
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

 

 

 

 

 

 

Szenthe Gergely Pál 

 

 

A KÉSŐ AVAR KORI NÖVÉNYI ORNAMENTIKA 

I.  

 

 

 

 

 

 

Történettudományi Doktori Iskola 

Vezető: Dr. Székely Gábor DSc., egyetemi tanár 

 

Régészet Doktori Program 

Programvezető: Dr. Borhy László DSc., egyetemi tanár 

 

A bizottság elnöke: 

Dr. Raczky Pál CSc., egyetemi tanár 

Opponensek: Dr. Szőke Béla Miklós CSc., Dr. Mesterházy Károly CSc. 

A bizottság tagjai: Dr. Rácz Zsófia PhD., adjunktus, Dr. Takács Miklós CSc. 

Póttagok: Dr. Müller Róbert CSc., Dr. B. Tóth Ágnes PhD. 

 

 

Témavezető: Dr. Vida Tivadar CSc., egyetemi docens 

 

 

 

 

Budapest 2012 



1 

 

TARTALOM 

I. KÖTET 

BEVEZETÉS ................................................................................................................... 5 

1. Témameghatározás és előzmények ................................................................................... 5 

2. A késő avar kori ornamentika időrendjéhez és a dolgozatban használt terminológiához. 13 

2.1. Késő avar állatstílus ................................................................................................ 14 

2.2. Késő antik kör ......................................................................................................... 15 

2.3. Geometrikus laposindás stílus ................................................................................. 16 

2.4. Vésett-poncolt kör és végavar horizont ................................................................... 16 

3. Öntött bronztárgyak előállítása és terjesztése a késő avar kori Kárpát-medencében .... 17 

3.1. A késő avar kori öntéstechnika ............................................................................... 17 

3.2. Elméleti alapvetés ................................................................................................... 20 

3.3. A műhelyek és munkájuk ........................................................................................ 23 

3.4. Kitekintés a késő avar környezetből ....................................................................... 26 

3.5. Összefoglalás .......................................................................................................... 27 

4. A klasszifikáció kialakításának szempontjai ................................................................... 27 

ÉRTÉKELÉS ................................................................................................................ 35 

A LAPOSINDA ............................................................................................................... 35 

1. Bevezetés ........................................................................................................................ 35 

1.1. Avar laposindák Hampel József és Fettich Nándor között ..................................... 35 

1.2. Módszer ................................................................................................................... 35 

2. A naturális laposindás kör ............................................................................................. 37 

2.1. Időrend .................................................................................................................... 37 

2.2. A naturális laposindás kör minta- és motívumkincse.............................................. 37 

2.3. Ritka esetek a késő avar állatstílus növényi ornamentikájának határán .................. 52 

2.3.1. Geometrikus dominanciájú, késő avar állatstílusban atipikus laposindás minták . 52 

2.3.2. Kiegyensúlyozott levélméretű félpalmetták .................................................... 53 

2.3.2.1. Kétlevelű félpalmetták ............................................................................. 53 

2.3.2.2. Háromlevelű félpalmetták ........................................................................ 55 

2.3.2.3. Összetett laposindás minták a késő avar állatstílus környezetében 1: 

hullámzó indaszáron................................................................................ 56 

2.3.2.4. Összetett laposindás minták a késő avar állatstílus környezetében 2: 

Palmettaminták ........................................................................................ 61 

2.3.3. Laposinda-leveles virágos vagy termő indák ................................................... 63 

2.4. Kivételes jelenségek a késő avar állatstílus laposindáinak környezetében ............. 65 

2.5. Összefoglalás: A késő avar állatstílus és a naturális laposindás kör ....................... 67 

3. A geometrikus laposindás stílus ..................................................................................... 69 

3.1. Időrend .................................................................................................................... 69 

3.2. A Kárpát-medencei geometrikus laposindás stílus ................................................. 70 

3.3. Összetett minták a geometrikus laposindás stílus környezetében ........................... 79 

3.3.1. Tengelyesen szimmetrikus dominanciájú, összetett minták ............................ 79 

3.3.2. A geometrikus laposindás stílus mintái a késő avar állatstílus környezetéből 81 

3.3.3. A vrapi minta és a balkáni laposindás kör Kárpát-medencei párhuzamai ........... 83 



2 

 

3.3.3.1. A vrapi jellegű minta az avar díszítőművészetben ....................................... 83 

3.3.3.2. A levélfelszínben úszó lyuk és a vrapi minta ............................................... 84 

3.4. Összefoglalás: A geometrikus laposindás stílus ..................................................... 87 

4. A laposindák a késő avar kori díszítőművészeten kívül .................................................. 88 

4.1. Bevezetés ................................................................................................................ 88 

4.2. Párhuzamok és előzmények a naturális laposindás kör mintáihoz ......................... 89 

4.2.1. A laposinda-minták körbe hajló levele ............................................................ 89 

4.2.2. Laposindás félpalmetták .................................................................................. 91 

4.3. Laposindák a 8. század második felében: a geometrikus laposindás stílus............. 93 

4.3.1. A geometrikus laposindás stílus mediterrán párhuzamai 1: a balkáni leletek . 93 

4.3.2. A geometrikus laposindás stílus mediterrán párhuzamai 2: A kelet-európai 

leletek .............................................................................................................. 95 

4.4. Mediterrán minőség és avar mennyiség: az avar laposinda a nyugat-európai, 

mediterrán és ’keleti’ párhuzamok fényében ....................................................... 98 

4.4.1. A ciklust kitöltő laposinda-levél ...................................................................... 98 

4.4.2. A mintaszerkezet ............................................................................................. 99 

5. Összefoglalás: késő avar állat- és geometrikus laposindás stílus ................................ 101 

A PÁLCIKAINDÁK ...................................................................................................... 104 

1. Bevezetés ...................................................................................................................... 104 

2. Pálcikaindák a késő avar díszítőművészetben .............................................................. 104 

2.1. Regionális elterjedés ............................................................................................. 106 

3. Kárpát-medencén túli párhuzamok .............................................................................. 107 

4. Összegzés: pálcikaindák és a laposindás ornamentika ................................................ 108 

AZ „INDAVIRÁG” ....................................................................................................... 110 

1. Bevezetés ...................................................................................................................... 110 

2. Indavirág a késő avar díszítőművészetben ................................................................... 111 

3. Az indavirág a Kárpát-medencén kívül ........................................................................ 121 

4. Összefoglalás: indavirág és laposindák a közép-ázsiai és a Kárpát-medencei 

díszítőművészetben ....................................................................................................... 125 

AHOL NEM VOLT DIVAT A LAPOSINDA........................................................................ 129 

1. Bevezetés ...................................................................................................................... 129 

2. A palmettafától a liliommintáig: naturális és florálgeometrikus palmetták ................. 132 

2.1. Palmetták és palmettafák ...................................................................................... 132 

2.1.1. A késő avar kori palmettás ornamentika előzményei és Kárpát-medencén túli 

párhuzamai ......................................................................................................... 138 

2.2. Florálgeometrikus palmettaszerkesztések: Liliomok és a kitöltött közű volutapár . 139 

2.2.1. A késő avar állatstílus és a Dreiblatt .................................................................. 140 

2.2.2. Liliom jellegű minták ......................................................................................... 141 

2.2.3. A liliomminta ..................................................................................................... 145 

2.2.4. Részösszefoglalás: Dreiblatt és liliomok, liliomminta és liliom jellegű 

szerkesztések ...................................................................................................... 151 

2.3. A liliom, a Dreiblatt és néhány Kárpát-medencén túlmutató vonatkozásuk ......... 152 

2.4. Összefoglalás: palmetták és liliomok .................................................................... 155 

3. Naturális motívumok és geometrikus minták: Összehurkolt és sodrott szalagok. 

Esettanulmány a késő antik eredetű geometrikus és florálgeometrikus mintákhoz ...... 157 

4. Az „akantusz félpalmetta” ............................................................................................ 168 



3 

 

4.1. Bevezetés: egy motívum azonosításának nehézségei ............................................ 168 

4.2. Az akantusz-félpalmetták avar környezetben ....................................................... 169 

4.3. A késő avar kori akantuszlevél származásához..................................................... 176 

4.4. Összefoglalás: akantuszlevelek a késő avar környezetben ................................... 177 

5. Indaornamentika és antik naturalitás a késő avar állatstílusban és utána .................. 178 

5.1. A késő antik kör és az antik indaornamentika....................................................... 178 

5.2. Antik naturális elemek és indaminta a késő avar állatstílusban ............................ 181 

5.3. Összefoglalás: naturális indaornamentika a 8. század első felében a Kárpát-

medencében........................................................................................................ 183 

6. Összefoglalás: Antik intermezzo a laposindák árnyékában ......................................... 184 

6.1. A mediterrán hatás tárgyformai összefüggései ..................................................... 187 

6.1.1. Nagyméretű tárgyak a Kárpát-medencei késő antik körben .......................... 188 

6.1.2. Az U alakú, széles, zömök szíjvégek ............................................................. 197 

6.1.3. Közepesen széles pajzs alakú veretek ............................................................ 200 

6.1.4. Az antik közvetítés rekonstruálható csatornáihoz.......................................... 202 

ALAKOS ÁBRÁZOLÁSOK A KÉSŐ AVAR KOR ELSŐ FELÉBEN: AVAR STÍLUS ÉS KÉSŐ ANTIK 

IKONOGRÁFIA ............................................................................................................ 205 

1. Bevezetés ...................................................................................................................... 205 

1.1. A vizsgált tárgyhorizont ........................................................................................ 205 

1.2. Módszer ................................................................................................................. 206 

2. Mediterráneumtól idegen elemek a késő avar állatstílusban ....................................... 207 

2.1. Technológia ........................................................................................................... 207 

2.2. Formakincs: az állatküzdelmi jelenet .................................................................... 208 

2.3. Részösszefoglalás .................................................................................................. 213 

3. Mediterrán eredetű elemek a késő avar állatstílusban ................................................. 214 

3.1. Módszer ................................................................................................................. 214 

3.2. A mediterrán formakincs egyes elemei ................................................................. 217 

3.2.1. Az ornamentális és formai azonosság igényével mintázott garnitúrák .......... 217 

3.2.2. A veretek felerősítése: rögzítőfülek (119. kép) ............................................. 218 

3.2.3. Gyöngyözött és kannelurás zsanér ................................................................. 218 

3.2.4. Tokos-zsanéros felfüggesztésű nagyszíjvégek .............................................. 219 

3.2.5. Díszített keretű tárgyak .................................................................................. 220 

3.2.6. Díszítőmező keretelése .................................................................................. 221 

3.2.7. Gombos végű csatok és szíjvégek ................................................................. 222 

3.2.8. Ornamentika .................................................................................................. 222 

3.2.8.1. Ornamentális szervezőelvek ................................................................... 222 

3.2.8.2. Alakos ábrázolások ................................................................................. 223 

3.2.8.2. a) „Griffek” ........................................................................................ 223 

3.2.8.2. b) Oroszlánok ..................................................................................... 225 

3.2.8.2. c) Medalionok és a benépesített inda ................................................. 226 

3.2.8.2. d) Összetett alakos jelenetek. ............................................................. 227 

4. Az avarságot ért mediterrán hatás rétegei ................................................................... 233 

4.1. A mediterrán hatás időrendi rétegei ...................................................................... 233 

4.2. Regionális szempontból elkülönülő rétegek ......................................................... 234 

4.3. A mediterrán hatás megjelenésének minőségi rétegei .......................................... 236 

4.3.1. A mártélyi csoport ......................................................................................... 238 



4 

 

4.3.1.1. Hódmezővásárhely – Mártély, Csanyi-part B sír (126. kép) .................. 239 

4.3.1.1. a) Készítési technika és felület-megmunkálás nyomai ...................... 239 

4.3.1.1. b) Formai azonosság igénye a mártélyi garnitúrában......................... 240 

4.3.2. A csoport kulturális- és műhelyháttere .......................................................... 241 

5. Összegzés ...................................................................................................................... 242 

A KÉSEI VÉSETT-PONCOLT ORNAMENTIKA ÉS HELYE A KÉSŐ AVAR 

DÍSZÍTŐMŰVÉSZETBEN ............................................................................................... 246 

1. Időrend ......................................................................................................................... 246 

2. Vésett-poncolt minták a késő avar kor végén ............................................................... 247 

3. A vésett-poncolt ornamentika eredetéhez ..................................................................... 254 

4. A vésett-poncolt ornamentika és az avar kor egyéb szakaszai ..................................... 256 

4.1. A technikai szempont: a vésett-, illetve domborított-poncolt megjelenítési mód a 

késő avar kor korábbi szakaszaiban ................................................................... 256 

4.2. A késő avar kor végi vésett-poncolt ornamentika mintái a késő avar kor korábbi 

időszakaiban ....................................................................................................... 258 

4.3. Részösszefoglalás: vésett-poncolt minták az avar korban .................................... 259 

5. A Sobor-Kiskőrös csoport ............................................................................................ 260 

5.1. A Sobor-Kiskőrös csoport eredetéhez ................................................................... 263 

6. Összefoglalás. A második ornamentikai sokszínűség: trend, vagy divat? .................... 263 

7. Kitekintés: Elitkultúra és átlagos minőségű leletanyag összefüggései a lapos- és 

pálcikaindák avar kori használatában ......................................................................... 265 

A KÉSŐ AVAR DÍSZÍTŐMŰVÉSZET A MEDITERRÁNEUM HATÁRÁN .............................. 270 

1. Egy korszak hanyatlási tünetei: gondolatok az öntött bronztárgyak elterjedéséről és a 

Kárpát-medence helyéről a kora középkori Mediterráneumban .................................. 270 

2. Záró összegzés és következtetések ................................................................................ 274 

IRODALOM ................................................................................................................. 281 

 

 



5 

 

BEVEZETÉS 

 

1. Témameghatározás és előzmények 

 

A dolgozat tárgya a késő avar kor díszítőművészetének növényi eredetű 

mintakincse. A díszítőművészettel való tudományos vagy kevésbé tudományos 

foglalatosság ma ismét felívelő szakaszát éli, azzal párhuzamosan, hogy az ornamentika 

szerepe nyugaton, illetve az angolszász világban az 1980-as évek óta, de az utóbbi tíz 

évben Európa hozzánk közelebbi felében is rendkívüli módon átalakult. A modern kor 

ornamentikától megtisztított világa után az ornamentika jelentőségének a mai ember 

(„posztmodern” ember) szemében történő rendkívüli megnövekedését az olyan 

tudományos, részben azonban kultúrprogramot adó munkák deklarálták, mint amelyek 

Oleg Grabar vagy James Trilling tollából kerültek ki.
1
 Nem kell azonban ilyen messzire 

mennünk: Budapest utcáin járva az egy évtizede még sima utcai ruházat felületét a 

különböző feliratokon kívül ma már ornamentális sávok, illetve felületek borítják el. De 

találkozhatunk a jelen disszertáció témáját alkotó növényi ornamentika távoli 

leszármazottjaival mobiltelefonok, sőt, újabban hordozható számítógépek borításán is. 

Anélkül, hogy értékítéletet kellene mondanunk a jelenségről, megállapíthatjuk, hogy 

ezzel a világméretű folyamattal párhuzamosan az ornamentikával foglalkozó, főleg 

angolszász munkák szemlélete átalakult. Vizsgálatuk középpontjában a műtárgyak – így 

az itt egy régész szempontjai szerint feldolgozott forráscsoport esetében is – mai 

szemlélőre tett hatása áll.
2
  

Jelen munka szemlélete nem egyezik a fenti, inkább művészeti-

művészettörténeti elemzésekével. Lévén a dolgozat szerzője régész, illetve a 

feldolgozás régészeti, a munka alapját régészeti módszerek: formai klasszifikáció és a 

rendszerezett anyag értékelésében analógiák keresése jelenti. Kérdésfeltevésem is ennek 

megfelelő, amennyiben az ornamentikában a régészeti módszerekkel megfigyelhető 

folyamatokon keresztül kulturális és társadalmi kérdésekre keresek választ. Emiatt 

munkám leginkább azoknak a német, illetve a kontinentális európai irányzatoknak felel 

meg, amelyek közé politikai viszonyoktól függően változó mértékben, de mindig 

beilleszthető volt a közép-európai kutatás is.  

