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1 A disszertáció célkitűzése 

Doktori disszertációmban a Kárpát-medencéből származó népvándorlás kori, kora 

középkori régészeti leletanyag egy reprezentatív megjelenésű csoportjával, az 5-6. század 

polikróm díszítésű ötvösmunkáival foglalkoztam. A feldolgozott leletek a Kárpát-medence 

több periódusának, több régiójának és az itt élő népek több csoportjának hagyatékát 

képviselik. Négy fő kulturális-kronológiai egységhez tartoznak: a közel kétszáz éves időszak 

a hun kort, a germán törzsi királyságok korát, valamint az Alföld gepida és a Dunántúl lango-

bard korszakát foglalja magába. Az általam vizsgált csaknem négyszáz ötvöstárgy, az ismeret-

len kontextusú darabokat nem számolva, több, mint száz lelőhelyről – sírokból, kincs-

leletekből és áldozati együttesekből – került napvilágra. Funkciójukra nézve többségében 

az ékszerek, illetve viseleti elemek, emellett a különféle felszerelések és használati tárgyak 

körébe sorolhatók.  

Hazánkban eddig még nem készült olyan összefoglalás, amely a Kárpát-medence vala-

mennyi 5-6. századi berakásos díszű leletét érintette. Munkámat megelőzően a régészeti-

művészettörténeti kutatás több alkalommal foglalkozott a leletek stiláris-ornamentikai 

jellegzetességeivel. Az eddigi eredmények azt igazolták, hogy a tárgyak által képviselt díszítő-

művészeti irányzat, illetve régészeti értelemben vett stílus nem egységes. Az ötvösmunkák-

nak tulajdonképpen egyetlen közös ismertetőjegye az egykori és az esetek nagy többségé-

ben ma is meglévő, színes ékkő-, illetve üvegberakásos díszítés. Mindezek fényében a lelet-

anyag rendszerezése megkerülhetetlen feladattá vált, jóllehet kutatásomat más szándékkal 

kezdtem meg.  

Az általam elvégzett elemzés célja az ötvöstárgyak készítésével kapcsolatos régészeti 

kérdések árnyalása, tisztázása volt. Ebben csupán kiindulópontot jelentett a hozzáférhető 

tárgyak összegyűjtése és a modern régészeti feldolgozás szempontjait követő részletes doku-

mentálása. Munkám központi feladataként arra vállalkoztam, hogy egységes, átfogó és 

hiteles módon értékeljem a tárgykészítés menetét, feltételeit, hátterét és összefüggéseit. 

Kutatásaimat az a törekvés motiválta, hogy a népvándorlás kori, kora középkori ötvöstevé-

kenységet indirekt módon, a kész termékek alapján rekonstruáljam, azok létrejöttére irányít-

va a figyelmet. Mindezzel megkíséreltem ellensúlyozni azt a hátrányos tényezőt, hogy az öt-

vösök gyakorlatáról, valamint az ötvösség korabeli színhelyeiről, szervezetéről Európa és 

a Mediterráneum viszonylatában elenyésző mennyiségű közvetlen adattal rendelkezünk; 

a Kárpát-medence szempontjából pedig kifejezetten hiányosak ezirányú ismereteink. 

A leletanyag tanulmányozása során sokféle kérdésre kerestem választ. Hogyan készí-

tették, viselték, illetve alakították át az ötvöstárgyakat? Milyen gyakorlatot, hagyományt 

követve készültek? Milyen felszerelés, infrastruktúra és kapcsolati háló állt ennek hátte-

rében? Milyen individuális és regionális vonások jellemezték a készítést? Mindezek a követ-

kező három, a disszertációban megfogalmazott alapvető kérdéshez vezettek: 

1) Milyen ötvöshagyományt tükröznek a tárgyak? 

2) Milyen szervezeti keretek között készültek a tárgyak? 

3) Milyen műhelykapcsolatok feltételezhetők a tárgyak készítésében? 
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A polikróm díszítés széleskörű elterjedése a Kárpát-medence szomszédos területeiről 

származó rokon leletek ismeretét is szükségessé tette, a megfigyelt jelenségeket ezért 

nagyobb távlatból értékeltem. Az elvégzett elemzés ezáltal szervesen illeszkedik a korszak 

kutatásának nemzetközi irányvonalához, hozzájárulva a térségünk leletanyagáról nyert új 

eredmények Európa szintű integrálásához. 

2 A feldolgozás módszerei 

A szakirodalomban megtalálható terminológia egységességének hiányában, minde-

nekelőtt szükségesnek tartottam az általam használt és kiemelt fontosságú kifejezések meg-

határozását. Az alapvető fogalmak közül a műhely, a műhelygyakorlat, a műhelykörzet, 

az ötvöshagyomány, a polikróm stílus, valamint az anyagtechnológia jelentésével foglalkoz-

tam bővebben.  

A vizsgálatba vont tárgyak legfőbb közös vonása a polikróm megjelenés és a kompozit 

jelleg, ami egyrészt alapanyaguk sokféleségéből, másrészt készítésük összetettségéből adó-

dik. Elemzésük szélesebb látókörű kutatói megközelítést igényelt, amely túlmutat a hagyo-

mányos régészeti módszereken. A fent vázolt kérdések tárgyalásához a publikációkban 

szereplő tárgyleírások és a különböző minőségben készült, illetve közzétett fényképek nem 

bizonyultak elegendőnek. A készítésre vonatkozó anyagi és technológiai részletek azonosítá-

sához elengedhetetlenül fontos volt az autopszia, vagyis az egyes tárgyak közvetlen tanulmá-

nyozása, amire az elmúlt évek folyamán mind a közel négyszáz esetben sort kerítettem. 

Az ötvöstárgyak gyakorlati szempontú vizsgálata a különböző tudomány- és szakterületek 

közötti kapcsolatra épült, az interdiszciplinaritás jegyében valósult meg. A régészet mellett 

a természettudományok (ásványtan és gemmológia, kőzettan és geokémia, metallurgia és 

metallográfia) továbbá a restaurálás és a kapcsolódó kézműves mesterségek (drágakőcsi-

szolás és ötvösművesség) ismereteinek, módszereinek, tapasztalatainak bevonását igényelte.  

Az általam alkalmazott módszerek egyike az összehasonlító elemzés volt, amihez 

a tárgyak készítésének öt alapvető sajátosságát vettem alapul: a funkciót, a formát, az orna-

mentikát, az alapanyagot és a készítéstechnikát. A másik módszert az a műszeres, archeo-

metriai vizsgálat jelentette, amely elsősorban az ötvösmunkák anyagi, illetve technológiai 

sajátosságainak minél pontosabb megismerésére irányult. A tárgyi elemzés tehát több-

lépcsős folyamatként valósult meg, makroszkópos, mikroszkópos, illetve nagyműszeres 

szinten, az egyes vizsgálatokat személyesen végezve, illetve felügyelve. 

