetükön kívül egy tágabb regionális összefüggésbe is elhelyezzük.  

 

A technikai tudás áramlása jól vizsgálható az egyszerűbb fülbevalók esetében. E tekintetben 

fontos a Bizánccal jó kapcsolatot ápoló Morávia tárgyi emlékeinek a vizsgálata is, hiszen 

számos fülbevalótípus, amelyek a 10. századi Kárpát-medence bizánci rétegéhez 

kapcsolódnak, ott is megtalálhatóak. A leletek részletes vizsgálata alapján azonban kiderült, 

hogy a fülbevalók vizsgálata nem támasztja alá azokat a túlzó, historikus szemléletű 

elvárásokat, amik népcsoportok mozgását, vagy kincsleletek elrejtésének történeti 

körülményeit látják az egyes tárgycsoportok elterjedése, vagy elrejtése mögött. A vonatkozó 

emlékek és azok párhuzamai azonban számos más történeti következtetés levonására 

alkalmasak. E tárgyak ugyanis jól jelzik, hogy az itt élő lakosság divatját, mutatják, hogy a 

helyben élők anyagi kultúráját egyaránt befolyásolták bizánci-balkáni kulturális hatások, a 

karoling peremkultúra és a szláv törzsterületek változásai. A viseleti jellegzetességek 

(Trachtprovinz) hatása alapján megfigyelhető, hogy a régészeti leletek ellent mondanak annak 

a feltételezésnek, hogy a Morva Fejedelemség megszűnését követően is hosszú szembenállás 

lett volna jellemző a magyar törzsek és a helyben talált morva népesség között. A morva 

                                                 
1550 Átfogó jelleggel ld. Moravcsik 1953.  
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temetők sokszor tovább élnek olyan központok mellett is mint amilyen a 9. században Nyitra 

volt. A helyben élő közösség integrálta az újonnan érkezett, nagyállattartó népcsoport egyes 

kulturális elemeit, miközben helyben maradt és számos elemmel gazdagította a letelepedő 

magyarok kultúráját.1551 Utóbbi következményeként a morva viseletre gyakorolt bizánci hatás 

közvetett elemként a morvákon keresztül hatott az ide költöző magyarokra. A leletek tehát a 

két népcsoport gyors és békés integrációjáról tanúskodnak.  

Fontos tanulságokkal szolgált a szölőfürt díszes függők és a négygömbös ékszerek 

vizsgálata is. Ezek a tárgyak jelen voltak a 10–11. századi magyar; valamint a 9. századi 

morva temetőkben és megjelenésük számaránya, valamint formai jellegzetességeik több 

fontos különbségre hívták fel a figyelmet, főleg abban az esetben, ha figyelembe vesszük e 

tárgyaknak a 9–11. századi Balkánon való jelenlétét is. Ennek fényében megállapítható, hogy 

a tárgyi kultúra, ezen ékszertípusok használata tekintetében a közvetlen bizánci hatás a 10. 

századi magyarságra csak sporadikus, elenyésző volt.1552 Az egyes leletek elterjedése a 

magyar temetőkben a tárgyak balkáni elterjedésével összevetve elenyésző. A 10. századi 

Kárpát-medencéhez képest jóval jelentősebb és változatosabb a 9. századi nagy morva 

temetők leletanyagában a bizánci hatású fülbevalók megléte. A 10. században ezek az 

emlékek sokszor a déli határterületeken, illetve a Dunántúlon, valamint a Felvidéken jelentek 

inkább meg. Mindez arra utal, hogy a 9. században Bizánc jóval erősebb hatást tudott 

gyakorolni a Drávától és a Szávától északabbra, mint a 10. században. A Kárpát-medencében 

tehát jól megfigyelhető az a regionális viseleti különbség, amit korábban mint „Dunántúl-

jelenségként” is értelmeztek a kutatásban.1553 A Dunántúl, számos viseleti elemet megöröklött 

a 9. századból, így ott nagyobb számban fordultak elő azok az emlékek, amelyek 

kapcsolódhattak a korábbi időszakhoz. Mindez nem egyedi jelenség, hiszen a korábbi 

időszakokban is megvan e terület erősebb déli kapcsolatrendszere,1554 miközben a terület 

számos tekintetben nem tekinthető homogénnek hanem mozaikszerűen megtalálhatóak a 

jellegzetes lovas, nagyállattartó hagyományokat és viseletet őrző csoportok és a déli kapcsolat 

szorosabban ápoló letelepült közösségek.1555 

 

A honfoglaló magyarok megjelenésével kialakult új kultúra a Kárpát-medencében 

sokszínű volt. Bizonyos tekintetben sokkal önállóbbnak tekinthető, mint a morva kultúra, amit 

                                                 
1551 Stefanovičová 2002, 132–133.  
1552 Mesterházy 1991.  
1553 Idem 2002.  
1554 Vida 2009, 110–113. 
1555 Langó 2007a. 
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az is mutat, hogy a kortárs bizánci bizánci viselet csak szórványosan hagyott nyomot, 

miközben más területeken olyan népszerű tárgyak, mint az üvegkarperecek, meg sem jelentek 

ebben a hagyatékban. A fülbevalók, vagy a gyűrűk alapján jól vizsgálható ez egyes 

emlékcsoportok elterjedésének dinamizmusa (lassú, szakaszos, vagy gyors terjedés). Fontos 

eleme volt azonban a korabeli magyar kultúrának az a huzalékszerekből álló jellegzetes 

emlékcsoport (karikaékszerek, karperecek), amelyek a magyar leletanyagban általánosan 

elterjedtek és a kulturális hagyaték szerves részét alkották. Számos viseleti sajátosságot, mint 

például a fülbevalók és láncok függőként való viseletét, már a honfoglalás előtt ismerhették a 

magyarok, aminek oka lehetett az is, hogy a magyar törzsek már a 9. században kapcsolatban 