A korai középkor ornamentikájának kutatásával kapcsolatba kerülő kutatók 

tevékenységének szellemtörténeti irányzatok, politikai viszonyok és személyes 

kapcsolatrendszerek közé illesztve olyan kimerítő összefoglalását nyújtja Bollók 

Ádám,
3
 amely értelmetlenné teszi a kutatástörténet újbóli részletes feldolgozását. Emiatt 

itt csak röviden, és lehetőség szerint csak a késő avar ornamentika kutatására fókuszálva 

vázolom a jelen disszertáció kutatástörténeti előzményeit. 

 

Az első, a Kárpát-medence népvándorlás kori ornamentikájának kutatását 

közvetlenül meghatározó munkák Alois Riegl tollából kerültek ki.
4
 Az ornamentika 

szervezőelve felől közelítő, evolucionista feldolgozását hiába adaptálta azonban Hampel 

József a Kárpát-medencei leletanyagra, nagy munkáját a későbbi korok jobbára csak 

forráskiadványként használták. A következő kutatói generációra, amely azután a 20. 

század második feléig befolyása alatt tartotta a Kárpát-medencei díszítőművészetek 

kutatását, Fettich Nándoron és Felvinczi Takács Zoltánon keresztül Jozef Strzygowski 

                                                 
1
 Grabar 1992, Trilling 2003. 

2
 Ld. Grabar 2001. 

3
 Bollók 2012. Ez úton köszönöm a szerzőnek, hogy munkája felhasználását számomra lehetővé tette.  

4
 Riegl 1893, 1901, illetve Riegl – Zimmermann 1923. 
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gyakorolt befolyást. A Riegl és Strzygowski közötti szembenállás
5
 mögötti diffuzionista 

vita természete talán a laposindás minták eredeztetésének késő avar díszítőművészet 

szempontjából is igen aktuális problémáján keresztül szemléltethető a legkönnyebben.  

Az avar díszítőművészetben közszeretetnek örvendő, körbe hajló leveles inda 

fontosságát, illetve helyét az általa létrehozott második csoport leletei között Hampel 

József ismerte fel. Az általa „Kreisranke”, illetve „Blattranke” néven nevezett, bőven 

leírt és tipologizált indakonstrukciót geometrikus ornamentikaként, Alois Rieglre 

hivatkozva tárgyalja. Tipológiai szemléletében a ma laposindának nevezett minta 

alapvető egységét a kört alkotó, egyetlen levél képezi. Ez egészül ki véleménye szerint 

előbb két körből álló S alakká, majd folyamatos indává. A geometrikus laposindás 

ornamentika eredeztetését Alois Riegl nyomán a késő római ékvéséssel állítja 

párhuzamba.
6
 Mivel a minta alapegysége a Riegl-i ékvésés rendszerének megfelelő, 

hullámonként egyetlen, körbe hajló horog, a hozzá csatlakozó – a geometrikus 

laposindás ornamentikában valóban csökevényes – kétlevelű félpalmettát alkotó, 

második levél Hampel leírásában az indaszár mellékága.
7
 Szemlélete szerint ez a 

mellékág válik „Doppelrankét” alkotva a mintát naturalizáló, második levéllé. A 

rendelkezésére álló leletek alapján Riegl Stilfragenjére hivatkozva, a spirálmintától 

kiinduló, mind naturalizálóbb, tagolt félpalmettákat alkalmazó indák felé haladó, 

naturalizáló fejlődési sort állított fel.
8
 

Bár a riegli, geometrikus spirálornamentikától a naturalizáló „Blattranke”
9
 

irányába haladó fejlődést alapjában véve elfogadta,
10

 diffuzionista rendszerében a 

terjedés irányával Riegl antitézisét jelenti Jozef Strzygowskinak a laposinda 

(Kreislappen, Kreislappenranke) és a pálcikainda (Kreisstab-Ranke, Stabgliedern mit 

Kreislappen)
11

 fogalmát először alkalmazó munkája. A vrapi kincs köré épített 

monográfiában a szerző a sort megfordítva, kelet felől indítja a növényi ornamentika 

fejlődésének sorát.
12

  

Jozef Strzygowski tevékenysége óta a laposindás ornamentika problematikáját 

érintő munkák azt általában egyszerűen mint növényi eredetű mintát tárgyalják. A 

germán állatstílusok késő római ékvésett környezetből levezethető spiráljainak 

tárgyalásakor Günther Haseloff minden további nélkül a spirálindák és palmettaformák 

növényi eredetéről beszél. Nevezéktana egyezik az Alois Riegl által bevezetett 

fogalmakkal.
13

 

 

A népvándorlás kori, illetve avar ornamentika későbbi kutatásában 

Strzygowskival szemben Riegl hatása egyáltalán nem mutatható ki. A Rieglt használó 

Hampel József halála után, a két világháború közötti időszak gyökeresen új trendekhez 

igazodott, amelyek között perifériára szoruló kivételnek számítottak olyan munkák, 

mint László Gyulának az ókeresztény nyomokat vizsgáló disszertációja, vagy Schüller 

Hildának a nagyszentmiklósi kincs edényein bizánci hatást kimutató munkája.
14

 A 

Keszthely-kultúrának nevezett, a 20-as évek első felében általánosan, egyes esetekben 

                                                 
5
 Iversen 1979; Vasold 2008. 

6
 Hampel 1905, 509-516. 

7
 „An den Ranken der ganzen Reihe spielen die Seitentriebe eine belebende, aber untergeordnete Rolle”, 

Hampel 1905, 515. 
8
 Hampel 1905, 515-537. 

9
 Riegl 1893 (1923), 295-296. 

10
 Strzygowski 1917, illetve Takács 1930. 

11
 Strzygowski 1917, 128-129. 

12
 Strzygowski 1917, 72-73. 

13
 Haseloff 1982, 60-61, a használt fogalmakat ld. Abb. 32. 

14
 László 1935; Schüller 1937. 
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később is még a hun korszakra keltezett Hampel II. csoportnak a kutatás általában 

elismerte antik, illetve hellenisztikus gyökereit, csupán azoknak eredetét keresték mind 

keletebbre. Keltezésének megváltozása előtt a késő antik hatást Hampel II. csoportjába 

közvetítő elemet a kutatás még a pontuszi-antik, szkíta-szaka kultúrában láthatta. 1926 

után a kép ennél jóval változatosabb lett. 

 

Az 1920-as évektől az európai politikai és kulturális környezetre reflektálva a 

kutatás fősodratába egyre inkább az etnikus értelmezések – hun, avar, szittya és egyéb 

sztyeppei nomád, illetve a germán-gepida gyökerek felderítése – került. Ennek nyomán 

a Trianon utáni magyar kutatás képe meglepő hasonlóságokat mutatott a mai helyzettel: 

a Huszka József rajztanár nevéhez fűződő,
15

 „az elfogadott hivatalos történetírás” által 

rajzolt képet kiigazítani szándékozó, zavaros egyveleg mellett a korszellem a 

tudományos munkákra is hatással volt. Az Alföldi András felismerése után az antik 

kultúrától időben eltávolodó késő avar tárgyi kultúra griffjéről Horváth Tibor az 1930-

as években már csak mint szkíta motívumról beszél.
16

  

Alföldi András az általa az avar időszak hagyatékával azonosított Hampel II. 

csoport ornamentikájának eredetét Belső-Ázsiában, kereste Az öntött leletekkel ekkor 

még egykorúnak tartott lemezes leleteket a rajtuk tükröződő erősebb antik hatás miatt 

pontuszi-bizánci hatás alatt keletkezett csoportként azonosította.
17

 

Alois Riegl munkáját a két világháború közötti magyar kutatásban látszólag csak 

Felvinczi Takács Zoltán használja: munkái reflektálnak az általa kritizált Strzygowski 

és Riegl felfogása közötti ellentétre.
18

 Mindkettőjükkel szemben Takács Z. az általa 

következetesen képviselt hun elmélettel összefüggésben a Keszthely-kultúrának 

nevezett díszítőművészet távol-keleti, kínai, indiai és iráni eredetét hangsúlyozta.
19

 1930 

előtti munkáiban a 20-as évek közepének felismerése,
20

 amely Hampel II. csoportját az 

avarsághoz köti, nem, vagy csak éles kritika tárgyaként jelenik meg. Véleményéből 

1935-ben is csak annyit engedett, hogy az általa itt már turáninak nevezett, 

szarmatákkal induló Keszthely-kultúra felső kronológiai határát az avar korszakban 

határozta meg. Kései összefoglalásában ebben indiai és kelet-ázsiai komponenseket 

tartalmazó, ’gréko-szarmata’, ’helleno-iráni’ alapokon létrejött kultúrát látott.
21

 

Strzygowskit bőven használja a kortárs Fettich Nándor, aki a magyar kutatásban 

el is terjeszti az általa kialakított terminológiát. Fettich Nándortól kezdve általánossá 

válik a laposindának, mint „keleti”, növényi eredetű, egyéb növényi indák sorába 

illeszkedő elemnek a tárgyalása.
22

 A Rieglre hivatkozó Hampel Józsefet csak mint 

anyagközlőt idéző Fettich részleteiben kritizálja Strzygowskit, illetve tagadja a 

laposinda kiemelkedő jelentőségét a nomád népek művészetében, azt csak a 

hellenisztikus-előázsiai eredetű indadíszek egy változatának tartja.
23

 1926-ban Fettich 

Nándor a Keszthely-kultúra összetevői között Perzsia, India és a hellenizált szkíta 

kultúra hatásával egyszerre számolt, hangsúlyozva, hogy a leletanyag már kialakult 

formájában érte el a Kárpát-medencét.
24

 Az avar eredet elfogadása után, részben talán 

az azt tagadó Takács Zoltánnal párhuzamosan időben előrehaladva Fettich Nándor is 

                                                 
15

 Huszka 1930. Az újra aktuális munka új kiadást ért meg 1996-ban, egy magánkiadás jóvoltából. 
16

 Horváth 1935, 105-107. 
17

 Alföldi 1934, 288-289. 
18

 Takács 1925b, 61; Takács 1930. 
19

 Takács 1925a, 1925b, 1927. 
20

 Riegl-Zimmermann 1923, Alföldi 1926, Reinecke 1928. 
21

 Takács 1935. 
22

 Fettich 1929, 39. 
23

 Fettich 1929, 41. 
24

 Fettich 1926, 24-26. 
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egyre keletebbre kereste az avar kultúra antik-hellenisztikus összetevőinek eredetét,
25

 

miközben ekkor – a 30-as évek sajátos kultúrpolitikai közegében – fogalmazza meg a 

gepida fémművesség továbbélésének elméletét, illetve annak hatását a késő avar 

díszítőművészet kialakulásában.
26

  

Amikor a két világháború közötti magyar népvándorláskor kutatás az 

ornamentikát, mint a használók etnikumának elsőrendű nyomát alkalmazta az európai, 

illetve főleg német kutatási irányzatokra reflektált. A második világháború után a 

politikai okokból a nyugati világtól nagyrészt elzárt magyar kutatás jellegzetesen 

egyoldalú fejlődést produkált. Míg az angolszász trendek egyáltalán nem, a 

kontinentális európai irányzatok is csak sajátos szűrőn keresztül jutottak el hozzá, 

amennyiben a nyugat-Európában is divatos, anyagelvű-pozitivista, társadalom- és 

gazdaságtörténeti irányzatok a szovjet hatalmi szférában is szalonképesek maradtak.
27

 

Noha a 2. világháború utáni évektől a „New Archaeology” főleg angolszász 

környezetben, őskori kultúrák összefüggésében az ornamentikát a társadalom- és 

gazdaságtörténet vizsgálatának eszközeként használta, a Kárpát-medencei viszonyok 

között a népiség kutatásával főleg László Gyula munkásságában keveredő etnikus 

szempont továbbra is központban maradt.   

A 20. század középső harmadának a kutatást a század végéig meghatározó két 

kutatógenerációja, amennyiben foglakozott a késő avar díszítőművészettel, azokban 

minden esetben sztyeppei, illetve iráni eredetű elemeket tárt fel. A második világháború 

utáni időszak szenior kutatója, László Gyula érdeklődésének homlokterében a két 

világháború közötti időszaktól kezdve folyamatosan az avar és magyar népiség kutatása 

állt. Nagy Géza 20. század eleji elméletét, amely szerint a magyarság két, eltérő 

életmódú rétegből állt, felmelegítette, az avarságra vonatkoztatta, és összekapcsolta az 

általa továbbfejlesztett kettős honfoglalás-elmélettel.
28

 Minden, az ornamentika 

kérdéskörét érintő munkája ennek az irányzatnak a jegyében fogant. Legnagyobb, ilyen 

jellegű munkája az általa a 7-10. század közé keltezett, ilyenformán az avar-magyar 

folyamatosságot elit szintjén is megteremtő nagyszentmiklósi kincs feldolgozó kötet 

volt.
29

 A késő avar kori ornamentikát, mint a „griffes-indás” nép két etnikai 

csoportjának elkülönítését lehetővé tevő forrást több munkájában is felhasználta.
30

 Avar 

ornamentikával foglalkozó munkáinak programszerűségét jelzi, hogy a 2. világháború 

után egyetlen, viszonylag korai, kisebb tanulmány kivételével tudomásom szerint 

László Gyula egyetlen esetben tett kísérletet egy késő avar kori, konkrét régészeti tárgy 

ornamentikai-ikonográfiai elemzésérére úgy, hogy azt ne illesztette volna bele 

valamelyik rekonstruált avar néprész hagyatékába. A mártélyi nagyszíjvéget vizsgáló, 

rövid tanulmány szemléletében inkább az ókeresztény nyomokat feldolgozó, korai 

László mutatkozik meg:
31

 az értékelés rövidsége miatt azonban felmerül a gyanú, hogy 

a dolgozat megszületését nem a nagyszíjvég valóban bonyolult jelenetének kirajzolására 

nyíló lehetőség ihlette-e.  

László Gyula munkássága mellé a század második felében mellé csak Erdélyi 

István és Fettich Nándor néhány kisebb dolgozata sorolható.
32

 Nagy jelentőségű munka 

Erdélyi Istvánnak az avar tárgyi kultúrát a szovjetunióbeli párhuzamok fényében 

                                                 
25

 Fettich 1929, 61-64: a minuszinszki medence bronzainak hatására a pontuszi és iráni hellenizált kultúra 

hatása mellett a szibériai fémműves hagyomány Kárpát-medencei megjelenéséről beszélt.  
26

 Marosi – Fettich 1936 
27

 Egyetlen társadalomtörténeti kísérlet: Bóna 1973. 
28

 László 1971. 
29

 László – Rácz 1982. 
30

 László 1955, 1974.   
31

 László 1956;  
32

 Például: Fettich 1990, Erdélyi 1966, 1986. 



9 

 

összefoglaló műve. Alapvető megállapításainak nagy része máig érvényes. A 

díszítőművészet, illetve az ornamentikát hordozó öntött bronztárgyak esetében felhívja 

a figyelmet azok jellegzetesen avar voltára, és kimondja, hogy a vrapi és többi balkáni 

lelet – a kelet-európai sztyeppén és az avar környezetben előkerült leletekhez hasonlóan 

helyi készítmények. Megállapítja továbbá, hogy az avar tárgyi anyag párhuzamai nem 

annyira belső-ázsiai területen, mint inkább a kelet-európai sztyeppén, illetve Iránban 

keresendőek sikerrel.
33

 Erdélyi I. azonban szemben Dekánnal – elismerve a bizánci 

hatás lehetőségét – inkább az iráni, illetve iráni-hellenisztikus kultúra befolyásának 

jelentősége mellett érvelt.
34

 

A főleg a magyar honfoglalás korának kutatása köré rendeződő irányzat a 

korszak Kárpát-medencei, illetve kelet-közép-európai kultúrpolitikai környezetében 

értelmezhető. A 20. század második felében a Kárpát-medencei környezetet vizsgáló 

kutatók mindinkább elszakadtak az európai illetve angolszász tudományosságtól. 