Rendszerezésem nincs átfedésben, és nem is hozható összefüggésbe a klasszikus 

tipológiai felosztással, vagyis a tárgyak jellemző alaki jegyei alapján elkülönített kategóriák-

kal. Gyakori jelenség ugyanis, hogy az egy tipológiai csoportba sorolható leletek kisebb-

nagyobb hányada egyáltalán nem tartalmaz ékkőberakást, így közvetlenül nem is tartozik 

a disszertációban tárgyalt leletek közé. A Kárpát-medence polikróm leletanyagának értéke-

lését önmagában területi egységenként vagy kronológiai alapon sem láttam célszerűnek 

elvégezni, hiszen a leletek közötti összefüggések a területi és időrendi határokon egyaránt 

túlmutathatnak. Végül a tárgyak készítését szükségesnek láttam az etnikai hovatartozástól is 



 

3 
 

függetlenül értékelni. Az elvégzett összehasonlítás ezeknél semlegesebb kategóriák, ún. 

anyagtechnológiai csoportok létrehozásához vezetett, amelyek megbízható alapként szolgál-

tak az ötvöshagyományok, a szervezeti keretek és a műhelykapcsolatok értékeléséhez. 

Az 5-6. századi „polikróm stílus” eredetének, előzményeinek felkutatásával a stilisz-

tikai (formai és jelentésbeli), valamint technológiai jegyek vonatkozásában eddig is intenzí-

ven foglalkozott a kutatás, anélkül azonban, hogy az eltéréseket és összefüggéseket az ötvös-

hagyományok kontextusában értékelte volna. A korábbi eredményeket is figyelembe véve és 

ismertetve arra vállalkoztam, hogy a különféle díszítőművészetek hagyománnyá válásának 

folyamatát rekonstruáljam. Ennek első lépéseként magukat az ötvöstechnikai eljárásokat 

vettem figyelembe, és nem csupán a gránátok és egyéb ékkövek felhasználásának módjára 

koncentráltam, eltérve ezáltal a kutatás eddigi fő tendenciáitól. A díszítőművészet eredeté-

nek kérdésében alapvetően a készítéstechnikának tulajdonítottam a legnagyobb jelentősé-

get, ez őrzi ugyanis legjobban a kézműves hagyományok gyökerét. Vele szemben a fémes és 

ásványi alapanyagok megválasztását erősebben befolyásolhatták a gazdasági és kulturális 

változások.   

A polikróm ötvöstárgyak készítéséhez fűződő kézműves tevékenységek szervezeti 

kereteinek kérdését két irányból közelítettem meg, egyrészt a nyersanyagbeszerzés, más-

részt a műhelyszerveződés oldaláról. Az archeometriai vizsgálatok eredményeit értékelve 

a beszerzés kereskedelmi és gazdasági hátterével, valamint a kézműves mesterségek specia-

lizációjának és az egyes kézművesek kooperációjának szintjeivel foglalkoztam. A vizsgált 

tárgyak anyagösszetételének ismeretében az egyes nyersanyagok provenienciájának – geoló-

giai eredetének, illetve előéletének – korábbi felhasználási fázisának meghatározásához járul-

tam hozzá. Az anyagi és technológiai sajátosságok alapján relatív értelemben értékeltem 

a készítésbe fektetett munka hatékonyságát és a munkafolyamat sztenderdizáltságát is. 

Elemzéseimben szem előtt tartottam a kézműves tevékenységek szerveződésének általános 

paramétereit is, vagyis kontextusát, koncentrációját, léptékét és intenzitását. 

A műhelykapcsolatok kérdésében abból a feltételezésből indultam ki, hogy a műhely-

gyakorlatnak egyaránt voltak kézműveshez, illetve műhelyhez köthető egyedi, valamint más 

műhelyekkel összekötő közös sajátosságai. A műhelygyakorlat individuális vonásainak meg-

határozásával a műhelyazonosság igazolására vagy cáfolására törekedtem, a regionálisan 

megfigyelhető közös jellegzetességeknek pedig a műhelykörzetek felismerésében tulajdoní-

tottam jelentőséget. A műhelyazonosság kérdését elsősorban az automatizmuson alapuló és 

következetesen kialakított technikai részletek felismerésére alapoztam. Az alapanyagok és 

a készítéstechnika összetettségét figyelembe véve egyes anyagi sajátosságokat is súlyozottan 

értékeltem. Az ikonográfiai jellemzőknek, illetve a kompozíciónak ezzel szemben másodlagos 

jelentőséget tulajdonítottam az attribúcióban.  

A tárgyak készítésének regionális meghatározói között egyrészt az adott térség ter-

mészeti adottságait, illetve az adott közösség gazdasági és kereskedelmi lehetőségeit vettem 

alapul. Másrészt, többletinformációk hiányában, műhelyspecifikum helyett regionális vonás-

ként értékeltem bizonyos anyagtechnológiai ismertetőjegyeket is. Harmadrészt a felhasznál-

ható formai, ornamentikai jegyek körét általánosabb szinten korlátozó ideológiai és társa-
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dalmi elveket is a regionális tényezők közé soroltam. Meglátásom szerint e három tényező-

nek – tehát az adottságoknak, az ismereteknek és az elveknek – a hatása nem pontszerűen, 

hanem egy-egy tágabb körzet viszonylatában nyerhette el érvényét, együttesen alakítva 

a tárgyak sajátosságait. 

 

3 A disszertáció eredményei 

3.1 Az anyagtechnológiai csoportok értékelése 

A leletanyag csoportosításakor az egyes tárgyakat először, mint egész egységet 

értékeltem, a forma és a funkció vonatkozásában, majd külön-külön foglalkoztam három fő 

szerkezeti elemükkel: a bázissal, a foglalatokkal, valamint az egyéb díszítményekkel. Mind 

közül a foglalatok jellemzésére fordítottam a legtöbb figyelmet, részletesen kitérve a váz, 

a berakás, a kittmassza és a fóliaalátét tulajdonságaira, típusaira. A megfigyelt jelen-

ségek csoportosításakor ornamentikai, technológiai, illetve anyagi jellegzetességeiket hatá-

roztam meg. A leletanyagra kidolgozott kritériumrendszerem e változók értékeiből épült fel. 