álltak bizánci területekkel és így egyes elemek már ekkor beépülhettek a magyarság 

műveltségébe. További kutatásokat igényel azonban annak megállapítása, hogy e 

kapcsolatrendszeren belül az egyes tárgyi emlékek mikor, hol és hogyan (a Másolás–Átvétel–

Adaptáció hármas felosztásán belül) kerültek a magyarokhoz, még szélesebb körű 

vizsgálatokat igényel.1556 Ezen vizsgálatok tekintetében fontos kutatási területté vált Bulgária, 

ahol, a különböző fémleletek kapcsán jól elemezhetőek a Kárpát-medence hasonló emlékei 

is.1557 E kapcsolatokra már korábban ráirányította a figyelmet M. Nepper I. a Hajdú–Bihar 

megyében feltárt nagy sírszámú temetők elemzése során.1558 E temetők azonban nem csak a 

bulgáriai leletekkel, hanem e leletcsoport azzal a jól elkülöníthető csoportjával is 

kapcsolatban áll, aminek legjobban elemzett emlékcsoportja az Odarciban feltárt nagy 

sírszámú temető.1559 Az itt megtelepült steppei közösség leletanyaga egyben arra is rámutat, 

hogy ez a kapcsolatrendszer, nem csak egyirányú módon a bizánci emlékek és azok balkáni 

recepcióinak a kutatását jelentheti, hanem annál jóval szélesebb és összetettebb. Nem csak 

Bizánc gyakorolt ugyanis hatást a Balkánra és a Kárpát-medencére, hanem fordítva is a 

steppei területek és a magyarok is hatással voltak e terület anyagi kultúrájára.  

 

A fentebbi dolgozat azonban csak arra vállalkozott, hogy a bizánci és balkáni eredetű 

emlékek segítségével e kapcsolatrendszer egy részét bemutassa és a kapcsolatrendszer alapján 

a délkelet-európai jellegű tárgyak Kárpát-medencei elterjedésének szakaszit vizsgálja. Az 

elemzett leletanyag rávilágított arra a kettősségre, amit a történeti források is mutattak.1560 Így 

az egyik legfontosabb emlékcsoportnak tekintett bizánci pénzek nem csak a közvetlen 

                                                 
1556 Bálint 2004, 334–336.  
1557 Grigorov 2007.  
1558 Nepper 1993.  
1559 Dončeva-Petkova 2005.  
1560 Áttekintésükre: Moravcsik 1953.  
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kapcsolatok konkrét bizonyítékai, hanem e kapcsolatrendszer szakaszaira is utalnak. E 

tárgycsoport, annak ellenére, hogy a konkrét keltezés tekintetében számos bizonytalanságot 

hordoz, csoportokra osztható és azok arányainak a vizsgálatával jól tükrözik az évszázad 

során végbemenő középtávú folyamatokat.  

Az érmek (alapvetően a rézérmek) viszonylag nagy száma a kereskedelmi kapcsolatok 

kialakulására, a bizánci éremforgalom elfogadására utal; míg az egyes viseleti elemek hiánya, 

vagy csak sporadikus megléte a viseleti szokások, a tárgyi kultúra különállását bizonyítja. A 

10. századi bizánci tárgyak egy jelentős részének a jelenléte a magyaroknál tehát inkább az 

areális kapcsolatokkal, mint kulturális hatásokkal magyarázható.1561 E tekintetben pedig jól 

használható az a megközelítés, ami a peremkultúrák autonómiáját és az úgynevezett 

szomszédos kultúrák elemeiből való önálló választás folyamatát vizsgálja.1562  

A bizánci érmek által megfigyelhető szakaszokat a tárgyi kultúra más elemei is 

alátámasztják és ezek a szakaszok egyben jelzik a Kárpát-medencének a 10. században egyre 

erősödő részvételét kereskedelmi folyamatokban és az önálló kereskedelem kialakulását. A 

leletek: így a különböző típusú fülbevalók, a pajzs alakú kiszélesedő fejű- és a díszített 

gyűrűk, a mellkeresztek, vagy a bizánci csatok a pénzekhez hasonló periódusok általános 

meglétére engednek következtetni. A korai kapcsolatok laza esetleges jellegét követően a 10. 

század középső harmadában egy erősebb és összetettebb kapcsolatrendszer formálódását 

figyelhetjük meg, míg a század végére e kapcsolatrendszer megerősödött. Ez azonban 

túlmutatott a korabeli politikai kereteken és folyamatosan tovább élt az Árpád-kor későbbi 

szakaszaiban is, amint azt a 12-13. századi délkelet-európai kapcsolatú tárgyak is mutatják.  

 

                                                 
1561 Bálint 1996.  
1562 Török 2012.  
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