Bizánc, illetve a mediterrán környezet jelentőségének felismerése a sajátos, kelet-közép 

európai és kárpát-medencei, politikai viszonyok között már alig, illetve csak 

kultúrpolitikai erővonalak mentén tükröződik a kelet és a sztyeppe felé fordult, részben 

szlavofil, részben pedig a sztyeppei, nomád régészetbe, mint mentőövbe kapaszkodó 

kutatók munkáiban. 

Ebben a környezetben használta sajátos módon a „nomád-soviniszta magyar” 

kutatás ostorozására Zdenek Klanica, illetve főleg Jan Dekán Bizáncnak a 

konstantinápolyi palota és egyéb késő antik emlékek közlése nyomán felismert 

jelentőségét.
35

 A csehszlovák kutatás kopt elmélete, az antik-mediterrán kultúra 

hatásának hangsúlyozása kimondva is a „nomád” avarság jelentőségének csökkentésére 

szolgált, emellett minden antik-bizánci elemet az azokat egyedül befogadni képes szláv 

etnikum jelenlétével kötött össze.
36

   

Jan Dekán nagy tanulmányainak alapvető felismerése a közép-európai 

környezetben a magán hordott ideológiai teher mellett is korszakalkotó maradt. A 

magyar kutatás Szőke Béla Miklós által adott válasza fő felismerésén nem is 

változtatott, csupán szlavofil vadhajtásait távolította el. Az 1960-70-es évek magyar 

kutatásának struktúrájából fakadhatott, hogy Szőke Béla Miklós munkája azonban nem 

terjedt túl egy viszonylag bőven értékelt kutatástörténeti összefoglalás keretein.  

A fenti néhány, a sötétből fényfoltként kitűnő, de a sajátos kultúrpolitikai 

közegbe jól beilleszthető munka kivételével nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a 20. 

század második felében semmi sem történt, amit egy avar kori díszítőművészettel 

foglalkozó munka korszakra vonatkozó kutatástörténetében meg kellene említeni. Csak 

ebben az európai kutatástól szellemileg elszigetelt, kimondva kelet, illetve a sztyeppe 

felé tekintő, de annak leletanyagát is csak közvetve, régi és/vagy másodlagos 

forrásokból ismerő közegben születhetett meg olyan munka, mint Szentpéteri Józsefnek 

a mediterrán díszítőművészet repkénylevelét az avar kígyókultusz jeleként értékelő 

dolgozata,
37

 illetve Pávai Éva munkája, amelyben a szerző az antik, félpalmetták 

felületét tagoló pont-vessző ornamentika egyedi, 8. század eleji, avar megjelenését 

növényiesedő állati, karmos lábaknak vélte, és a Kr.e. 5. századi szibériai szkíta 

művészetből magyarázta.
38

 Hasonló hátterű, de korábbi munka Kiss Attilának egy késő 

                                                 
33

 Erdélyi 1982, 141-143. 
34

 Erdélyi 1982, 146-148. 
35

 A konstantinápolyi palota (Great Palace 1947) és antiokhiai mozaikok (Levi 1947), illetve például: a 

Dumbarton Oaks gyűjtemény (Ross 1962, 1965), a Walters Art Gallery (Baltimore 1947) bizánci, illetve 

késő antik kistárgyainak közlése. 
36

 Dekán 1968, 1971, összefoglalva 1972. Párhuzamosan Klanica 1974. 
37

 Szentpéteri 1991-1992. 
38

 Pávai 1984-85. 
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antik mintatípust a Kárpát-medencei szőlőművelés direkt bizonyítékaként tárgyaló 

munkája.
39

 

A népvándorlás kori ornamentika kutatása erről a csapásról csak a 90-es évek 

átalakuló politikai környezetében tudott letérni. Falko Daimnak az 1980-as évektől az 

avar díszítőművészetet egyértelműen és direkt módon a bizánci kultúrához kötő, abból 

eredeztető munkáinak hatása nyomán az avar ornamentika kutatásában is újabb felívelés 

kezdődött. A soron következő két évtized kutatásai a késő avar kori díszítőművészetnek 

és tárgyi kultúrának számos, a bizánci környezetből eredeztethető elemét emelték ki. A 

Falko Daim, Garam Éva, Bálint Csanád, Szőke Béla Miklós, Kiss Gábor, Szalontai 

Csaba, Mechthild Schulze-Dörlamm, Peter Stadler tollából származó tanulmányok már 

jelen munka közvetlen előzményét, illetve alapvetését alkotják.
40

 Közöttük különleges 

helyet foglal el Fancsalszky Gábor monográfiája, amelyben sajátosan keveredik a 

„hagyományos magyar” – Bóna István és László Gyula meghatározta kutatási irányzat 

az 1990-es évektől uralkodóvá váló bizánci eredeztetéssel.  A munka emiatt két nagy 

kutatástörténeti korszak határán azok jegyeit nem minden esetben szétválasztó, a szerző 

által kimondva is a saját vélemény formálásától óvakodó,
41

 kutatástörténeti összefoglaló 

maradt. Nagy érdeme azonban a késő avar kori alakos ornamentika teljes, bizonyos 

szempontok szerint rendszerezett katalógusának elkészítése.  

 

A dolgozatom megírását meghatározó kutatási helyzetben tehát a késő-antik-

korai középkori díszítőművészet kutatásának trendjei szorosan összekapcsolódtak a 

bizánci kultúra elsőrendű szerepének deklarálásával. Ahogyan Riegl az angolszász 

világban mintaközpontú szemlélete miatt vált újra aktuálissá, úgy a 20. század végi 

környezetben a német rendszerű, klasszifikáló-tipologizáló kutatásban is újra meginduló 

ornamentikavizsgálat szempontjából Riegl jelentőségét az adja, hogy diffuzionizmusa 

alapvetően egyezik a mai kontinentális kutatás bizánc-, illetve kimondva csak újabban 

mediterráneum-központú
42

 szemléletével.  

 

A kutatás az avar, illetve késő avar kori tárgyi kultúrát mára megbízhatóan 

elhelyezte mediterrán-bizánci összefüggései között. Jelen dolgozat tehát bizonyított 

tényként kezelheti, hogy a késő avar kori ornamentikában az antik hagyomány dominál, 

illetve az egy mediterrán koiné részét alkotja. Munkám feladatának tehát nem ennek a 

megállapításnak a további bizonyítását tekintem, hanem azt, hogy az általánosan, nagy 

vonalaiban megrajzolt képnek lehetőségeimhez mérten kidolgozzam a részleteit. A 

bizánci kultúra és díszítőművészet jelentőségének felismerése után a kutatásnak ma már 

az antik hagyomány regionális, illetve lehetőség szerint stilisztikai, minőségi, illetve 

ezen szempontok segítségével főleg a díszítőművészet társadalmi, identitásképző 

szerepének vizsgálatának irányában kell továbblépnie.
43

 Ehhez szeretnék hozzájárulni a 

késő avar kori növényi ornamentika elemzésének segítségével. 

 

A késő avar kori ornamentika – illetve növényi eredetű ornamentika – egyes 

motívumainak, de általában mintáinak eredete minden vizsgálható esetben visszanyúlik 

az ókorba, gyakran szinte azonos formában jelenik meg a Krisztus előtti évszázadokban. 

                                                 
39

 Kiss 1964. 
40

 Hivatkozásokat ld. az egyes fejezeteknél. 
41

 Például az összetett alakos jelenetek kapcsán, Fancsalszky 2007, 99, 108, 109-111, főleg a rövid, igen 

óvatos konklúzió: 120-121.  
42

 Drauschke 2011. 
43

 Az ideológia szerepéhez a szociális párbeszédben népvándorláskori környezetben Pohl 1999; Az 

ornamentika, mint ideológiát közvetítő csatorna elemzését Høilund-Nielsen 2008; Wamers 2008. 
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Egy hasonlóan hosszú ideig használt kulturális elem vizsgálatában két megközelítés 

kínálkozik. A szinkron szemléletben egyes periódusok (közel) egykorú, térben 

strukturált hagyatékát vizsgáljuk. A diakron megközelítés ezzel szemben a kronológiai 

szempontra – a vizsgált rendszer időben változó összetevőire – helyezi a hangsúlyt. A 

két megközelítés részben elkülöníthető, azonban a diakron vizsgálat nem létezhet az 

általa alapul vett földrajzi terület egyes korszakainak szinkron jellegű feldolgozása 

nélkül.  

A két lépcsős módszer magától értetődően alkalmazott a történeti korok 

kutatásában. A mediterrán ornamentika bronzkortól az arabeszkig tartó feldolgozásában 

Alois Riegl elemzésének alapját a szinkron jelenségek diakron szemléletben történő 

összehasonlítása volt; A Riegl által megalkotott paradigma alapvetően máig érvényes, 

újabb, hasonlóan nagylélegzetű, diakron szemléletű munka azóta sem készült. A Riegl 

által vizsgált folyamat egyes szakaszainak emlékanyagának gyarapodásával annál több, 

szinkron megközelítésű résztanulmány született, illetve születik a mai napig.
44

 

Jelen munka arra törekszik, hogy egy legyen a rendelkezésre álló, feldolgozható 

tárgyi anyag tömegének hatalmas méretűvé duzzadása nyomán szükségessé váló, 

szinkron szemléletű részfeldolgozások közül.  

Egy kora középkori minta vagy motívum – például a griff figurájának – eredete, 

használata szempontjából irreleváns, illetve a szinkron vizsgálattól elkülönítendő, 

diakron szempont, hogy az mikor keletkezett, honnan terjedt el, illetve kik használták. 

A griff megjelenése az orientalizáló görög vázafestészetben, etruszk, szkíta, római 

köztársaság kori környezetben, illetve a formának eltérő gondolati tartalmakkal, 

körülbelül azonos formában máig történő használata tehát önálló, korok felett átívelő 

tanulmány tárgya.
45

 A griff eredetének kutatása az avar kor közvetlen időrendi 

környezetét vizsgáló munkának nem feladata, mivel a kérdés az avar díszítőművészetet 

szempontjából érdektelen. Egy motívum eredetével az alábbiakban tehát lehetőleg csak 

annyiban foglalkozom, amennyiben az a vizsgálat tárgyául választott időszakon belül 

kontextusba helyezhető. 

A késő antikvitáson, illetve korai középkoron belüli kapcsolatkeresés, az egyes 

jelenségek szélesebb kulturális összefüggések közé illesztése önmagában is elég nagy 

feladat. Gyakorlati nehézség a késő avar kor díszítőművészet jelenségeinek párhuzamait 

felmutató területek régészeti szempontból gyengén kutatott, illetve tárgyi anyagának 

rosszul keltezhető volta. Súlyosabb, elvi probléma, hogy mi az alsó és felső kronológiai 

határ, amelyek közül a szinkron szemléletű vizsgálat párhuzamokat gyűjthet, illetve 

amelyek között a Kárpát-medencén kívül a művészetben tükröződő folyamatokat az 

avar tárgyi anyagban látszó változások kulturális kereteként használhat.  

A legkönnyebb megoldás, vagyis a közvetlenül egykorú, vagy a tárgyi kultúra 

terjedésében bizonyos késést feltételezve a késő avar kort közvetlenül megelőző 

időszakra keltezhető formakincs használata csak kivételes esetekben lehetséges. 

Egykorú, jól keltezhető, ornamentikus díszű emlékeink nagyobb darabszámban csak a 

késő-meroving kori Európában, illetve a Kárpát-medence közvetlen környezetében 

vannak. A mediterrán térségben jól keltezhető épületek és tárgyi anyag térben és 

kulturálisan is messze, a mediterráneum déli részén és keleti perifériáján ismertek. 

Ezeken kívül egykorú leletanyagot mind a mediterráneumból, mind pedig – nem 

annyira a keltezhetetlenség, mint inkább az anyag ritka volta és a kutatatlanság miatt – 

Közép-és Belső-Ázsiából csak szórványosan ismerünk.  

A késő avar díszítőművészetet kulturális összefüggései közé helyezni 

szándékozó feldolgozás rákényszerül arra, hogy nem csak térben, hanem részben 
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legalább időben is távoli analógiákkal dolgozzon. A lényegében szinkron jellegű 

vizsgálatba tehát tudatosan, és úgy kell bevonni a diakron jellegű elemeket, hogy azok a 

szinkrónia határait még ne, illetve minél kevésbé feszítsék szét.  

A szubjektív elem befolyását csökkentendő a feldolgozás során azok között az 

időrendi keretek között maradok, amelyek a 8. századi környezet kulturális folyamatait 

meghatározták. A késő avar művészet alkalmazott formakincsének, technikáinak nagy 

része jól elhelyezhető a mediterráneumi környezetben, annak lényegében 

peremjelenségét alkotja: az utóbbi évek kutatási trendjének megfelelően a jelen 

dolgozatban összegyűjtött párhuzamok döntő többsége is a mediterrán térségből 

származik. A „késő antik”, illetve a „korai középkor” fogalmát, időbeli kereteit Alois 

Riegl óta az egyes kutatók szakterülete, illetve megközelítésének módja szerint 

sokféleképpen tágították, illetve szűkítették.
46

  

A késő antikvitás, mint az antik és a középkor közötti átmeneti időszak sokféle 

meghatározásában szerepet játszik, hogy a kutatás adott pillanatában folyamatként 

értelmezett jelenségek egyesével vizsgálva nem okvetlenül, illetve nem mind függenek 

össze. Az egységes időrendi szakasz képe tehát szükségszerűen kutatási helyzettől, a 

kutató vagy korszakának szempontrendszerétől, kutatási területétől függő, részben 

szubjektív általánosítás, amelyen belül az általánosan valóban érvényes trend egyes 

részfolyamatai eltérő képet mutathatnak. Emiatt a késő avar leletanyag mediterrán 

kapcsolatrendszerének vizsgálatakor a figyelembe veendő időszak határait a késő 

antikvitás fogalmát az ornamentika felől megközelítő Riegl kronológiai rendszerét 

veszem alapul, amely szerint a késő antikvitás Nagy Konstantintól Nagy Károlyig tart.
47

 

Eszerint a késő avar leletanyag külső összefüggések közé helyezésének alsó időbeli 

határát a késő római időszak alkotja, amelynek már erős, közvetlen hatása volt a Közép-

Európa felől nézve népvándorlás korinak, illetve korai középkorinak nevezett tárgyi 

kultúra alakulására. A késő avar kori tárgyi kultúra jelenségeinek egy része, illetve 

rendszere nem magyarázható a késő antikvitás alapján. Emiatt a helyi, kárpát-medencei 

előzmények mellett egyéb nyugat-európai, a késő antikvitással részben közvetlen 

kapcsolatban álló, illetve lehetőség szerint közép- és belső-ázsiai, körülbelül egykorú 

díszítőművészetek bevonása is szükségesnek látszott.  

 

A késő avar díszítőművészet minden mintatípusához bőséggel sorolhatunk 

közelebbi-távolabbi, főleg a mediterrán térség díszítőművészetének valamelyik 

korszakában felbukkanó párhuzamokat. Egyesével történő felsorolásuk és az avar 

díszítőművészet változatos mintatípusaihoz kapcsolásuk az anyag szerteágazó volta 

miatt parttalan lenne, erre jelen munka keretei között nincsen lehetőségem. Emiatt az 

alábbiakban csak egyes, darabszámuk vagy formai jellemzőik miatt érdekes 

motívumokat, mintákat és tárgytípusokat választok ki abból a célból, hogy rajtuk 

keresztül vizsgáljam a késő avar díszítőművészetet ért, a Kárpát-medence földrajzi 

fekvéséből adódóan is nagyrészt mediterrán eredetű kulturális befolyást.  