Mikroszkópos megfigyeléseim korábban ismeretlen technológiai részletek azonosí-

tásához vezettek, ami indokolttá tette a szakirodalomban eddig alkalmazott technológiai 

rendszerek módosítását, illetve kibővítését. Kiemelt példám, hogy az inkrusztációs díszítés 

esetében egyértelmű ismertetőjegyek szerint elkülönítettem egymástól a valódi és a pseudo 

cloisonné technikákat, és ez utóbbi változatait a champlevé eljárások közé soroltam. 

A foglalási megoldások eddig ismert változatain kívül a valódi cloisonné esetében az ún. 

függő cloisonné, a champlevé technikák esetében pedig az ún. csapolt champlevé jelenségét 

fedeztem fel. E két, általam elnevezett technikai fogás azonosítása már a rendszerezés fino-

mítására nézve is fontos eredmény volt, ebből kiindulva pedig mind a szervezeti keretek, 

mind a műhelyösszefüggések részletes tárgyalásakor kulcsfontosságúvá vált.  

Az összehasonlító elemzés eredményeként öt anyagtechnológiai csoportot hoztam 

létre:  1) kalapált - forrasztott aranytárgyak  

2) standard cloisonné technikájú kalapált - forrasztott ezüsttárgyak  

3) vegyes alapanyagú, függő cloisonné technikájú kalapált - forrasztott tárgyak 

4) egyszerű rézötvözetek 

5) champlevé technikájú öntött - vésett ezüst- és réztárgyak 

Az első és negyedik csoportot a rekeszmű ornamentikai és technológiai jellegzetességei 

alapján további változatokra tagoltam. A hun kori és kora Meroving-kori Kárpát-medencéből 

származó polikróm ötvösmunkák kronológiai és regionális eloszlását az anyagtechnológiai 

csoportok szempontjából vettem figyelembe. Összefoglalóan szemléltettem az egyes csopor-

tok és változataik időrendi összefüggéseit és részletesen ismertettem a közöttük megfigyel-

hető átfedéseket és hiátusokat. Kiemelten foglalkoztam a regölyi csattal, amelyet technoló-

giája és ornamentikája alapján innovatív ötvösmunkának, korához mérten modern alkotás-

nak tekintettem. 
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3.2 Az ötvöshagyományok értékelése 

A hellénisztikus gyökerű ötvöshagyomány – kalapált - forrasztott példányok 

A csiszolt ékkövekkel díszített, finom ötvöstechnikájú aranytárgyak készítésének 

kezdetei jóval korábbiak a nagy népvándorlások időszakánál. Az eddigi kutatási eredmények 

fényében az előzmények fonalát a kora hellénizmus koráig, a Kr. e. 3-2. századig követtem 

vissza. Felhívtam a figyelmet a hellénizmus időszakában újonnan megjelent díszítőművészet 

ókori perzsa, illetve egyiptomi gyökereire, valamint az antik és barbár elemek keresztezé-

sének, kombinációjának jelenségére. E keverékstílus folytatását, további átalakulását sejtet-

tem a kaukázusi ibériai királysírok, a sztyeppei kurgánok, a krími kamrasírok, illeve a Kárpát-

medencei sírok, halotti áldozatok, kincsek leleteiben is. 

A több irányból érkező művészeti hatások érvényesülését a kulturális határzónákhoz 

kötve, a Római Birodalom központjai közül kiemelt szerepet tulajdonítottam a Krím és a Kau-

kázus vidékének. A rokon jellegű leletek elterjedése alapján pedig a díszítőművészeti irányzat 

mediterrán térségben való korai meghonosodásával számoltam. Hangsúlyoztam, hogy 

további terjedése, hagyományozódása, illetve átalakulása és fejlődése nemcsak az időbeli és 

térbeli keretek, hanem a kulturális határok átlépésével is együtt járt. Ezzel indokoltam, hogy 

az ókori és különösen az antik díszítőelemek változó formában, de általános jelenségként 

azonosíthatók a különféle barbár közösségek anyagi kultúrájában a hellénisztikus kortól 

kezdve az egész római koron át a kora bizánci időszakig. 

A hellénisztikus kori ötvöshagyomány Kárpát-medencei megjelenésének hátterében 

Fekete-tenger és Földközi-tenger vidékéről érkező hatásokat feltételeztem. Az érintett tár-

gyak értékelésekor nyomon követtem a díszítőművészet átalakulását. Megfigyeléseim szerint 

a változások főként a berakások színvilágát, a csiszolt kövek méreteit és motívumait érin-

tették, ami egyrészt a kőmegmunkálás technológiájának fejlődését feltételezte, másrészt 

a foglalatok szerkezetének összetettebbé válásához vezetett. Kiemeltem, hogy minderre 

még a Kárpát-medencei hun kort megelőzően sor került. A Kárpát-medencéből származó 

5. századi kalapált - forrasztott aranytárgyakról megállapítottam, hogy értékes alapanyagaik 

a birodalom központi területein folyó ötvöstevékenységet idézik. Bár a technológiai szín-

vonalat nézve jelentősebb eltéréseket is észleltem, azonban a megfogható minőségromlást, 

vagy javulást – következetesség hiányában – nem tendenciaként, hanem az egyes műhelyek 

eltérő gyakorlatával magyaráztam. 

A pontusi és mediterrán hatásokat tükröző ötvösmunkák kapcsán felhívtam a figyel-

met arra, hogy az 5. század második felében, harmadik harmadában a cloisonné technikájú 

tárgyak már csak a Duna vonalától keletre fordultak elő. A Kolozsvár környéki lelőhelyek 

régészeti anyaga Erdély központi szerepét jelzi, amire a Gepida Királyság és a szomszédos 

Kelet-Római Birodalom közötti szövetség szolgálhat magyarázatul. Ezzel szemben a kora 

Meroving-kori ezüst és vegyes alapanyagú kalapált - forrasztott ötvösmunkák elsősorban 

a Dunántúl nyugati germán leletanyagát gazdagították. A második és harmadik anyagtechno-

lógiai csoport képviselőinek elemzése rámutatott, hogy esetükben nem számolhatunk 

a korábbi pontusi és mediterrán hatások helyi továbbélésével, vagy a helyi kézművesség 

újjáéledésével, ehelyett egy eltérő irányból érkező divathatással, illetve technológiai 
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transzferrel állunk szemben. Az 5. századi jelenségek és kulturális folyamatok közvetlen 

kontinuitásának alátámasztására a 6. századi Kárpát-medencéből egyelőre semmilyen 

bizonyíték nem szolgál.  