Jelen munka csak egyes, kiemelt szempontok esettanulmány szintű vizsgálatára 

képes. Mivel máig nem történt meg, első feladatom a növényi ornamentika 

összegyűjtése és belső rendszerének régészeti-antikvárius szempontú feldolgozása. A 

klasszifikáció és a hozzá kapcsolódó, az egyes motívumok és minták szerinti, Kárpát-

medencén belüli rendszert taglaló feldolgozás erre törekszik.  

A disszertáció ez után következő része megkísérli belső folyamatok vázolását, 

illetve a Kárpát-medencei formák és trendek nagyobb összefüggések közé helyezését. A 

megközelítés alapját itt is a régészeti tipológia, illetve klasszifikáció alapvető 
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szempontja jelenti: a feldolgozás során egyes, bizonyos tárgycsoportot összekötő 

szempont vagy szempontcsoport kiemelésével bontom részekre a feldolgozandó 

lelettömeget. A követett módszerből, illetve a disszertáció korlátozott lehetőségeiből 

következik, hogy az eredmény inkább csak a késő avar kori díszítőművészet részleteit 

kiragadó esettanulmányok halmaza, mint teljes feldolgozás. A kiemelt szempontok a 

szerző látásmódját tükrözik, az alkalmazott módszer lényegéből fakadóan többé-

kevésbé szubjektív végeredményhez vezetnek. Ugyancsak az esettanulmányokra 

alapozott munka következménye, hogy míg egyes tárgyak, motívumok, vagy 

leletegyüttesek állandóan újra felbukkannak, addig mások teljesen elmaradnak. Mivel a 

késő avar kori leletanyagban éles határok nem, annál több átmeneti változat és határeset 

található, munkámban nem kerülhettem el az állandó előre- és visszautalásokat sem.  

A közölt anyagon alapuló, teljességre törekvő anyaggyűjtés önmagában a jelen 

dolgozat keretei között elvégezhetőnél változatosabb kérdések vizsgálatára biztosított 

volna lehetőséget. A lehetséges irányok közül célom itt csak a késő avar kori 

díszítőművészet, mint sajátosan avar – illetve Kárpát-medencei – egységet alkotó 

jelenség trendjeinek, változásainak vizsgálata. Emiatt jelen dolgozat értékelő fejezetei 

majdnem kizárólag az avar ornamentika vertikális-minőségi – időrendi, illetve 

társadalmi szempontú – tagolódására koncentrálnak, és elhanyagolják ugyan ezen anyag 

térbeli-horizontális rendszerének vizsgálatát. A Kárpát-medencei anyag finom 

regionális különbségeit csak annyiban érintem, amennyiben ez célom elérését elősegíti. 

A klasszifikáció részletességével a kitűzött cél elérése érdekében tudatosan 

többre törekszik a késő avar kori díszítőművészet ornamentikai osztályozásánál. Egy 

kistárgyakon alapuló – mai felfogás szerint iparművészet körébe tartozó – 

díszítőművészet feldolgozásához, értékeléséhez, adekvát klasszifikációs rendszer 

kialakításához nagyban hozzájárul a tárgyak készítéstechnikai és műhelyhátterének 

vizsgálata. Az így nyert felismerések a tárgyak klasszifikációja során többletinformációt 

jelentenek, az elemzés során azután az ornamentika mellett kiegészítő szempontként 

használhatóak, illetve magyarázatot adnak a fent említett rendkívül erős formai 

széttagoltságra. Emiatt még mielőtt a disszertáció tényleges tárgyára térnénk, feltétlenül 

szükséges a késő avar kori díszítőművészetet fennmaradt részét ránk örökítő öntött 

bronztárgyakat létrehozó rendszer technológiai és infrastrukturális-szervezeti hátterének 

összefoglalása. 

 

2. A késő avar kori ornamentika időrendjéhez és a dolgozatban használt 

terminológiához 

 

A nagyobb sírszámú temetők ismertté válása és az avar horizontális stratigráfia 

viszonyainak ismert volta ellenére az időrendi tényező a 2. világháborút követő évekig 

kívül esett a kutatás érdeklődési körén. László Gyulának a honfoglalás kori anyagon 

kidolgozott, 1955-ben megjelent, jóval korábban megírt és a világháború előtti szellemi 

környezetben gyökerező, nagy munkájában a Győr – téglavető-dűlői, üllői és Kiskőrös 

– városalatti temető esetén az avar korszakra adaptált rendszere a temetőhasználatot 

szociális szempontok szerint rendeződőnek képzelte el. Az időrendi szempont László 

Gy. munkájában csak annyiban kapott szerepet, amennyiben az általa megalkotott 

griffes-indás fogalom mögé állított két nemzetség közül az indás ornamentikát használó 

túlélte, illetve magába olvasztotta a „griffek népét”.
48

  

Az első, egy avar temetőt időrendi szempontok szerint szakaszoló munka Kovrig 

Ilona nevéhez fűződik.
49

 Az időrendi szempontot a késő avar kori ornamentika 
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elemeinek rendezésében – jóllehet kidolgozatlan felvetés szintjén – először Danica 

Dimitriević alkalmazta, amennyiben felismerte, hogy az antik mintatípusok háttérbe 

szorítják az indaornamentika laposindás szerkesztéseit.
50

 Az 1990-es évek egyes 

temetők alapján vagy nagyobb leletanyag szeriációs vizsgálata alapján dolgozó időrendi 

rendszerező munkáiban azután – bár nem kimondottan az ornamentikára fókuszálva – 

de a tárgyi anyag típusaival együtt annak periodizációja is megtörtént. Főleg Jozef 

Zábojník és Garam Éva munkája nyomán kirajzolódó kép alapján jelen dolgozat 

szempontjai szerint a késő avar kori, ornamentikus díszű tárgyi kultúra négy, egymástól 

viszonylag jól elhatárolható szakaszra bontható (ld. 132. kép, áttekintő ábrát). A 

szakaszok elhatárolásában az ornamentika, illetve az azt hordozó tárgytípusok formai 

jellemzői kaptak szerepet. 

Jelen bevezető célja, hogy ezt a négy, nagy időrendi szakaszt és a dolgozatban 

velük kapcsolatban használt terminológiát összegezze. 

 

2.1. Késő avar állatstílus  

Amikor László Gyula megteremtette a „griffes-indás stílus” fogalmát, azt az egész késő 

avar kori díszítőművészet vonatkozásában használta. Bár a népiség és a 

díszítőornamentika kapcsolatának fent vázolt összekapcsolása nem bizonyult 

tarthatónak, a „griffes”, különböző típusú, négylábú ragadozókat nagy tömegben 

használó ornamentika valóban a késő avar kor első felére jellemző horizontot alkot.  

A jelen tanulmányban „késő avar állatstílus” összefoglaló néven nevezett 

díszítőművészet az állatalakos motívumok meghatározó volta mellett azokkal körülbelül 

egyenlő súlyban használ növényi eredetű – „indás” – ornamentikát, amelynek szinte 

kizárólagos eleme a körbe hajló laposinda-leveles félpalmetta (motívumaihoz ld. 53. 

kép 1-7, 39-43, 52. kép 9, 12-16). Mivel a „griffes-indás stílus” fogalmát, amely 

legpontosabban írná le a késő avar időszak első felének ránk maradt művészetét, a 

kutatás az egész késő avar korszakra vonatkoztatva használta, annak korai horizontjára 

azt nem alkalmazhatom. A vizsgált kört növényi eredetű összetevőitől függetlenül 

nevezhetjük V. Bierbrauer nyomán, a motívumspektrumának összképét meghatározó 

állatalakos ornamentika gazdagsága miatt késő avar állatstílusnak.
51

  

 

A késő avar kor első szakaszára keltezhető tárgytípusok és relatív kronológiájuk 

jó feldolgozottsága miatt itt eltekinthetek a késő avar állatstílus körébe tartozó 

tárgyhorizont részletes taglalásától. A stílus időrendi keretei, illetve a tárgyain látható 

motívumok és ornamentika spektruma legjobban a Tiszafüred – majorosi avar temető 4. 

fázisával,
52

 illetve a leobersdorfi temető SpA I fázisával
53

 írhatóak le. A horizonttal 

bőven foglalkozik még Jozef Zábojník (SS I),
54

 illetve a sommereini temetőközlés is 

értékes adatokat tartalmaz.
55

 Az avar kori leletanyag kronológiai viszonyait legutóbb F. 

Daim,
56

 illetve az egyes szerzők nyomán, eredményeiket összegezve P. Stadler és E. 

Breuer foglalta össze.
57

 A tipokronológiai és valós kronológiai szempontok 

keveredésének elkerülése érdekében az elemzésben a hangsúlyt azokra a tárgytípusokra 
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helyezem, amelyeknek elterjedési maximuma a késő avar kor legelején, Falko Daim 

SpA I időszakában van.
58

 Ezek közül a nagyobb méretük, illetve a minta ezzel 

összefüggő jobb kidolgozhatósága miatt a téglalap alakú, griffes veretek és a tokos 

(ritkán tokos-zsanéros), homorú oldalú, zsanéros szíjvégek képezik a feldolgozás 

bázisát. 

 

2.2. Késő antik kör  

A késő avar állatstílus tárgyainak és ornamentikájának használatának második 

szakaszában mind a tárgyformák, mind a használt ornamentika spektruma kibővült, 

illetve részben átalakult. Az ornamentikus díszű tárgyi anyagban ezt a változást figyelte 

meg D. Dimitriević. Az új tárgy- és ornamentikaformák elterjedése egymással 

párhuzamos, bár nem minden esetben választható el a késő avar állatstílustól. Az új 

tárgytípusok legjobban elemezhető részét rögzítőfüles-tokos, vagy tokos, U alakú, 

legtöbbször áttört mintájú nagyszíjvégek, széles pajzs és rozetta alakú veretek, illetve 

profilált, palmettás díszű lyukvédő veretek sorolhatóak. J. Zábojník rendszere szerint az 

új típusok a korábbi szakasz tárgyainak folyamatos használata mellett nagy számban az 

SS II-ben válnak jellemzővé.
59

 A tiszafüredi temető 4. generációjában Garam Éva 

egyetlen szakaszban foglalta össze a késő avar állatstílus és a késő antik kör tárgyait,
60

 

azonban megállapítja, hogy míg a griffes veretek még számos esetben lemezes 

övalkotókkal kerülnek elő együtt, a növényi díszű övveretekkel ilyenek már nem 

fordulnak elő.
61

 Hasonlóképpen a palmettamintás lyukvédők esetében is megállapítja, 

hogy használatuk főleg rögzítőfüles-tokos szíjvégekkel és pajzs alakú veretekkel 

jellemző.
62

 

Mint a tiszafüredi temető elemzéséből is kitetszik, a változatos formákat és késő 

antik eredetű ornamentikát alkalmazó szakasz (motívumtípusokhoz ld. 53. kép III, 25-

48, ill. 52. kép 1-11, 17-22) kevéssé tekinthető egységes időrendi szakasz termékének, 

sajátos, átmeneti helyzetben van a megelőző és utána következő szakasz között. 

Egységes kép hiányában és az alkalmazott formák szomszédos szakaszokkal sok 

közössége miatt a viszonylag szűk relatív időrendi szakaszra koncentrálódó, változatos 

formák zárt ornamentikai stílust nem alkotnak. A rokon, antik eredetű formakincs 

időrendileg az SS II-ben koncentrálódó volta miatt nevezem itt a jelenséget a benne 

alkalmazott formák nagy részének eredete miatt „késő antik körnek”.
63

 

A rozetta alakú- és megközelítően egyenlő szárú ötszög alakú, széles pajzs alakú 

veretek mellett a főszíj veretei között találunk néhány, a fenti pajzs alakú verettípustól 

jól megkülönböztethető, legalábbis a Kárpát-medencei környezetben önálló tárgytípust 

alkotó veretet. A típust itt a következő szakasz hármasával az övre szerelt keskeny pajzs 

alakú vereteitől is megkülönböztetendő ’közepesen széles pajzs alakú veretnek’ 

nevezem. A típus az időben következő szakasz ornamentikájával is előfordul. A 

szíjvégek rögzítőfüles-tokos, illetve tokos, U alakú, egybeöntött, javarészt áttört 

példányok. Közöttük is megtalálható néhány zsanéros darab. 

                                                 
58

 A tárgyak méretével összefüggő díszíthetőség, az alakos motívumok megjelenése és a tárgytípusok 

relatív kronológiai súlyozódása alapján a vizsgált típusok gerincét a homorú oldalú, hegyes végű 

nagyszíjvégek és téglalap alakú veretek jelentik. Mellettük kevés rozetta és széles pajzs alakú verettípus is 

felhasználható, bár az utóbbiak ritkák, és általában a SpA I (SS I) időszak második felétől válnak 

jellemzőbbé (ld. Zábojník 1991, szeriációs tábla, Abb. 2). A kisszíjvégek, lyukvédők díszítése a tárgy, 

illetve díszítőmezőjének kis mérete miatt kivételes esetektől eltekintve sematikus. 
59
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60
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61
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62

 Garam 1995, 252. 
63
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2.3. Geometrikus laposindás stílus  

A késő avar díszítőművészet formailag és ornamentikailag legzártabb szakasza. A minta 

mindig a mintatér sík felületéből kónuszolva kimetszett, körbe hajló, nagy felületű 

laposinda-levelek használatán alapszik (53. kép II, 8-24). A főszíj veretei között 

mindhárom pajzs alakú forma megtalálható. A többséget a széles és a keskeny pajzs 

alakú veretek alkotják, a közepesen széles pajzs alakú típus alkalmazása szórványos. A 

szíjvégek rögzítőfüles, két, azonos, öntött lapból álló példányok (rögzítőfüles-kétlapos 

szíjvégek). A tárgyforma, az ornamentika és a megjelenítési mód korábban ismeretlen 

egysége miatt és ornamentikájának megjelenítése alapján a szakaszba sorolható 

tárgyakat egységbe fogó szakasznak a geometrikus laposindás stílus nevet adtam. 

Relatív időrendileg a geometrikus laposindás stílus megegyezik J. Zábojník SS 

III szakaszával.
64

 

 

2.4. Vésett-poncolt kör és végavar horizont  

Rendkívül sokrétű, inkább az ornamentika egyes szempontjai szerint laza 

egységet alkotó ornamentikai csoport. Alkalmazásában éppen úgy nem választható 

széjjel élesen a geometrikus laposindás stílustó, ahogyan a késő antik kör a késő avar 

állatstílustól. Ezen túl is számos hasonlóság figyelhető meg a késő antik körrel. Ezek 

között legfontosabb az alkalmazott formák és ornamentika sokfélesége, illetve az, hogy 

belőlük itt sem jön létre egységes díszítőművészeti stílus.  

Az alkalmazott tárgytípusok és ornamentika ennek megfelelően változatosak. A 

domináns keskeny pajzs alakú veretek mellett előfordulnak rozetták, trapéz alakú és 

széles pajzs alakú, merevcsüngős veretek (az utóbbiak főleg lószerszámveretként). A 

szíjvégeknek mind a rögzítőfüles-kétlapos, mind a rögzítőfüles-tokos, áttört típusa 

megtalálható. A szíjvégek között előfordulnak korábban ismeretlen arányú, széles U 

alakú formák. 

 

Egy temetőelemzés azonnal megmutatja, hogy a tárgyak valós használatának 

időrendi viszonyai szerint az itt létrehozott négy csoport éles elkülönítése részben 

fikció. Az egyes temetőkben, együttesekben keverednek egymással, illetve például egy 

temetőben akár egy teljes fázis hiányozhat is. Ennek a késő avar viszonylatban igen 

nagy kiterjedésű tiszafüredi temető jó példája: benne a griffes veretek bősége után (4. 

generáció) majdnem azonnal következik a geometrikus laposindás stílus (5. generáció). 

A késő antik kör ornamentikája és tárgyformái a 4. generáció későbbi sírjaiban, illetve 

az 5. generációban szétszórva, alig centralizálódva bukkannak fel. Tiszafüreddel 

szemben viszont vannak olyan leletek – főleg kisebb, gazdag sírcsoportok – 

amelyekben a késő antik kör tárgyai és ornamentikája önálló együtteseket képeznek. 

A jelen dolgozat célja miatt háttérbe szoruló regionális, szociális viszonyokból 

fakadó különbségek, illetve a használat meghatározta, részben kutathatatlan tényezők 

mellett azonban a tárgyak nagy sorozatán alapuló szeriáció részben elvont, logikai 

rendszerként igazolja a fenti szakaszolás érvényességét. Egy ornamentikai-formai 

szempontú, a késő avar kor ornamentikáját feldolgozó munka céljainak eléréséhez ez 

elegendő. 

Az egyes temetők rendszerében tapasztalható eltérések felhívják a figyelmet 

arra, hogy a Kárpát-medence regionális különbségeinek, illetve kapcsolatrendszerének 

kutatásában fontos szempontot fog képezni az egyes területeken – illetve temetőkben – 

                                                 
64

 Zábojník 1991, 240-242. 
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tükröződő ornamentális hagyomány kutatása. Jelen disszertáció kereteit azonban az 

ehhez szükséges munkához szükséges eltérő megközelítés szétfeszítené. 

 

Az egyes szakaszok abszolút időrendi besorolása a relatív időrendi elkülönítés 

nehézségeinek fényében csak nagyon széles keretek között lehetséges. Olyan szűk 

határok közé, mint Jozef Zábojník vagy Peter Stadler periodizációja, semmi esetre sem 

lehetséges. Az egyes szerzők javaslatainak fényében az ornamentikus tárgyak – 

gyakorlatilag övveretek – használatának a következő abszolút időrendi határait tartom 

valószínűnek: 

 

1. Késő avar állatstílus: 8. század első fele 

2. Késő antik kör: 8. század középső harmada 

3. Geometrikus laposindás stílus: 8. század második fele 

4. Vésett-poncolt kör és végavar horizont: 9. század első harmada. 

 

Főleg a késő antik kör egyes elemeinek keltezése bizonytalan, használatuk lefedheti a 8. 

század első két harmadát. 

 

3. Öntött bronztárgyak előállítása és terjesztése a késő avar kori Kárpát-

medencében 

 

A Kárpát-medencei korai középkor legnagyobb darabszámú tárgyhorizontját a 

késő avar kori bronz öntvények alkotják. A dolgozat jelen szakasza a rekonstruált 

készítési technika alapján a klasszifikációt előkészítendő a valamilyen szempontból 

hasonló darabok egyezéseinek jellegét tárgyalja. Kitekintésként az öntött bronztárgyak 

hasonlóságainak segítségével megkísérel következtetni azok terjesztésére, készítő 

műhelyeik rendszerére, a mesterek specializációjának fokára.  

A téma már csak az öntött bronztárgyak mennyisége miatt is hatalmas, illetve 

számos más problémával kapcsolódik össze (a késő avar kori Kárpát-medence és 

külkapcsolatai, a használt motívumok, formák eredete; a fém ötvözőinek származási 

helye és útja a Kárpát-medencébe; az öntött bronztárgyak tömeges elterjedésének, ezzel 

együtt a bronzöntés általánossá válásának okai, keretei). A problémakör összetettsége 

miatt az alábbiakban a késő avar kultúrához köthető tárgyaknak csak belső rendszerét 

vizsgálom; ugyan ebből az okból szándékom inkább csak vitaindítás, nem pedig a fent 

vázolt kérdések végleges megoldása lehet.  

Mondanivalómat három szakaszra bontom. Az elsőben a késő avar kori 

öntéstechnika rekonstruálható menetét foglalom össze. A kora középkorban, szűkebben 

az avar kori Kárpát-medencében használt öntéstechnikai eljárások vizsgálatával már 

számos tanulmány foglalkozott. Eredményeiket a szerző is megkísérelte tárgyak 

nagyobb sorozatán általánosítani, illetve egyes szempontokból pontosítani. Emiatt a 

dolgozat elején csak röviden foglalom össze a késő avar korra rekonstruált öntési 

technológiát (I.). A technológiai bevezető után a dolgozat második részét két további 

szakaszra bontom. A második rész elméleti-módszertani fejtegetés, ahol az első 

szakaszban vázolt öntéstechnikai alapokon összehasonlítva a késő avar kori bronzokat 

azok egyezéseit, hasonlóságát – illetve különbözőségeit – igyekszem rendszerezni (II). 

A harmadik szakaszban a tárgyak hasonlósági foka alapján a késő avar kori műhelyekre, 

a tárgyak készítésének infrastruktúrájára, terjesztésére következtetek (III). 

 

3.1. A késő avar kori öntéstechnika 

 



18 

 

A késő avar kori öntéstechnika kutatása a 20. század második felében élénkült 

meg.
65

 A modern kutatást László Gyula munkássága vezeti be. László Gy. kapcsolta 

össze elsőként a késő antik eredetű sokszorosító viaszveszejtéses technikát a 

népvándorlás kori, illetve a 8. századi avar bronztárgyakkal.
66

 Az utolsó évtizedek 

kutatása kizárólag a viaszveszejtéses technika alkalmazását említi a kora középkori 

nemes-, illetve színesfémöntésben.
67

 

A szerző nagy szérián nyugvó, kísérleti úton is tesztelt, folyamatban lévő 

vizsgálatai néhány, az avar leletek között kivételnek tekinthető, illetve bizonytalanul 

értelmezhető tárgytól eltekintve egyértelműen a viszaveszejtéses öntés használata 

mellett szólnak.
68

 A tárgyakon megfigyelhető jelek segítségével egy, a mesterpéldány 

elkészítésétől a kész tárgy létrejöttéig tartó technológiai sor rekonstruálható. Az egyes 

pontokban leírt fogások, használt anyagok azonosítása részben az eredeti 

tárgysorozatokon megfigyelhető, modellezési és öntési nyomokon és az „azonos” – egy 

sokszorosítási és öntési folyamatból kikerült – tárgyak összehasonlításán, másrészt az 

ezek alapján levont következtetések, illetve munkahipotézisek kísérleti úton történő 

értékelésén nyugszik. 

 

Technológia leírása
69

 

 

1. Mesterpéldány elkészítése (54. kép 1).  

 

A mesterpéldány nagy valószínűséggel viaszba (esetleg fába) faragott pozitív 

modell. A mesterpéldány az elsőnek készült, mintázott darab, amelyről a közvetlenül az 

öntéshez használt modellek már mechanikus úton sokszorosíthatóak. Mintázott volta 

miatt a mesterpéldány a későbbi tárgynak értelemszerűen minden láttatni kívánt formai 

jellemzőjét magán hordozza. Ezzel összefüggésben azokon a felületeken, amelyek a 

kész tárgyon nem lesznek láthatóak (pl. szíjra szerelt egyoldalas veretek hátoldala) 

kialakítása nem bír jelentőséggel. Egyedi tárgyak esetében a modell megegyezik a 

mesterpéldánnyal. 

 

2. Negatív vétele a mesterpéldányról (54. kép 2-6). 

 

A vizsgált tárgyak többsége a hátoldal domborzata alapján biztosan kétoldalas 

negatívban készült. A legegyszerűbb eljárás, ha a mesterpéldányra két oldalról egy-egy 

agyaglemezt préselünk. A részben anyagtakarékosság, részben pedig a fém öntészeti 

tulajdonságai miatt (a vékony falú öntvény felülete szebb) alkalmazott, vékonyított 

veretek modelljei kísérletünk alapján ettől eltérő módon készülhettek. A sík hátoldalú 

mesterpéldányra préselt agyaglemezt kiszárítva, majd szabad tűzön (gyakorlatilag az 

olvasztáshoz használt kemencében) kiégetve a nedvességnek elegendő mértékben 

ellenálló negatívot kaptunk. Ezt megnedvesítve az első viaszmodell készítésénél 

beöntött viasz nagy részét még akkor kiöntöttük a negatívból, amikor annak csak a 

negatívval érintkező rétege szilárdult meg. Ezáltal egy egyenletesen vékony falú 
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modellt kaptunk, amelyre a szükséges simítások után a negatív hátoldalát nyomtuk. A 

hátoldalat szárítás, illetve égetés nélkül, frissen lehetett használni.  

 

3. Modellek sokszorosítása a negatívból (54. kép 7). 

 

A modell kivétele után az így már kétrészes negatívból további, az elsővel 

megegyező modellek készíthetőek. A nem egy sorozathoz tartozó, főleg kétoldalas 

tárgyak (nagyszíjvégek) eltérései alapján számos esetben sokszorosítás nélkül, rögtön a 

mesterpéldányt használták modellnek, egyedien mintázott tárgyakat létrehozva. 

 

4. Modellek cizellálása, felcsövezése (55. kép 1). 

 

A negatívból kivett modellek az egyesével elvégzett utómunka, cizellálás után 

már minden olyan jegyet hordoztak, amelyet a készítő a kész tárgyakon látni akart 

(előre mintázott szegecslyukak, áttörések, viaszban átfúrt zsanértartó-fülek). Kivételt a 

szabály alól csak a felület poncolása jelent. A jelenség oka valószínűleg a viasz 

könnyebb megmunkálhatóságában keresendő. A cizellálás után felszerelik a modellekre 

viaszból a beömlőrendszert, illetve szükség esetén (összetettebb formáknál) a 

gázelvezető csatornákat. 

 

A dolgozat célja szempontjából fontos megállapítás, hogy a modellek egyesével 

történő cizellálása az első olyan munkafolyamat, ahol a sorozat későbbi tárgyai 

alapvető egyezésük ellenére is már egyedi vonásokat vesznek fel. A munka későbbi 

lépései során a sorozat egyes tárgyai egyre távolabbra kerülnek egymástól.  

 

5. Öntőformák elkészítése (55. kép 2-3). 

 

A felcsövezett modelleket szerves anyaggal erősen soványított vályogagyagba 

burkolva, a formát először kiszárítva, majd a viasz teljes eltűnéséig égetve készültek el 

az öntőformák. 

 

6. Viaszveszejtéses öntés (55. kép 4, 6). 

 

A formákat Theophilus presbiter leírása szerint
70

 annál a tűznél égették ki, 

amelyben a fémet is olvasztották. Tapasztalatunk szerint ennek gyakorlati okai voltak: a 

vályog öntőformában csak akkor készült jó minőségű öntvény, ha a forma a fém 

beöntésekor izzott. 

 

7. Nyersöntvények cizellálása (55. kép 5). 

 

A forma leverése után eltávolítják a beömlőket, az annak esetleges repedéseiben 

keletkezett varratokat. A felszínt csiszolhatták, poncolhatták. Ehhez a munkafázishoz 

tartozik a kész példányok esetleges ónozása vagy aranyozása. 

 

A régészeti tárgyakon megfigyelhető, az azonos sorozat darabjai közötti 

különbségeket fokozó, véletlenszerűen keletkező szabálytalanságok és hibák közül a 

legfontosabbakat alább felsorolom (1-2.). A felületet tudatosan megváltoztató 

beavatkozás a cizellálás (3.).
71
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1. Sokszorosítási hibák 

 

a) Eltérő vastagságú veretek. Létrejöttük oka valószínűleg a negatívba öntött 

viasz mennyiségének eltérő volta, illetve a negatív két felének eltérő erővel történő 

összenyomása. 

b) A negatív egymáson elcsúszó elő- és hátlapja. A pontatlanul illeszkedő két lap 

miatt a veret elő- és hátlapja elcsúszik egymáson. Egyértelműen a viaszmodellek 

készítéséhez, és nem kétrészes öntőforma használatához köthető. 

c) Egyoldalas veretek hátoldala. Gyakori jelenség, hogy míg az egyoldalas, 

sokszorosított tárgyak előlapja között különbség gyakorlatilag nem figyelhető meg, 

addig a hátoldal lenyomata megegyező domborzata mellett is erősen eltérő minőségű, a 

részletek élessége szerint romló minőségi sorba állítható. A jelenség friss agyag hátlap 

használatával függ össze – a használat során a lenyomat részletei elmosódnak (ld. fent).  

 

2. Öntéshibák 

 

a) Hidegfolyás. A formába öntött fém egyes helyeken a forma teljes kitöltése 

előtt megdermed. A hidegfolyás pereme legömbölyített. 

b) Gázosodás. A forma elégtelen kiégetése vagy visszapárásodása miatt a fém 

beöntésekor képződő gáz a megszilárduló fém felületén is látható buborékokat alkot. A 

felületen a gázbuborékok pereme éles. 

c) Salakosodás. A fém felszínén úszó salak a fémmel együtt a formába kerülve 

zárványokat képez a megszilárduló fémben, illetve annak felületén.  

 

3. Cizellálás 

 

Vésővel, reszelővel, kalapálással, poncolással a zavaró öntési hibák eltűntetése, 

a felület igény szerint való átalakítása. Ennek során a mesterpéldányhoz, illetve 

modellhez képest a tárgy jelentős változásokat is elszenvedhet.  

 

3.2. Elméleti alapvetés 

 

A felsorolt változások többé-kevésbé elfedik a tárgyak mintázásából 

(mesterpéldányok) és a modellek sokszorosításából (modellek sokszorosítása 

negatívban) eredő, közvetlenül a mester keze nyomához köthető, eredeti formai 

jellegzetességeket. Az egyetlen sorozaton belüli, kizárólag öntészeti hátterű, vagyis 

technikai jellegű különbségek olyan szintet is elérhetnek, hogy nem csak a sorozat 

egyetlen öntési folyamatban készült tárgyainak összehasonlítását nehezíthetik meg, 

hanem esetleg a külön mintázott mesterpéldányokról sokszorosított darabok közötti 

különbségtételt is. 

A rekonstruált technológiai sor alapján az öntés során a tárgy formai jellemzőit, 

felszínét befolyásoló munkafázisoknak, illetve az ugyanekkor véletlenszerűen létrejövő 

tényezőknek két típusát tudjuk elkülöníteni.  

1. A teljes sorozat minden darabjának külsejét egyszerre befolyásoló 

munkafázisok. 

Ide sorolható a mesterpéldány, illetve arról a negatív elkészítése. Az 

öntéstechnológiában ez után következő lépésekkel a sorozat darabjai, illetve az egyes 

tárgyak mind távolabb kerülnek egymástól, megnehezítve azok (feltételezett?) közös 

alapjainak megkeresését. 
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2. A tárgyak külalakját egyesével megváltozató munkafázisok, illetve 

események 

A csoportban a tudatos beavatkozások (viaszmodellek és nyers öntvény 

cizellálása) és a véletlenszerű események között (kétrészes negatív lapjainak elcsúszása, 

modell készítésekor beöntött viaszmennyiség változó volta, öntési hibák, stb.) számos 

olyan tényező foglalható össze, amelyek a tárgyak külalakját egyesével befolyásolva az 

eredetileg egyetlen munkafolyamatból származó kész tárgyak közötti különbségeket 

fokozzák. Ezek az alkalmazott technikák, anyagok esetlegességeiből fakadnak, 

gyakorlatilag kikerülhetetlenek. 

 

A használt anyagokból és fogásokból adódó esetlegességek miatt az 

egyértelműen egy öntési folyamatból kikerülő tárgyak azonosítása problematikus. 