A cloisonné-művesség 5. század végi, 6. századi felvirágzását a Kárpát-medencei 

leletek ismeretében mediterrán hatásra vezettem vissza, megerősítve ezáltal a nemzetközi 

kutatás egységes álláspontját a nyugat-európai leletanyagról. Az 5. század végén és 

a 6. században érkező hatás vagy közvetlenül, vagy a Meroving területeken keresztül köz-

vetve érte a Kárpát-medencét. Az ezüst-, és rézötvözetből, valamint a többféle fémes alap-

anyagból készült, valódi cloisonné díszítéssel ellátott ötvösmunkák a hellénisztikus kori 

ötvöshagyomány késő ókori, de provinciálisabb jellegű továbbélését bizonyítják. A hagyo-

mányozódás folyamata egyidejűleg, de valószínűleg függetlenül zajlott attól a fejlődéstől, 

átalakulástól, ami a római kori, illetve hun kori Krím-félszigeten és Kárpát-medencében 

megfigyelhető volt. 

Késő-római gyökerű ötvöshagyomány – öntött - vésett példányok 

Az 5-6. századi Kárpát-medencéből származó öntött - vésett polikróm ötvösmunkák 

létrejöttének hátterében alapvető különbségként értékeltem az alkalmazott formaadó- és 

díszítőtechnikák eltérését, továbbá az ékkő- és üvegberakás többnyire csupán járulékos 

szerepét a kompozícióban. A díszítőművészet eredetének vizsgálatakor nagy jelentőséget 

tulajdonítottam a rokon leletek előfordulásának az 5-7. századi barbár világ egész területén.  

Az ék keresztmetszetű vésetekkel díszített népvándorlás kori és kora középkori 

öntvények előzményeit a késő római limes menti provinciákban készült ún. „Kerbschnitt 

bronzokig” vezettem vissza. A Günther Haseloff és Horst Wolfgang Böhme nevével 

fémjelzett kutatás eredményeit elfogadva a figurális és geometrikus motívumok gyökerét 

a késő antik díszítőművészethez és mitológiához kötöttem, feltűntetve a hagyományozódás, 

átalakulás általuk azonosított fontosabb állomásait. A római és barbár világ közötti összekötő 

szerepet pedig az eddigi állásponttal megegyezően a római hadsereg germán szövetségesei-

nek, illetve zsoldosainak tulajdonítottam. Az általam feldolgozott tárgyak és a „Kerbschnitt 

bronzok” anyagtechnológiai sajátosságainak egyezését vagy hasonlóságát a limes menti 

provinciák késő római műhelygyakorlatának hagyománnyá válásával magyaráztam. A Kárpát-

medencei polikróm ötvösmunkák közül kb. száznegyven tárgy készítését hoztam össze-

függésbe az egykor ott folyó ötvöstevékenységével. Ez a csoport keltezés szempontjából 

több, mint száz évet ölel fel a Dunántúl, az Alföld és Erdély leletanyagában. Vizsgálatuk révén 

lehetőségem nyílt a kronológiai, illetve regionális tendenciák felvázolására.  

Késő római előzményeikkel összehasonlítva arra a következtetésre jutottam, hogy 

a stilisztikai összefüggések ellenére anyaguk és technikájuk eltérő minőségű. A többségében 

rézötvözetből készült késő római militariával szemben az 5-6. századi példányok túlnyomó-

részt ezüstöntvények, felületük pedig általában tűzaranyozással és niellóberakással díszített. 

Az ezüst – arany – nielló kreatív kombinálásának közvetlen előzményeit a limes menti 

provinciákban készült császárkori ötvösmunkákon figyeltem meg. Megállapítottam, hogy 

az ottani műhelygyakorlat hagyományként való továbbélése, továbbfejlődése olyan anyag- 

és színkombinációk széleskörű elterjedéséhez vezetett, amelyek a 4. század végéig – 
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5. század elejéig csak szórványosan fordultak elő a birodalom határvidékén szolgálatot 

teljesítő magas rangú katonák felszerelésében. Az 5-6. századi öntött - vésett tárgyakon álta-

lánosan alkalmazott nielló kémiai összetételében mutatkozó különbségek értelmezésekor 

hangsúlyoztam, hogy a változás a barbár térnyerés idején következett be. Ugyan az eljárás 

alkalmazása továbbélt, az egykori nielló receptek hagyományozódását egyelőre semmi nem 

támasztja alá. A háttérben a praktikusság okain túlmenően kulturális különbséggel számol-

tam. 

A vésett ornamentika kapcsán felhívtam a figyelmet a technikai kivitelezés szín-

vonalának változásaira. Megfigyeléseim szerint a germán törzsi királyságok időszakából 

származó fibulák, övcsatok és kardszerelékek többségénél a vésetek technikai színvonala 

még változatlan a késő római övgarnitúrákhoz képest. A spirális és geometrikus motívumok 

szabályosak és kifejezetten éles rajzolatúak. Ez a kiváló minőség a Gepida Királyság alföldi és 

erdélyi területeiről ismert 6. századi leleteken már nem általános, a vésetek kivitelezésében 

fokozatos romlást véltem felfedezni. Ezt egyrészt az igényes, precíz munka hiányával, 

másrészt a munkafolyamat lerövidülésével magyaráztam. A langobard kori Pannoniából 

származó öntvények véseteinek rajzolatát ismerve arra következtettem, hogy a tárgyak 

díszítését hasonlóan rövid munkafolyamat során, de általában igényesen, magasabb szín-

vonalon dolgozták ki, mint a gepida fennhatóság területeiről előkerült példányokat. 

Végül, a „Kerbschnitt bronzokhoz” képest új elemként értékeltem a tárgyak berakásos 

díszítését. A szűkebb értelemben vett polikrómia megjelenésében a hellénisztikus kori ötvös-

hagyomány szerint készült ékkő- és üvegberakásos aranytárgyak részben egyidejű készítésé-

nek, illetve viselésének tulajdonítottam jelentőséget. A jelenség az öntvényeket készítő ötvö-

sök kreativitását tükrözi, annak ellenére, hogy a berakásos díszítés az 5. századi arany-

tárgyakéhoz képest jóval szerényebb. Szintén újításként értékeltem a Dunántúl, valamint 

Erdély 6. századi öntött - vésett leletanyagában megjelenő többrekeszes díszítést. A lango-

bard kori S- és §-fibulákon alkalmazott csapolt champlevé foglalás kapcsán kitértem arra, 

hogy a technikai fogás Pannonián kívül a 6-7. században is gyakorlatban maradt, sőt 

Itáliában, illetve Dél-Németországban további fejlődésen ment át. A késő római provinciális 

ötvösség gyakorlatának hagyománnyá válása tehát nem zárta ki a további fejlődés útjait. 