Tisztán morfológiai szempontból az egyes tárgyak hasonlóságát több pontból álló 

szempontrendszer határozza meg. 

1. A cizellálás által nem érintett felületek hasonlósága (egyoldalas veretek 

hátlapja) 

2. Méretek 

3. Arányok (tárgyra és díszítésére egyaránt vonatkozik). 

4. Díszítés (cizellált, illetve díszített felületek hasonlósága) 

5. „Stílus”. A stílus fogalma alatt olyan, mérhető jegyek összességét értem, 

amelyek a díszítés formai jegyein túl meghatározzák a díszítés jellegét (vonalvezetés 

/szögletek, ívek, élek/, relief domborúsága). A fogalom segítségével talán 

elkülöníthetőek mesterkezekre vagy iskolákra (de időszakra, területre is) lebontható 

jellegzetességek, egy-egy motívumtípuson vagy szerkezeten túl. 

A fenti öt szempont találkozása szerint bármely tárgyak közti egyezésnek több 

szintje különböztethető meg. 

 

1. Negatívazonosság. Teljes azonosság, mind az öt szempont teljesül. A tárgyak 

modelljei közös, kétoldalas negatívban készültek. Az egyetlen sorozat részét alkotó 

tárgyakon általánosan teljesül; negatívazonos tárgyak külön lelőhelyen például Kölked 

– Feketekapu B 419. sír és Tiszafüred – Majoros 89. sír csatja, illetve csattestje (56. kép 

1-2).
72

  

 

2. Mesterpéldányazonosság. Díszítés, stílus, méret és arányazonosság (2-4. 

szempont, a hátlap azonossága kivételével). A tárgynak olyan, kis részletei is azonosak, 

amelyek a mintázás szabálytalanságaiból fakadnak, eltérő viszont – a mesterpéldányról 

külön levett negatív miatt – az egyoldalas veretek hátoldala (a mesterpéldány 

elméletileg akkor is rendelkezésre áll további negatívok készítéséhez, ha az első negatív 

a használat közben elkopott). Például: Mosonszentjános – kavicsbányai (207. sír, 57. 

kép 1)
73

 és szebényi (Szebény I 11, 57. kép 2)
74

 csat.  

 

Hasonló jelenséggel állunk szemben egy tiszafüredi és egy zamárdi korong 

esetében (Tiszafüred – Majoros 1119,
75

 illetve Zamárdi – Réti-földek).
76

 A két tárgy 

besorolása az első két hasonlósági fokon belül csak bizonytalanul lehetséges. A zamárdi 
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 Kiss 2001, Taf. 79; Garam 1995, Taf. 65. 
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 Közöletlen, Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. 
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 Garam 1975, Fig. 3. 
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 Garam 1995, Taf. 150. 
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 Közöletlen. Ez úton köszönöm Garam Évának, hogy a két darab azonosságára felhívta a figyelmemet, 

illetve hozzájárult, hogy a még közöletlen zamárdi korongot felhasználjam 
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példány jobb öntvény, szabályosabb, vastagabb, és minimális mértékben (átmérője cca. 

0,5-1 mm-rel) nagyobb is az erősebben is kopott tiszafüredi példánynál. A két darab 

közti tökéletes egyezés mindenképpen közös őspéldányra, illetve esetleg közös 

negatívra utal. A zamárdi koronggal szemben a tiszafüredi mind modellezési, mint 

öntészeti szempontból rontottnak számít. Esetükben az őspéldány – gyakorlatilag a 

mesterpéldány – inkább egy kész darab lehetett, mivel a szabálytalanságokra is 

kiterjedő egyezés alapján a negatívot valószínűleg már a technológiai sorból adódó 

esetlegességeket magán hordozó példányról vették (ld. elő és hátlap megegyező 

elcsúszása mindkét tárgyon, 56. kép 3-4). Ez egyben a régészeti anyag alapján 

levonható következtetések korlátait is mutatja: abban az esetben, ha a mesterpéldány 

már kész tárgy, arról térben-időben széles keretek között volt lehetőség lenyomat 

készítésére. 

 

Az első két hasonlósági szint esetében beszélek a tárgyak azonosságáról. Az 

azonosság esetében a kész tárgyakon látható eltérések a viaszmodelleken vagy a nyers 

öntvényeken végzett cizellálásból, illetve az öntés közbeni deformációkból erednek. 

Mindamellett a közös negatív használata sem garantálja a sokszorosított modellek mai, 

sorozatgyártott termékekhez szokott szem számára is teljes azonosságát. A használt 

anyagokból és kézi munkából eredő esetlegességek szinte minden esetben kisebb 

eltéréseket okoztak (például: Kecel – Határdűlő 32. sír, griffes sorozatban a griffek 

nyakának íve eltér, miközben a hátoldal domborzatának részletei megegyeznek, 58. kép 

1; valószínűleg erre az okra vezethető vissza a két feljebb említett korong közti 

különbség is).
77

 

A kutatás eddig sem vitatta, és nagyszámú tárgyra – övveretekre – kiterjedő 

vizsgálatunk során is igazolást nyert, hogy az egy garnitúrán belül felhasznált tárgyak – 

kevés kivételtől eltekintve – egyetlen sokszorosítási és öntési folyamatban, egyszerre 

készültek. Annál ritkábbak az ilyen szintű egyezések egy lelőhely több sírja, illetve 

lelőhelyek között. 

Annak ellenére, hogy a teljes Kárpát-medence területén a késő avar kor egyes 

szakaszaiban számos, első pillantásra azonosnak tűnő tárgyat, illetve tárgytípust 

találunk, ezek alaposabb vizsgálat (a tárgy méreteinek, a díszítés arányainak felvétele) 

után szinte minden esetben különböznek (ezekhez ld. a 3. hasonlósági szinttől). Ennek 

megfelelően a síregyüttesek között az 1-2. hasonlósági szint azonos, illetve technikai 

különbségektől eltekintve azonosnak tekinthető tárgyai kivételnek számítanak. A 

jelenség oka kisebb részben a régészeti leletek pusztulásában, korrózió okozta 

elváltozásaiban keresendő, nagyobb részt a késő avar kori kézművesség rendszeréből 

ered.  

A késő avar kori öntött bronz leletanyag egészének képét az egymással laza 

formai-tipológiai kapcsolatban álló, szabadon mintázott tárgyak, illetve garnitúrák 

határozzák meg. Hasonlóságuk szintjeit a 3-5. pontban foglaltam össze. 

 

3. Másolás vagy reprodukció 

 

3.1. Díszítés, arány és stílusazonosság – másolás tárgyról készített lenyomattal 

vagy sablonnal.  

A méretbeli eltérések mértéke a másolás módjától, illetve a lenyomatkészítéshez 

és sokszorosításhoz alkalmazott anyag megszilárduláskor jellemző zsugorodásától függ. 

Megjegyzendő azonban, hogy tudásától, gyakorlottságától függően egyetlen mester 
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valószínűleg szabadon történő újramintázással is produkálni tudta ezt a hasonlósági 

fokot. Az utóbbira – mivel gyakorlatilag nem másolás történt – alkalmazom a 

reprodukció fogalmát. A 2. és 3. pont ebből a szempontból inkább folyamatként fogható 

fel, ahol minél hasonlóbbak a tárgyak, annál valószínűbb közös eredetük (például: a 

veretet keretező gyöngyök száma és a veretek mérete megegyező, eltérő mintázást 

mutató rajzolattal, 57. kép 5-6, Bajna sírlelet, MRT 5, 41. t. 13-19 és Mosonszentjános – 

Kavicsbánya 63. sír, közöletlen,). 

 

3.2. Díszítés és stílusazonosság – másolás szabad kézzel, szemre történő 

újramintázással (a teljes hasonlóság igénye nélkül). A mester kezétől, gyakorlottságától 

vagy szándékától függően kisebb-nagyobb eltérésekkel. Mind másolással, mind 

reprodukcióval létrehozható hasonlósági fok. Reprodukció vagy másolás, illetve a 

másolás interpretációnak nevezhető változata állhat két áttört nagyszíjvég különbsége 

mögött: a két darab méretei szinte megegyezők, az egyikre azonban vastag, súlyos 

keretet és rögzítőfüleket mintázott készítője. A munka pontosságára jellemző, hogy az 

utóbbi tárgy a kerettel együtt pontosan akkora, mint a keret nélküli, amelynek emiatt 

díszítőmezője minimális mértékben hosszabb (a keretelt szíjvég ismeretlen lelőhelyű, az 

egyszerűbb lelőhelye Bajna, 58. kép 2-3).
78

 

 

4. Díszítésazonosság. Derivátum (?) – ide tartozik a hagyományosan egy típusba 

sorolt tárgyak legszélesebb, illetve legkülső köre (57. kép 3-4. és 7-9, Szentes – Lapistó 

6. sír; 4: Halimba – Belátó-domb 189. sír; Pilismarót – Basaharc 148. sír; 8: Visznek – 

Kecskehegy 81. sír; Hódmezővásárhely – Mártély-Csanyi part A. sír).
79

 

 

5. Stílusazonosság. Összetett, művészi ábrázolások esetében azonosítható a 

megegyező mesterkéz, illetve „iskola” is a különben eltérő típusú tárgyakon. A 

legtöbbször sematikus, egyszerű elemekből álló, kevés önálló jegyet mutató avar 

iparművészet esetében önálló jellemzési szempontként kevéssé vizsgálható, inkább csak 

a többi szemponttal együtt alkalmazható. Az ennek ellenére megkülönböztethető 

stílusirányzatokat inkább területre és időrendi szakaszra jellemző tulajdonságként 

foghatjuk meg. 

 

A 3-5. hasonlósági szint esetében a tárgyak teljes sorozatának külsejét külön-

külön megváltoztató munkafázisok a meghatározóak, az egyes tárgyak – a mester 

kezének beidegzett mozdulataitól függően – többé-kevésbé egyediek. A különbség a 

felszínes hasonlóság ellenére mindig mérhető. Mint feljebb megállapítottuk, a késő avar 

kori, egymáshoz közel álló, illetve egy típusba sorolható öntött bronztárgyak döntő 

többségének hasonlósága az alaposabb vizsgálat során csak a 3-5. szintnek felel meg. A 

nagyszíjvégek minden általam vizsgált esetben egyedien mintázottak. Az együttesen 

belül különben sokszorosított veretek között szintén nagyon ritka a garnitúrák közötti 

azonosság. A tétel annak ellenére teljesül, hogy technikailag megvolt a lehetőség mind 

egyoldalas, mind teli vagy áttört kétoldalas tárgyak jó minőségű sokszorosítására 

(példákat ld. fent).  

 

3.3. A műhelyek és munkájuk 
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A fent leírt bizonytalanságok fényében kényes, de érdekes feladat a biztosan egy 

műhelyből kikerült tárgyak segítségével következtetni egy mester, illetve „műhelye” 

tevékenységi, illetve termékeinek terjesztési körére. E célra teljes bizonyossággal csak a 

tárgyak hasonlóságának 1-2. szintje használható (a valamely szempontból hasonló 

tárgyak értelemszerűen nem köthetőek közös öntési folyamathoz, emiatt azonos 

eredetük legalábbis kétségbe vonható).  

Az egyetlen leletegyüttesen belül előkerült, alapos vizsgálat alapján minden 

szinten azonos jegyeket mutató sorozatok stabil alapot szolgáltattak a mesterpéldány- és 

negatívazonos tárgyak technológiai szempontú vizsgálatához. Egyetlen 

mesterpéldányról készült voltuk kísérleti úton is alátámasztható volt (ld. fent). A 

további munka során bizonyított tényként kezelhető kiindulási alap, hogy az egy 

garnitúrában előkerült azonos tárgyak egyetlen sokszorosítás és öntés során készültek (a 

szabály alól természetesen vannak kivételek, ezek azonban a használt technológia, 

illetve a kézműves gyengéiből – negatív sérülése, stb. – fakadnak), illetve jól láthatóan, 

pótlólag kiegészített veretegyüttesek. Az egyetlen garnitúrát alkotó azonos sorozatokról 

továbblépve lehetséges, hogy egyetlen lelőhely több együtteséből, illetve több 

lelőhelyről ismert garnitúrákat és egyes tárgyakat is összehasonlítsunk. 

A vizsgált temetők alapján óvatosan, de már felvázolható az azonos veretek 

előfordulásának – különben nem meglepő képet alkotó – gyakorisági sora. Eszerint 

azonos veretek a leggyakrabban egy lelőhelyen belül fordulnak elő, az általam vizsgált 

nagyobb temetőkben szinte mindenhol megtalálhatóak. Ritkábban kerülnek elő 

egymáshoz területileg közel eső lelőhelyeken, és csak szórványosan fordulnak elő 

egymástól nagy távolságra.
80

  

Az ilyen tárgyak rendszertelen előfordulása miatt valószínű, hogy legalább a 

nagy távolságot átívelő kapcsolatok nem rendszeres forgalomhoz, illetve árucseréhez 

köthetőek, hanem véletlenszerű eseményekre vezethetőek vissza. 

A késő avar kori leletanyag regionális csoportjairól már számos tanulmány 

született.
81

 Az időrendi szakaszokra többé-kevésbé jellemző regionális csoportok léte, 

illetve a tömegesen sokszorosított tárgyak hiánya mindenképpen az ellen szól, hogy a 

bronztárgyak a készítőjüktől független, rendszeres forgalomban áramlottak volna. A 

készítőtől független forgalomról legfeljebb azokban az esetekben beszélhetünk, amikor 

egy zárt regionális csoport egyetlen tagja a csoporttól távol kerül elő,
82

 vagy ha azonos 

tárgyak egymástól távoli lelőhelyeken bukkannak fel. 

 

Egy teljes övgarnitúra előállításának munkaerő- és időigénye jelentős, 

mintázástól a kész veretekig, illetve azok felszereléséig, negatívok és viaszvesztéses 

öntőformák szárítását beleszámolva intenzív munkával is mintegy négy-öt nap. A 

munkaidő szükséglet mellett a mesterség fortélyainak, a felhasznált anyagok 

tulajdonságainak ismerete, a minták készítésére való készség mind feltételezi az erős 

specializációt. Emiatt az öntőmesterség nem végezhető „részmunkaidőben”, legfeljebb 

más „tüzes” szakmákkal, mint a kovácsmesterség, képzelhető el közös gyakorlása. Ez 

persze nem azt jelenti, hogy egy fémművességgel professzionálisan foglalkozó 

mesternek ne lehetett volna egyéb gazdasága, azonban teljesen lehetetlenné teszi a 

„háztáji bronzöntést”, nem szakosodott személyek öntészeti tevékenységének 

feltételezését. 
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 A dolgozat terjedelmi keretei miatt a megállapítás alapjául szolgáló anyaggyűjtés közlésére nincsen 
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Összevetve a kísérleti alapon is biztosra vehető erős specializációt azzal, hogy a 

késő avar kori öntvények túlnyomó része csak hasonló egymáshoz, tehát újramintázott, 

feltűnő az avar kori – és ezzel együtt a késő-római és kora középkori európai – 

műhelygyakorlat extenzív szemlélete (ld. 15. jegyzet). 

Az azonos tárgyak egymás közelében sűrűsödő előfordulása ebben a 

környezetben könnyen magyarázható: mivel a mester adott megrendelésre önt, előre 

gyártott árukészlete nincsen, vagy elenyésző mennyiségű. Így noha technológiailag 

birtokában van a tárgyak korlátlan sokszorosításának eszköze, csak annyi tárgyat készít, 

amennyire adott pillanatban megrendelést kapott (ez az egy temetőn – valószínűleg egy 

közösségen – belül más temetkezésből előkerült azonos garnitúra-összetevők létére is 

magyarázatot ad: a kézműves az azonos vereteket tartalmazó együttesek készítésére 

egyszerre kapott megrendelést). Ez az eljárás önmagában részben lehetetlenné teszi, 

hogy biztos megoldást kínáljunk a készítői- és felvevőkör kapcsolatainak típusára, 

mivel hiányoznak azok a tárgyak, amelyek egy műhely kapcsolatrendszerének térbeli 

kiterjedését jeleznék. Szerencsére azonban, mint a fenti módszertani szakaszban említett 

példák mutatják, kis számban bár, de találhatunk mesterpéldány, illetve negatívazonos 

darabokat.  