3.3 A szervezeti keretek értékelése 

Nyersanyagbeszerzés 

A geológiai lelőhelyek meghatározásának kérdésében az egyes alapanyagokkal 

kapcsolatban eltérő lehetőségekkel számoltam, felvázolva az ebben szerepet játszó termé-

szeti, egykori emberi és kutatói tényezőket. A szervezeti keretek rekonstruálásakor a fém-

vizsgálatoknak elsősorban a korábbi felhasználási fázis(ok) (előélet) megismerésében volt 

jelentősége. A fémötvözetek alkotóinak provenienciája vizsgálatában az alapanyagok újra-

hasznosíthatósága és az eredeti összetétel módosulása, valamint a tárgyak felületi elem-

dúsulása és korróziója jelentett akadályt. A vizsgálatok technikai és financiális feltételei miatt 

az érintett tárgyak száma limitált volt, a mintakiválasztás mégis valamennyi anyagtech-

nológiai csoportot, illetve a négy fő kulturális-kronológiai egységet érintette. 
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 A fémes alapanyag eltérő minőségét alapul véve az egyes ötvözeteknél több csopor-

tot különítettem el. Az eredményeket a technológiai sajátosságokkal összevetve arra 

a következtetésre jutottam, hogy a csoportok többsége nem tükröz jellegzetes ötvözési 

gyakorlatot. Kivételként csupán az ezüst-, illetve rézötvözetek néhány képviselőjét tekin-

tettem, amelyek összetételének létrehozásában tudatosságot vagy a sztenderdizáció hatását 

feltételeztem. Megfigyeléseim szerint az alapanyag minősége a praktikus szempontok 

helyett általában a megrendelő anyagi helyzetén, igényén és a rendelkezésre álló arany-, 

ezüst, vagy rézkészleten múlhatott. Következtetésemet többek között az egy szettet alkotó, 

egy alkalommal, egy műhelyben készülő ékszerek alapanyagában mutatkozó eltérésekre 

alapoztam. Végletes példáként olyan tárgyakról is említést tettem, amelyek anyagössze-

tételük és kivitelük alapján maradékokból, több eltérő tárgy másodlagos felhasználásával 

készülhettek.  

A fémalapanyagok előéletének rekonstruálásakor kiemelt jelentőséget tulajdoní-

tottam az aranytárgyak általánosan nagy tisztaságának: többségük több mint 93% aranyat 

tartalmaz, de 99% feletti arányra is van példa. Jeleztem, hogy az ötvözetlen arany, túlzott 

lágyságából és csekély szakítószilárdságából adódóan, valójában hátrányt jelentett az ötvös 

számára, és kitértem arra, hogy e jó minőségű alapanyag milyen formában állhatott nagyobb 

mennyiségben rendelkezésre a hun kori Kárpát-medencében. Valószínűsítettem, hogy a hun 

kori társadalom elit tagjai – részesülve a római tributumból – különféle ékszereiket és vise-

letük díszeit solidusból csináltatták a térségben dolgozó ötvösökkel, illetve azzal fizettek 

a kész termékekért.  

A vizsgált ezüsttárgyak az anyagi minőség széles spektrumát képviselték, esetükben 

egy tendencia felvázolására vállalkoztam. A legjobb minőségű darabok 95-97% ezüstöt 

tartalmaznak, megegyezve a római trébelt ezüstáruk tisztaságával. Felhívtam a figyelmet 

arra, hogy az igen jó minőségű ezüst kész tárgyak formájában is bekerülhetett a Barbarikum 

területén működő ötvösműhelyekbe. Feltételezésem szerint az egykori római műhelyek 

termékei fontos szerepet tölthettek be a polikróm tárgyak ezüstalkatrészeinek készítésében. 

Az 5-6. század folyamán az ezüsttartalom csökkenő tendenciáját tudtam kimutatni, amit 

a többszörös újrahasznosítás eredményeként értékeltem. Ebben a körforgásban az erede-

tileg hosszadalmas eljárás során megtisztított, értékes ezüst fokozatosan eltűnt, vagyis 

felismerhetetlenül beolvadt. 

A feldolgozott réz alapú ötvösmunkák esetében a nagyműszeres vizsgálatok segítsé-

gével fényt derítettem arra, hogy mely leletek készültek ötvözetlen vörös rézből és melyek 

bronzból, sárgarézből, illetve vörös-ötvözetből. A mérési eredmények alapján az ún. mediter-

rán típusú csatok többségénél tudatos anyagfelhasználást feltételeztem. Felfigyeltem arra, 

hogy a sárgaréz tárgyak fémösszetétele megközelíti, illetve megegyezik a római korban álta-

lánosan elterjedt fibulák vonatkozó adataival. Ennek hátterében két lehetséges okot nevez-

tem meg. Egyrészt, hogy az adott műhelyben a római sztenderdnek megfelelően állították 

elő az ötvözetet, másrészt, hogy az adott ötvös másodlagosan használt fel ilyen sztenderd 

szerint készült tárgyakat. 
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A disszertációban feldolgozott ötvösmunkák gránátberakásairól meglévő korábbi 

ismereteket releváns eredményekkel bővítettem. Célom az ásványfaj azonosítása mellett 

a nyersanyag lehetséges geológiai-geográfiai lelőhelyének meghatározása volt. Az elvégzett 

vizsgálatoknak köszönhetően a népvándorlás kori, kora középkori gránátékszerek ásványi 

alapanyagának sokat vitatott proveniencia kérdésében a Kárpát-medence többé már nem 

tekinthető fehér foltnak. A tárgyalt leletek gránátberakásait két eltérő típusú almandinként, 

továbbá pirop-almandin elegykristályként és egy esetben andraditként határoztam meg. 

A nemzetközi kutatás eredményeinek ismeretében az európai lelőhelyeket egyértelműen ki 

tudtam zárni a vizsgált almandin és pirop-almandin berakások potenciális forrásai közül. 

A geokémiai szakirodalmi adatok alapján megállapítottam, hogy az almandinok krómban 

gazdagabb típusa dél-indiai, míg az elegykristályok Srí Lanka-i lelőhelyekről származó 

gránátokkal állnak szoros rokonságban. A krómban szegényebb almandin típus potenciális 

forrásvidékeként – a referenciákat alapul véve – Észak-Indiát neveztem meg. Az egyetlen, 

műszeres méréssel is azonosított andradit kapcsán felvetettem a pirop-almandin elegykristá-

lyokkal egyező eredetet, de összehasonlító anyag hiányában a Kárpát-medencét sem zártam 

ki a lehetséges lelőhelyek sorából. 

A leletanyag almandin és pirop-almandin gránátjai eredményeim alapján nem 

mutatnak eltérést a kontinens belső területeihez képest, ami azt bizonyítja, hogy ez a térség 

ugyanannak a kereskedelmi hálózatnak volt része. A kereskedelmi kapcsolatok rekonstru-

álásában az írásos és tárgyi források ismertetésével a nemzetközi kutatás eredményeire 

támaszkodtam. A valószínűleg Indiából és Srí Lankáról származó kövek a távolsági keres-

kedelem vízi, illetve szárazföldi útvonalain juthattak el Európa különböző területeire, köztük 

a Kárpát-medencébe is. Az archeometriai vizsgálatok ugyanakkor rámutattak, hogy a távol-

keleti eredetű gránátok felhasználásának kronológiai rendje a Kárpát-medence esetében 

részben eltér attól, amit a kutatás Európa belső területeinek intenzívebben vizsgált lelet-

anyagánál felvázolt. Az általam tett eddigi megfigyelések alapján az 5. századi Kárpát-meden-

cén belül – akárcsak a nyugat-európai területeken – egységesség mutatkozott az egyes 

gránáttípusok beszerzésében. A 6. században ellenben az új forrásból származó észak-indiai 

almandinok csak a dunántúli térség leletein jelentek meg. A Duna bal partján élő közösségek 

továbbra is a dél-indiai, Srí Lanka-i forrásokból és valószínűleg változatlan útvonalon 

szerezték be a szükséges nyersanyagot. Az eltérés okait az eltérő kulturális kapcsolatokban 

és a polikróm ékszerek eltérő technológiai sajátosságaiban láttam. 

A doktori értekezésben ismertetett eredmények alapján arra a következtetésre 

jutottam, hogy a tárgyalt korszak polikróm díszítésű ötvöstárgyainak alapanyagául szolgáló 

nemesfémekhez az ötvösök többségében nem elsődleges geológiai forrásokból jutottak 

hozzá. A nagy tisztaságú arany és ezüst legmegbízhatóbb forrását a Római Birodalomból 

származó adó, illetve egykori kereskedelmi termékek biztosíthatták. Természetesen a primer 

források ismerete sem zárható ki a lehetőségek közül, ezt azonban további anyagvizsgálatok 

hiányában nem lehetetett igazolni. A minőségváltozás tendenciáját nézve a sokszoros újra-

hasznosítás jelenségét a térség jellemzőjeként emeltem ki. Egyedül a rézötvözetek egy 

csoportjánál feltételeztem sztenderdizált öntést, amihez ismert összetételű, tisztított alap-
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anyagokra volt szükség, esetükben az elsődleges nyersanyagforrásoknak tulajdonítottam 

nagyobb jelentőséget. Ugyanakkor felhívtam a figyelmet a tárgyak készítésének hátterében 

rejlő regionális okokra, és utalást tettem a tárgyak által tükrözött idegen műhelygyakorlatra. 

A berakásként felhasznált ékkövek kapcsán hangsúlyoztam, hogy a Kárpát-medencében élő 

különféle etnikumú közösségek kezdetben ugyanazokból a geológiai forrásokból jutottak 

hozzá a gránátkövekhez, mint a frank és alemann királyságok területén élő népcsoportok. 

A kronológiai tendenciákat nézve viszont megállapítottam, hogy a Dunától keletre eső térség 

gyakorlata nem igazodott teljes mértékben a nyugat-európai változásokhoz. 

Műhelyszerveződés 

A specializáció kérdésében először arra kerestem választ, hogy hányféle kézműves 

tevékenységet lehet a tárgyak készítéséhez kötni. Az alapanyagok eltérő típusa, fajtája 

szerint kő-, illetve fémmegmunkálással foglalkozó kézműveseket különböztettem meg. 

A mesterségek közötti specializáció kereteit ugyanakkor nem értelmeztem merev rendszer-

ként. Megfigyeléseim szerint ugyanis a kőcsiszoló és az ötvös által ellátott feladatok körét 

jellemezték bizonyos átfedések. Példaként hoztam fel olyan gránátberakásokat, amelyeken 

bár látható a kőcsiszoló előkészítő munkája, a végleges formát mégis a foglalást végző ötvös 

kezében nyerhették el. A mesterségen belüli specializáció kapcsán arra következtettem, hogy 

sem az ötvös, sem a kőcsiszoló mesterségen belül nem voltak állandósult feladatkörök, és a 

kézművesek egymástól eltérő jellegű munkafolyamatokról is átfogó ismeretekkel rendelkez-

tek. A kővésnökök, kőmetszők ókori gyakorlathoz hasonló specializációjának az 5-6. századi 

anyagban nem volt nyoma.  

A specializált mesterségek közötti kooperáció meglétét vagy hiányát a munka-

folyamat sztenderdizáltságával és a kész termékek egyedi, illetve egyen vonásaival hoztam 

összefüggésbe. A vizsgált tárgyak egy részénél egyértelműen igazolni tudtam a kőcsiszoló és 

az ötvös összehangolt tevékenységét, illetve azt, ha a tárgy díszítményeinek kompozícióját 

mindketten ismerték. Legfőbb bizonyítékul azokat az egyedi formájú kőberakásokat tekintet-

tem, amelyek kirakójáték elemeihez hasonlóan ülnek a foglalatokban. A szakmai együtt-

működés jóval összetettebb, akár mozaikszerű kompozíciók kialakítását tette lehetővé, amit 

a szűkrekeszes (engzellig) díszítés előzményének, csírájának tekintettem. A tárgyak másik 

csoportjánál viszont nyilvánvalóan ki tudtam zárni a mesterségek közötti eseti együtt-

működést. A valódi ékkőből készült berakások nagy többségét a kőcsiszoló akár az ötvös-

tárgy paramétereinek ismerete nélkül is kialakíthatta. A szakmai összehangoltság hiányát 

egyrészt az uniformizált, számtalan módon kompatibilis, másrészt a félkész állapotban be-

szerzett és feltehetően az ötvös által méretre, formára szabott, harmadrészt a másodlagosan 

felhasznált kőberakásokat tartalmazó tárgyak esetében állapítottam meg. Az egységes meg-

jelenésű berakások esetében valószínűsítettem, hogy az ötvös készletből válogatta ki 

a számára szükséges elemeket, és ezekhez igazította a foglalatokat. 

A mesterségen belüli együttműködés – szűkebb értelemben a műhelyen belüli 

munkamegosztás meglétére olyan technikai jegyek alapján következtettem, amelyek bár egy 

munkafázishoz köthetők, de a kivitelezés színvonalára nézve jelentősen eltérnek. A Kárpát-

medencei leletek technológiai tanulmányozása során arra a megállapításra jutottam, hogy 
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a kivitelezés technikai minősége szinte valamennyi tárgyon összhangban állt a megtervezett 

formával, ornamentikával; idegen szóval élve: designnal. Amennyiben az ornamentális 

kompozícióban igényesség, tervszerűség mutatkozott, az egyes díszítményeket is gondos, 

aprólékos kidolgozás jellemezte. Ehhez hasonlóan a kompozíció esetlensége általában 

elnagyolt részletekkel, kiforratlan vagy igénytelen technikai megoldásokkal párosult. 