A rendelkezésre álló információk alapján bizonyos, hogy a tárgyak a 

rekonstruálható terjesztési rendszerben a műhelyből közvetítők nélkül kerültek azokhoz 

a személyekhez, akikkel végül eltemették azokat. Hasonló eredményre azonban 

egymástól homlokegyenest eltérő műhely-infrastruktúra típusok is vezethettek volna. A 

dolgozat utolsó szakaszában a késő avar kori öntött bronztárgyak előállítási 

rendszerének egy lehetséges – jelen kutatási helyzetben véleményem szerint 

legvalószínűbb – modelljét vázolom. 

Az első megoldás, ha minden, késő avar kori temetővel jelzett közösségnek volt 

saját, bronzöntésben járatos tagja. Ezt a lehetőséget a bronzöntéshez szükséges 

specializáció foka miatt elvethetőnek tartom. Nincs ugyan információnk a veretes övek 

viseletének kulturális hátteréről – nem tudjuk, hogy egy veretes öv milyen körülmények 

között került viselőjéhez, mekkora volt az értéke, cserélték-e azt a „divat” változásával 

vagy az öv kopásával összefüggésben – de a veretek előállítása még egy nagyobb 

temetőhöz köthető közösség (például Tiszafüred) esetében sem jelentett volna akkora 

munkát, amely lehetővé tette volna a műhelygyakorlat fenntartását. A Tiszafüred – 

majorosi temető 4. generációjára Garam Éva 40 veretes öves férfisírt keltez.
83

 Ez a 

temető fázisainak cca. 30-40 éves hosszát figyelembe véve sem jelentene évente 1-2 

övgarnitúra öntésénél többet. Amennyiben ezt kiegészítjük egyéb bronztárgyakkal 

(korongok, lószerszámveretek), és ékszerekkel (karperecek, fülbevalók), sőt, ha a sírba 

nem került tárgyak feltételezhető léte miatt meg is többszörözzük, az évente 

elkészítendő tárgymennyiség még akkor is jelentéktelen marad. Tiszafüred pedig éppen 

az a temető, amelynek mérete messze meghaladja az átlagos késő avar kori temető 

legfeljebb pár százra rúgó sírszámát. 

A valószínűbb megoldás tehát, ha vagy a műhely, vagy a felvevőkör nagyfokú 

mobilitását feltételezzük. E két lehetőség közötti döntés egyértelmű bizonyítékok 

hiányában nem lehetséges, valószínűleg részben párhuzamosan mindkét megoldás 

működött. A bronzöntő munkához szükséges felszerelés szállítható volta, illetve a 

kézműves hagyomány tárgyak mintázásában és sokszorosításában tükröződő extenzív 

szemlélete (az egy garnitúrába szánt vereteken kívül szinte mindent önállóan mintáznak 

meg) következtetni enged utazó kézművesek létére. Az újramintázás ebben az 

összefüggésben a vándorlással járó mobilitást segítő tényező lehet, nem annyira a 
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mesterpéldányok vagy negatívok szállíthatósága, mint inkább a rendszer alapjául 

szolgáló szemléletmód miatt. A kora középkori bronzöntő „műhelyének” – teljes 

szerszámkészlete elfért egy ló hátán. A munkához szükséges nyersanyagok egy része 

biztosan helyben került beszerzésre (vályog, faszén).  

Annak ellenére, hogy a „műhely” fogalma a magyar nyelvben helyhez kötött 

fogalom, a késő avar kori Kárpát-medence összefüggésében definíciója véleményem 

szerint eltérő tartalmat hordoz. A műhely ebben a kontextusban nem más, mint egy 

mester körül összpontosuló szellemi és tárgyi javak összessége, térbeli vonatkozás 

nélkül. Gyakorlatban tehát a mester(ek?) által hordozott, generációk óta örökített 

szakmai tudás és birtokolt szerszámkészlet/nyersanyag a köré csoportosuló, a mester 

által tanított segéddel, illetve segédekkel együtt.  

A meghatározás a Kárpát-medencei környezetben – legalábbis a régészeti 

nyomok alapján – nem hordoz térbeli kiterjedésre vonatkozó tartalmat. A Kárpát-

medencében máig nem került elő olyan műhelynyom, amely bizonyíthatóan színes, 

illetve nemesfém feldolgozáshoz lenne köthető. 2008-ban Daruszentmiklós és 

Dunaföldvár határában (Fejér és Tolna megye) feltárt avar telep fölötti humuszban 

fémkeresővel számos, egyértelműen öntőműhely jelenlétére utaló bronzcseppet 

találtunk. Mivel a lelőhelyen kizárólag avar kori megtelepedés nyomai kerültek elő, 

semmi okunk kételkedni abban, hogy a késő avar korra keltezhető telephez kapcsolódott 

a műhelytevékenység. Az objektumok azonban ennek semmi nyomát nem mutatták.
84

 A 

példa érv lehet az extenzív – időlegesen használt (?) – műhely léte mellett. 

 

3.4. Kitekintés a késő avar környezetből 

 

A formai tipológiai szempontból azonos tárgyak részleteiben tapasztalható 

különbségek jelensége nem korlátozódik a késő avar leletanyagra. A késő római katonai 

övek ékvésett díszű vereteinek részletei között tapasztalható eltérések az avar 

leletanyaghoz hasonlóan tömegesen, hasonló vagy megegyező alaki jellemzőkkel 

gyártott tárgyak újramintázásának gyakori voltát mutatják.
85

 Az avar öntvényekhez 

időben közelebbi Meroving leletanyagban a legnagyobb, hasonló szerkezetű 

tárgyhorizontot az öntött fibulák alkotják. A tárgyak fibulapáronként tökéletesen 

megegyezők, de formai tipológiai szempontból azonos fibulák részletei között a nagy 

darabszám ellenére számos eltérés található.
86

 

A részben negatív bizonyíték alapján rekonstruálható műhelyrendszer a 

technológiai-technikai hasonlóság ellenére éles ellentétben áll a Meroving- és Karoling 

kori Nyugat-Európában feltárt, biztosan helyben dolgozó műhelyekkel,
87

 akkor is, ha a 

Meroving nyugaton is vannak a Kárpát-medencei leletekhez hasonló „ötvössírok”.
88

 

Ezeket a síregyütteseket korábban minden további magyarázat nélkül, egyértelműen 

kézművesek temetkezéseiként tárgyalták.
89

 A szerszámokat tartalmazó temetkezések 

azonban – a Meroving környezethez hasonlóan, ahol viszont ismertek fémmegmunkáló 

műhelyek is – a fémműves tevékenység nyomaitól függetlenül tűnnek fel a Kárpát-
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medencében. A modern kutatás ezeknek a temetkezéseknek és a kézművességgel 

foglalkozó személyeknek a viszonyát egyre kritikusabban szemléli, keletkezésüket nem 

csak, illetve nem direkt módon magyarázza az adott mesterség gyakorlásával, hanem 

inkább társadalmi magyarázatot keres mögötte.
90

 Megválaszolandó kérdés, miért 

ritkulnak meg, illetve tűnnek el majdnem teljesen a szerszámokat és nyersanyagot 

tartalmazó temetkezések a késő avar kori Kárpát-medencéből, éppen akkor, amikor az 

ötvösök, illetve bronzöntők termékei a látszat szerint rendkívüli jelentőségre tesznek 

szert. 

A látszat szerint ott, ahol vannak helyhez kötötten dolgozó műhelyek, illetve 

műhelyleletek, ott az általuk előállított tárgyak struktúrája is más (Balkán, kelet-európai 

sztyeppe, Karoling kori Nyugat-Európa). A Kárpát-medencei, a környező területekhez 

képest szórt képet mutató, nagy tömegben megjelenő, átlagos minőségű tárgyi anyagot 

extenzív rendszerben dolgozó (vándorló?) műhelyek, illetve mesterek állították elő. 

Ezzel szemben, ahol a leletek az elitkultúra nyomait mutatják, illetve bizonyos fokú 

centralizációról tanúskodnak, a tárgyak előállítása is az újonnan létrejövő hatalmi 

központokhoz kötődik.
91

 

 

3.5. Összefoglalás  

 

A Kárpát-medencei késő avar kor műhelygyakorlatára nézve szinte kizárólag a 

sírokban feltárt öntvények forrásértékére vagyunk utalva. Közülük biztosan egy műhely 

termékének kizárólag az azonos tárgyak tarthatóak. A gyakran „műhelykörökkel” 

azonosított típusok inkább a földrajzi közelség hatására az egyes közösségek között 

létrejövő forgalom és kapcsolatok szorosabb voltát jelzik. Ez természetesen magában 

foglal(hat)ja az egy kézműves termékeinek terjesztéséből-terjedéséből fakadó tipológiai 

rokonságot is, azonban biztosan nem korlátozódik arra. 

A feljebb vizsgált mesterpéldány- illetve negatívazonos tárgyak Kárpát-

medencei elterjedése azok kis száma miatt lehet véletlenszerű szóródás következménye. 

Valószínű azonban, hogy a regionális csoportokra jellemző tárgytípusokat és az azonos 

tárgyakat a feltehetően egy mester keze alól kikerült tárgyakkal kiegészítve olyan 

rendszer rajzolódik ki, amely – bizonyos véletlenszerűségek figyelembe vétele mellett is 

– modellezi a késő avar kori kézművesek mozgását. A körvonalazható modell szerint a 

legtöbb mester tevékenysége kisebb területre korlátozódott (regionális csoportok, 

valószínűleg egy terület eltartó képességétől függően). Vegyes minőségű termékeik 

korszaktól függetlenül többé-kevésbé körzetre jellemzőek. 

Ez természetesen nem jelenti a vándorkézművesség kizárólagos voltát. Olyan 

helyeken, amely képes volt eltartani letelepedett, specializált kézművest, biztosan voltak 

helyben dolgozó műhelyek (forgalmas utak, átkelőhelyek, nagy települések). Biztos, 

csak éppen nehéz lenne bizonyítani, hogy egy-egy ügyes kézműves munkái „messze 

földön” híresek voltak, és az ilyen műhelyeket a távolabb fekvő területekről is 

felkeresték. Valószínű, hogy a műhelygyakorlatot az adott korszak szabályrendszeréből 

következő, ideológiai-társadalmi szempontok is befolyásolták, amelyek azonban 

számunkra ismeretlenek. 

 

4. A klasszifikáció kialakításának szempontjai 
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A régészeti tipológia, illetve klasszifikáció lehetőségeit, az osztályozás szempontjainak 

értelmes, és még nem öncélú tágítását főleg a módszerben leginkább érdekelt német 

nyelvű tudományosság máig bőven elemezte.
92

 A mintaként rendelkezésre álló, 

valamilyen régészeti anyagot vagy ornamentikát osztályozó munkák módszere, illetve 

részletessége a tipológia módszerének M. K. H. Eggert által leírt alapvető 

szempontjainak egyezésén túl a feldolgozott anyag természete szerint rendkívül 

sokféle.
93

 Végeredményben a klasszifikáció helyes módszerét a feldolgozott anyag 

jellemzői, illetve magának a vizsgálatnak a célja határozzák meg: emiatt szükségesnek 

tartom, hogy röviden összefoglaljam a késő avar kori növényi ornamentika 

osztályozásához alkalmazott rendszerem jellemzőit, de leginkább azokat az okokat, 

amelyek a forma létrejöttéhez vezettek. A kutatástörténeti jellegű előzményekhez képest 

több okból is egy, az ornamentika elemzéséhez szükségesnél sokkal részletesebb 

klasszifikáció létrehozása mellett döntöttem. Az ornamentikai klasszifikáció 

elvégzéséhez felhasználható, mintául szolgáló kutatási előzmények rövid összefoglalása 

után tehát e bevezető szakasz második részében szót kell ejtenem saját osztályozásom 

látszólagos túlrészletezettségének indítékairól is. 

  

A késő avar díszítőművészet klasszifikációját az ornamentika szervezőelvének, a 

mintának az elsődleges csoportalkotó szerepe alapján végeztem el. A „posztmodern” 

beköszöntésével az ornamentika, illetve díszítőművészet elemzésének addig pozitivista 

megközelítésében újabb, döntő változásokat hoztak az 1980-as évek. Az új áramlat 

programalkotó munkája Jan Hodder 1982-es könyve (Symbols in Action), amely 

önállóan tárgyalja és használja az ornamentikát, mint kultúrák, illetve csoportok közötti 

elhatárolás eszközét. Hodder az őskori kerámia ornamentikájának feldolgozásakor az 

ornamentika rendszerét tekinti alapnak, amelybe a mintaelemeket (motívumokat) 

komponálták. Szempontja lényegében megegyezik Alois Rieglével: a minta 

rendszerének és a belekomponált motívumok jelentőségének felismerését jelzi Alois 

Riegl könyvének angol nyelvű, bőven jegyzetelt kiadása.
94

 Hodder strukturalista 

szemléletében a minta az a közös kódrendszer, amely az ornamentikát mindenki 

számára érthetővé – jelrendszerként olvashatóvá – teszi, miközben az egyes 

kultúrák/csoportok/egyének eltérő öndefinícióját a mintába komponált egyszerű vagy 

összetett elemek eltérő volta jelzi. A hodderi, az 1960-70-es évektől az európai 

gondolkodásban lejátszódó változásban gyökerező felfogást képviseli, illetve alakítja 

saját anyagának képe szerint számos, a késő antikvitás és korai középkorhoz időben 

közelebbi anyagot feldolgozó munka is.  

Így a mintát az ornamentika grammatikájának nevezi az iszlám művészetet vizsgáló 

Oleg Grabar is.
95

 Egy szélsőségesebb strukturalista felfogás szerint az ornamentika 

egyes elemei a nyelvi jelek mintájára, jelentéshordozó szereppel bírnak. Ezt a nézetet 

adaptálja a népvándorlás kori ornamentika kutatásában Orsolya Heinrich-Tamaska.
96

 

Mivel munkám módszere inkább a strukturalista alapon induló, azonban gyorsan 

posztstrukturalista, illetve még inkább posztprocesszualista irányt vevő Grabari és 

Hodderi kutatásokat követi,
97

 illetve végeredménye is inkább a posztprocesszualista 
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irányzatok fényében értékelhető,
98

 Heinrich-Tamaska munkájára röviden csak itt térek 

ki. A tárgyalt időszak alakos motívumkincsének jelentéstartalmára, illetve a 

motívumoknak a nyelvi jelek analógiájára jelként értelmezhetőségére nézve semmilyen 

forrásadatunk nincsen. Emiatt a korszak díszítőművészetének vizsgálata csak 

ornamentális szempontból, a formák felől lehetséges.
99

 A tárgyalt lelethorizont 

tárgyainak, a használt motívumok kulturális-társadalmi jelentőségére kontextusuk 

segítségével következtethetünk – ez a jelen dolgozat egyik végső célja is.
100

 

 

Az ornamentikával foglalkozó, legújabb munkák a minta és motívum elkülönített 

tárgyalásán túl egy tárgy vagy egy minta különböző sávjaiban alkalmazott elemek 

között is különbséget tesznek.
101

 Látszólag az őskori régészetben kidolgozott módszert 

adaptálja korai középkori környezetre M. Lennartsson.
102

 A Karoling kori ornamentikát 

feldolgozó munkájában elfoglalt helyük alapján osztályozza az összetett növényi 

mintákban alkalmazott egyszerű, vagy összetett elemeket. Hasonló eljárást alkalmaz a 

kopt textilek kandelábermotívuma esetében Sabine Hodak is.
103

 Eljárásuk azonban 

támadható, illetve csak látszólag azonos az őskori, antropomorfnak tételezett 

hordozókon megjelenő ornamentika testtájak szerinti tagolásával, amennyiben a 

vertikális tengelyre szerkesztett, florálgeometrikus jellegű palmettafákat valódi 

növényként, gyökér – törzs – és koronát alkotó elemek szerint osztályozzák. Amellett, 

hogy eljárásuk a palmettás ornamentika esetében sem értelmezhető, a számos indaszárra 

szerkesztett mintát alkalmazó késő avar díszítőművészetben akkor sem lenne 

alkalmazható, ha elméleti síkon támadhatatlan volna.  