A tervezés és a kivitelezés színvonalának összhangja azt jelezte, hogy a készítő a munka-

folyamat egyes lépéseiben következetesen kamatoztatta tudását és képességeit. 

Kivételként tárgyaltam a szilágysomlyói spiráldíszes fibulapárt, ahol az egyes lépések 

kivitelezésében jelentős minőségi különbségeket fedeztem fel. Noha a fibulákat díszítő 

rátétek kidolgozása többségében tökéletes technikai minőségű, a végeredmény mégis 

lényegesen gyengébb színvonalú munka benyomását kelti. A korábbi kutatás a fibulapárt egy 

technikailag magasabb nívón dolgozó műhely termékének – akár a kincs valamelyik hasonló 

típusú fibulájának – utánzataként azonosította. Egyes szerkezeti elemek nagyobb, illetve 

folyamatos odafigyelést tanúsító kidolgozása azonban joggal vetette fel annak lehetőségét, 

hogy a fibulapár készítésében több (valószínűleg két) kézműves vett részt. Megfigyelésem 

szerint egyikük az apró díszítmények előkészítéséért volt felelős, másikuk pedig azok elren-

dezéséért és rögzítéséért. A befejezést végző ötvöst sem a tervezésnél elengedhetetlen 

művészi érzék, sem az elemek felerősítéséhez szükséges türelem és koncentráció nem 

jellemezte. Munkáját egyszerűen összecsapta. 

 

3.4 A műhelykapcsolatok értékelése 

Doktori munkámban arra kerestem választ, hogy az egyes tárgyak jellegzetességeiben 

megfigyelhető hasonlóságok és különbségek a műhelyek speciális gyakorlatának vagy 

regionális kapcsolatának rekonstruálásánál játszanak-e döntő szerepet. A műhelykapcsolatok 

felismerése és lehetséges szintjeinek elkülönítése egy a készítés sajátosságain alapuló, 

közvetlenül a vizsgált leletanyagra szabott kritériumrendszer kidolgozását feltételezte. Ebben 

a rendszerben az ismertetőjegyek négy csoportjának tulajdonítottam önmagában is hang-

súlyos szerepet: a tárgyak sajátos konstrukciójának, a díszítéshez felhasznált szerszámok 

speciális megmunkálási nyomainak, a receptszerűen elkészített alkotóelemek összetéte-

lének, végül az egyes munkafázisok technikai kivitelezésének (minőség, egyedi megoldások). 

Ezenkívül kiemelten kezeltem az egyes sajátosságok tipikus kombinációit is. 

A feldolgozott kalapált - forrasztott arany ötvösmunkák esetében fontos szerepet 

tulajdonítottam a sajátos vagy egyedi szerkezeti elemeknek és az összeszerelés, illetve 

felerősítés egyes megoldásainak. Szintén az alapvető indikátorok közé soroltam a speciális 

szerszámhasználatra utaló nyomokat és a munkafolyamat egyes lépéseiben megmutatkozó 

látványos minőségbeli különbségeket, elsősorban a különféle filigrándrótok, fóliaalátétek, 

poncdíszek és préselt szegélyek készítésének részleteit ellenőrizve. A receptszerűen készült 

alkotóelemek közül a kittmassza összetételének vizsgálati eredményeit tekintettem kulcs-

fontosságúnak. Végül más indikátorokkal összefüggésben, egyes berakásfajták sajátos 

kombinációját és minőségét is figyelembe vettem 



 

12 
 

Az individuális műhelykapcsolat meglétét, illetve hiányát illusztráló példák sorában 

az 5. századi Kárpát-medence emblematikus leleteit, a regölyi, bakodpusztai, gávai és bereg-

vidéki síregyütteseket, a szilágysomlyó kincset, valamint a nagyszéksósi és bátaszéki áldozati 

együtteseket értékeltem részletesen, továbbá kiemelten foglalkoztam a lébényi, alcsúti és 

az Egger-féle öv és cipő cipőcsatokkal, a beregszászi és egy ismeretlen lelőhelyű karpereccel, 

valamint a szilágysomlyói lelőhelyűként számon tartott szórvány fibulával. Az anyagtechnoló-

giai jellegzetességek meghatározása elősegítette az azonos műhelyben készült tárgyak cso-

portjainak elkülönítését. A műhely-, és a műhelykörzet azonosságának kérdésével a leletek 

legközelebbi párhuzamai kapcsán is foglalkoztam. Végül, a Bakodpuszta típusú karperecek és 

gyűrűk, a beregvidéki madárfibula, valamint a gávai ékszerek műhelykörzetének lokalizálá-

sára is kísérletet tettem. 

A standard cloisonné technikájú, kalapált - forrasztott ezüstötvözeteknél egyedül 

a rekeszmű részlegesen függő cloisonné megoldását soroltam a szorosabb műhelykapcso-

latra utaló szerkezeti jelenségek közé. Valószínűsítettem, hogy a rejtett fogással készült 

darabok egy műhelyből származtak, de hangsúlyoztam, hogy a kérdést a kittmassza össze-

tételének hitelesítő összehasonlításával lehetne meggyőzőbben eldönteni. A főkomponen-

sek egyezése alapján annak a lehetőségét sem zártam ki, hogy a kalapált - forrasztott ezüst-

tárgyak készítésének hátterében egyetlen közös műhelykörzet állt. További összefüggésekre 

sem a konstrukció, sem a speciális szerszámhasználathoz köthető nyomok nem mutattak. 

A feltételezett műhelykörzet(ek) behatárolásához az anyagtechnológiai részleteken 

kívül a korszakhoz kötött, tipológiai és ornamentikai párhuzamok elterjedését vettem figye-

lembe. A homok-alapú kittmasszával rendelkező, standard cloisonné technikájú, kalapált - 

forrasztott ezüsttárgyak helybeli Kárpát-medencei készítését kizártam, de a készítési helyek 

konkrétabb meghatározására, hitelesítő, illetve további vizsgálatok hiányában nem vállalkoz-

hattam. A párhuzamok előfordulását tekintve az eddigi kutatásnak azt az óvatosabb állás-

pontját fogadtam el, amely a szóban forgó tárgyakat import áruként értékelte, és a nyugati 

germán térségben, a frank, illetve az alemann-bajuvár királyságok területén működő műhe-

lyekhez kötötte.  

A függő cloisonné technikával készült ötvösmunkákat szokatlan felépítésük és vegyes 

fémes alapanyaguk révén egyértelműen el tudtam különíteni az 5-6. századforduló és a 6. 

század első két harmadának tipológiailag és ornamentikailag egységesnek látszó cloisonné 

ékszerei közül. A viszonylag csekély előfordulás és a készítés egyedi sajátosságainak 

ismeretében felvetettem a csoport tagjainak tágabb, vagy szűkebb értelemben vett közös 

eredetét. Az ornamentika, technológia és alapanyag összehasonlító elemzése alapján 

a közvetlenül megvizsgált leletek közül tizenegy készítésének hátterében három ötvös tevé-

kenységét feltételeztem, az azonban egyelőre eldöntetlen kérdés maradt, hogy a három 

ötvös eltérő vagy azonos műhelyben dolgozott-e. Termékeik között a különféle tárgytípusok 

vegyesen fordultak elő, három, egymástól jól elkülöníthető kivitelben. Az egyes kézművesek-

re jellemző, egyéni tudáson, választáson és képességeken múló vonásoktól tehát sikeresen 

függetleníteni tudtam mind a típusbeli, mind az anyagtechnológiai csoportra jellemző 

sajátosságokat.  
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A pannoniai leleteken kívül a három ötvösnek Dél-Németországból és Észak-Itáliából 

előkerült ötvösmunkákat is tulajdonítottam. A tárgyak által képviselt önálló irányzatot 

az eddig ismert leletek térbeli elterjedésének nyugati és keleti végpontjai alapján Hegykő - 

Andernach csoportként neveztem el. Az érintett lelőhelyek sűrűsödése a Kárpát-medence 

területén kívül tevékenykedő ötvösökre utal. A rendelkezésre álló eredmények alapján 

valószínűsítettem, hogy a három kézműves egymáshoz viszonylag közel, az alemann - 

bajuvár térségben dolgozhatott. 

Az egyszerűbb rézcsatok ún. mediterrán típusú változatainál a műhelykapcsolatok 

rekonstruálásában a szerkezeti jegyekre, a kittmassza és egy-egy esetben a forrasz össze-

tételére, valamint az alapötvözet és a berakások jellegzetes kombinációjára támaszkodtam. 

A műhelyazonosság kérdésében valamennyi csat esetében állást foglaltam, a regionális 

vonások alapján pedig a műhelykörzetek elkülönítését is megkíséreltem. A körzetek lokalizá-

lásában a rákóczifalvai csattal jutottam legtovább, amihez elsősorban a rekeszmű kitöltésére 

felhasznált ásványi anyag szolgált támpontul. A gipsz más leleteknél való előfordulása arra 

engedett következtetni, hogy a technikai megoldás több műhely gyakorlatát képezte, 

amelyek különböző igényre és eltérő színvonalon dolgoztak, de egy azonos földrajzi régióban 

csoportosultak. A rézötvözet típusa, valamint a töredékként megmaradt, jó minőségű vörös 

üveg és a kittmasszába keveredett kék üvegszilánk is egy kelet-mediterrán körzet mellett 

szólt. A csatok többségénél feltételezett mediterrán eredeten kívül két esetben a helyi, 

Kárpát-medencei készítés lehetőségét emeltem ki. A kelet-római, mediterrán elemek 5. 

század végi – 6. századi fokozott megjelenésére azt a katonai szövetséget hoztam fel 

magyarázatul, amely a Hun Birodalom szétesésétől a langobard háborúkig fennállt a Gepida 

Királyság és a szomszédos Kelet-Római Birodalom között. 

 Az egyszerű rézcsatok madárfejes változatánál a készítés jellegéből adódóan nem 

lehetett megfogni az individuális szintű összefüggések indikátorait. A vizsgálatba vont leletek 

alapformája és szerkezete teljesen azonosnak, a technikai részletek kivitelezése pedig egysé-

gesen középszerűnek bizonyult. A megfigyelhető sajátosságok alapján egyaránt elképzel-

hetőnek tartottam, hogy a hét tárgy egyetlen műhelyből, illetve kézművestől származott, 

illetve hogy az eltérő készítési helyre utaló jelenségek nagyműszeres anyagvizsgálatok 

hiányában rejtve maradtak. Ennek megvalósításáig csupán óvatosabb következtetésre vállal-

koztam és a műhelykörzet egyezését feltételeztem. 

Az öntött - vésett ezüst- és rézötvözetek műhelyösszefüggéseinek felismerésében 

a tárgyak konstrukciója csak kivételes esetekben jelentett segítséget. A műhelygyakorlat 

eltérései és egyezései legtöbbször a speciális szerszám- és eszközhasználatban nyilvánultak 

meg. A vizsgált leletcsoportnál elsősorban az ún. segédnegatívval létrehozott vésett díszítés, 

a pecsétlővel díszített fóliaalátétek és a poncnyomok egyezésének, illetve eltérésének tulaj-

donítottam jelentőségét. 

A műhelyazonosság kérdésével az azonos lelőhelyről és leletegyüttesből származó 

ötvösmunkák közül a gávai, a zsibót-domolospusztai síregyüttes öntvényeivel foglalkoztam 

részletesen. A különböző leletegyüttest gazdagító tárgyak közül a kapolcsi és nagyváradi 

csatok, valamint a vörsi és keszthelyi fibulák összehasonlító elemzése vezetett új eredmé-
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nyekhez. Esettanulmányaim azt igazolták, hogy az egy műhelyben, akár közvetlenül egymást 

követően készült tárgyak olykor egymástól nagy távolságra is eljuthattak, ami a távoli 

párhuzamok értékelésének szükségességét erősíti. Példáim között akárcsak az előbbi csopor-

toknál, Kárpát-medencén kívül előkerült leletek is szerepeltek. A komplex technológiai- és 

összetétel-vizsgálatok segítségével igazolni, illetve cáfolni tudtam a tárgyak egyidejű gyár-

tását és műhelyazonosságát. A regionális összefüggéseket egy-egy formai vagy technológiai 

csoport kapcsán tárgyaltam. Elemzéseimben a rombikus testű csatok, a gepida kori ken-

gyelfibulák és sasfejes csatok, a langobard kori kengyelfibulák, valamint egyrekeszes és 

többrekeszes S-fibulák körére tértem ki bővebben, ugyancsak kiterjesztve az összehasonlító 

elemzés alkalmával érintett leletek régióját. A tárgyak relatív összefüggéseinek rekonstruá-

lása mellett néhány esetben a műhelykörzetek lokalizálására is vállalkoztam, elsősorban 

a helyi pannoniai, illetve alföldi térségben folyó ötvöstevékenység szerepét hangsúlyozva. 
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