 

A késő avar kor díszítőművészete több, egymást követő, egymással időrendi 

szempontból csak kevés átfedést mutató szakaszra bontható. Ezeket a késő avar kor jól 

definiálható stílusainak tartom. A „stílus” fogalmát a régészet széles körben használta és 

használja, a fogalom itt használt meghatározását az angolszász régészet dolgozta ki.
104

 

A késő avar kor növényi ornamentika – az egyes, zárt stílusok kivételével – rendkívül 
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széttagolt,
105

 három nagy stílusa a jellemző minta- és motívumválogatás mellett 

felszínkialakítás tekintetében is bírt preferenciákkal. 

Míg a 8. század első felének „késő avar állatstílusa” lehetőség szerint térbeli formákkal 

dolgozik, és ezzel összhangban a különben geometrikus törvényekkel meghatározott 

rendszerű, mediterrán növényi ornamentika leveleit, szárainak kontúrjait is 

legömbölyíti, addig a geometrikus laposindás stílus a síkból kónuszolva kimetszett 

formákkal dolgozik. Az utóbbi jelenséget – formai szempontként – Alois Riegl kötötte 

össze a késő római eredetű ékvésett ornamentikával, egyben annak eredetét is adva. Az 

utolsó késő avar kori díszítőstílus esetében a kis, csepp alakú levelekből álló minta 

iránti előszeretet jellegzetes technikával, a minta poncolással való kirajzolásával 

párosul. Mindhárom stílus esetében jellemző tehát, hogy az eltérő minta sajátos 

kialakítási móddal társult.
106

 Az ornamentika, illetve a tárgyak felszínének 

kialakításában használt kézművestechnikák természetes módon befolyásolják a kész 

tárgy felszínét. Ez nem jelenti, hogy a 19.-20. században többször felbukkanó, 

pozitivista irányzatokkal összhangban a formavilágot és az ornamentikát az anyag és 

szerszámok jellege határozná meg, hanem éppen fordítva: egy adott formakinccsel 

együttest képez a hozzá részben kötődő, stílus és formavilág szempontjából annak 

szervesen részét alkotó felszínkialakítási mód.  

A felszín kialakításának módja tehát ugyan úgy formai tipológiai szempont, mint az 

ábrázolt ornamentika. Mindenesetre az elemzésbe való bevonásakor figyelemmel kell 

lenni arra, hogy a technológiai háttérhez a mintánál erősebben kötött felszínkialakítás a 

formakincsnél sokkal inkább ki van téve technikai szempontoknak (kézműves tudása, 

befektetett energia, stb.). A felszínkialakítás szempontja az ábrázolt ornamentikától 

részben függetlenül, térben-időben önálló mozgást is mutathat, illetve mutat. 

A technológiai-technikai szempontok bevonása a klasszifikációba végül azért is 

indokolható, mert a későbbiekben a készítéstechnológiai- és műhelyháttérről 

továbblépve a regionális változatokon és különbségeken keresztül a korszak társadalmi 

rendjére, infrastruktúrájára nézve messzemenő következtetések válhatnak lehetővé (a 

tárgyalt anyag a kárpát-medencei korai középkor legnagyobb darabszámú, 

legváltozatosabb tárgyhorizontját alkotja). Bár az utóbbiak szétfeszítenék a disszertáció 

kereteit, az alapok megteremtését és a továbbvezető utak vázolását szükségesnek 

tartottam. Az európai, kontinentális kutatásban előremutató módon az utóbbi néhány 

évben a természettudományos módszerek fejlődésével párhuzamosan mind nagyobb 

mértékben van jelen az anyagösszetétel, illetve a készítéstechnikai vizsgálatok 

szükségességének szempontja. Eljárásom erre a trendre reflektál.
107
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A bevezető fejezet megelőző szakaszában kifejtett, avar – és általában korai középkori – 

műhelygyakorlatra jellemző extenzivitás, az egyes garnitúrák/tárgyak egyedien 

mintázott volta döntően befolyásolja a késő avar kori, öntött bronztárgyakon megjelenő 

díszítőornamentika képét, amennyiben az egyedi mintázás az egymással szorosan rokon 

minták esetében is számtalan változatot eredményezett. A technológiai alapon 

azonosnak tekinthető tárgyak (azonosság, tárgyak hasonlóságának 1-2. szintje) az egyes 

együtteseken kívül csak kivételesen tűnnek fel. 

A hasonló tárgyak (tárgyak hasonlóságának 3-5. szintje) közötti eltérések közül – lévén 

a feldolgozás célja ornamentikai rendszerezés – nem vehettem mindet figyelembe. A 

változatok egyik típusát ugyanis azok a darabok alkotják, amelyeknél a részleteiben is 

megegyező ornamentika csak a tárgyak egyedien mintázott voltát bizonyító 

technikai/technológiai eredetű különbségekkel párosul. Ezen technikai jellegű 

különbségek kimerülnek az egyes esetek eltérő vonalvezetésében, a szögletek, ívek 

eltérő kialakításában, miközben a minta ornamentikai részletei, gyakran még az 

ornamentika felépítésének arányai is megegyezőek maradnak. A jelenség legjobb 

példája a 2. típusú, avar állatküzdelmi jelenetes szíjvégek, illetve a hátoldalukon látható 

laposindás ornamentika. Noha az egyes darabok között méretbeli különbségek vannak, 

mind a jelenet, mind a növényi ornamentika kialakítása, felületkidolgozása, az 

ornamentika elemeinek egymáshoz viszonyított helye és arányai gyakran tökéletesen 

megegyezőek. Ezeket az esetek ornamentikai szempontú megközelítésben azonosnak 

tekinthetőek.  

A rokon minták közötti különbségek második csoportját azok a tárgyak alkotják, 

amelyeknél a minta, illetve a felhasznált motívumok szintjén – tehát az ornamentikai 

síkon – is találunk kisebb különbségeket. A minta rokonsága, egyes esetekben 

következetlen használata (mintán belül eltérő ciklusok alkalmazása), a (közel) 

megegyező motívumválasztás, illetve az eltéréseknak gyakran az egyes tárgyak eltérő 

minőségéhez köthető volta a legtöbb esetben technikai háttérhez köthetőek: egyszerűen 

a mintázás szubjektív hátteréből fakadnak (készítő tudása, befektetett energia, 

időráfordítás, türelem, stb).  

A hasonló, közeli rokon minták éppen az extenzív műhelygyakorlat jellemzői miatt 

magától értetődően alkotnak tipológiai szempontból zárt, és az ornamentikai 

klasszifikáció szempontjából egységes típusokat. A késő avar kori ornamenitka 

rendszerezésével máig foglalkozó munkák emiatt egységes típusoknak tekintik ezeket a 

tárgycsoportokat is.
108

 Jelen dolgozatban azonban részben más módszer került 

alkalmazásra. A klasszifikáció során, mint alább kitűnik, a hasonló tárgyak közötti 

eltéréseket lehetőség szerint minél szélesebb körben igyekszem figyelembe venni. A 

változatokban figyelembe vett eltérések legnagyobb része teljesen egyértelműen 

egyszerűen az önálló mesterkezektől, illetve a fent jelzett szubjektív tényezőkből fakad.  

Eljárásom oka a dolgozatom elődeiétől részlegesen eltérő célkitűzése. Az ornamentikai 

klasszifikáció kereteit szétfeszítő, részletes tipologizálás célja, hogy az ornamentika 

vizsgálatába olyan tényezőket is beépítsek, amelyek a minták rendszerezésén túl más 

szempontok (készítők – időrendi- és regionális egységek – minőségi rétegek) 

vizsgálatára is lehetőséget ad. Ezek közül egyes kérdéseket a dolgozat értékelő 

fejezeteiben elemzek. A klasszifikáció részletezettségével azonban főleg olyan 

problémák jövőbeni vizsgálatához kívántam alapot teremteni, amelyeket a disszertáció 

terjedelmi keretei miatt itt legfeljebb csak érinthetek. Ezek közül az egyik 
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legfontosabbnak az előző szakaszban tárgyalt, műhelyazonos tárgyak rendszerének 

vizsgálatát tartom.  

A soron következő, ornamentika szempontjából túl részletes klasszifikációval célom 

tehát nem csak az ornamentika művészettörténeti jellegű elemzése, hanem ezen 

túlterjedően alapot kívántam teremteni az ornamentika kronológiai, regionális és 

minőségi rétegeinek, illetve az azt hordozó tárgyak előállításának és terjesztésének 

későbbi vizsgálatára. 

 

A bővebb célkitűzés mellett az egyes tárgyak közötti különbségek minél bővebb 

figyelembe vétele mellett szóltak az ornamentikai klasszifikáció során tecnikai 

szempontok is. Egy hasonlóan extenzív rendszerben a tárgyak tipológiai eltéréseinek 

egy része egyszerűen megfeleltethető az egyedi mintázásból fakadó különbözőségekkel, 

illetve azonos azokkal. Emiatt nem minden esetben dönthető el egyértelműen, hogy egy 

részlet csupán technikai jellegű szempont-e, vagy önálló formai tipológiai jelentőséggel 

bír. Az egyik, az előző fejezetben említett, mosonszentjánosi nagyszíjvégen a rendkívül 

gyenge minőségű, áthajló virágzó palmettás, kettős indaszárból levezethető minta egyik 

felső ciklusát a készítő egyszerű laposinda-horogként formálta meg. A jelenséget 

egyszerűbb, és természetesen jogos a kézműves sietségével, hanyagságával, a tárgy 

minősége alapján gyenge mesterségbeli tudásával magyarázni. A laposinda-horog 

feltűnésének azonban valószínű magyarázata, hogy esetében olyan, a kézműves 

„kezében lévő” motívum került át idegen ornamentális összefüggésbe, amelyre gyors 

vagy hanyag munkánál már ráállt a mester keze, nyilván azért, mert hasonló levelekkel 

díszített tárgyakat számos esetben készített. Abban a pillanatban tehát, amint a 

laposinda-horog jelenléte valamilyen szempontból érdekessé válik, azt máris formai 

tipológiai jellemzőként is szemléljük.  

Mivel a formai tipológiai eltérések végső soron a tárgyakat készítő mesterek 

munkájának következményei, a technikai és formai jellegzetességek, mint különböző 

kategória szétválasztása sok esetben erőszakolt. Másodsorban emiatt döntöttem a 

klasszifikáció során lehetőleg minél több, az egyes tárgyakat megkülönböztető részlet 

figyelembe vétele mellett.  

 

Az osztályozható részletek nagy száma alapján a mintákat kialakító késő avar rendszer 

figyelemre méltóan szabadon kombinálta a rendelkezésére álló motívumkincset és 

szerkesztési módokat. A felhasznált szerkesztési módok (minták) változatainak száma 

viszonylag szűkebb, legnagyobb részük az egyenes tükörtengelyű palmettákon és a 

hullámzó indaszár használatán alapul. Az azonos szerkezetű minták félpalmettáinak, 

illetve palmettáinak számos, tipológiai és stilisztikai szempontból eltérő megjelenési 

formája van. Az eltérő szerkezetű minták között viszont formai kapcsolatot teremt a 

megegyező típusú és stílusú félpalmetták/palmetták használata. Emiatt a feldolgozott 

ornamentika legkisebb, a korszak ornamentális rendszerében önállóan használt elemei 

(motívumai) nem a félpalmetta- és palmettatípusok, hanem az ezeket alkotó levél, rügy, 

termés, illetve részben összetett virágtípusok (52-53. kép). 

Az ornamentika szerkesztésén túl a felszínkialakítás módjának is több változata van. 

Mindegyik, késő avar kori leletanyagban feltűnő technika beágyazott a mediterráneum 

díszítőművészetébe (az egyes példákat ld. a késő avar leletanyag vonatkozó 

csoportjainak tárgyalásakor). A párhuzamok a mediterráneum egész területéről, illetve 

tágabb vonzásköréből, a legtöbb esetben a késő avar kori daraboknál sokkal szélesebb 

kronológiai keretek közül kerülnek elő. A késő avar környezetben viszont a tárgyak 

kialakításának módjai szilárd relatív időrendi határok közé illeszthetőek. A leletanyag 

átlagára érvényes rendszerből csak kevés, más szempontok szerint (használt 
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ornamentika, illetve főleg alapanyag alapján) is kivételes leletek jelentenek kivételt. Az 

egyes technikák használatát az egyszerű technológiai háttéren túl meghatározó 

szempontok miatt bizonyított, hogy a felszín kialakításának módja kultúrtörténeti 

jelentőséggel bír. Emiatt a klasszifikáció során ezt a szempontot is a formai tipológiai 

jellemzők között szerepeltetem. Itt kell megjegyeznünk, bár a disszertációban a kérdés 

tárgyalására nincsen lehetőségem, a használt technológia (öntés vagy cizellálás), illetve 

szerszámok (alakja, típusa, változatosság) szintén bírnak kultúrtörténeti jelentőséggel. 

A késő avar kori tárgyak nagy része egyszerű, a tárgytípusok adta lehetőségekhez 

mérten térbeli, domború relief. Kevés kivétellel a késő avar kor második felére 

keltezhető eljárás, amikor az ornamentikát a tárgy sík felületéből kónuszolva metszik ki. 

Végül főleg a késő avar kor utolsó időszakára jellemző az úgynevezett „vésett-poncolt” 

ornamentika alkalmazása. A minta hátterének poncolása öntött vagy lemezből 

domborított, térbeli ornamentikával is előfordul a Kárpát-medencében. Az egyes 

felszínkialakítási módokkal a késő avar korban specifikus minta- és motívumkincs is 

társul.  

A klasszifikáció során az egyes esetek (tárgyak) lelőhely szerinti felsorolása végül az 

ornamentikával díszített tárgytípusok szerint történik. Az eljárás oka, hogy a mintát – 

természetesen – jelentős mértékben meghatározza a mintatér mérete és alakja is. 

Kiegészítő szempontként, a tárgytípus megnevezése után lehetőség szerint zárójelben 

egyéb adatokat is feltűntetek (ornamentika ciklusainak száma, a minta áttört kétoldalas 

vagy egyoldalas volta, kétoldalas tárgyaknál a másik oldal ornamentikája, ha van, 

rögzítőfül, tárgy és mintatér keretelésének típusa). A felsorolt szempontok a késő avar 

kori ornamentika és az alkalmazásuk keretét nyújtó tárgyi kultúra értékelése során 

nyernek jelentőséget. 

 

A feldolgozott ornamentika csekély számú kivételtől eltekintve geometrizált jellegű, 

geometrikus szimmetriaviszonyokat nélkülöző növényi minta csak szórványosan jelenik 

meg. A minimális számú – egy-két – kivételtől eltekintve a késő avar leletanyagban 

használt minták hullámvonalra vagy egyenes tengelyre szerkesztettek. A minta 

rendszere esetükben meghatározza a felhasznált elemek elrendezését, részben pedig 

számát is.  

Mivel az ornamentika alapvetően igazodik a geometrikus szimmetriaviszonyokhoz, 

naturalitása mindig viszonylagos. Számos, mediterráneumi és nyugat-európai példán 

megfigyelhető, hogy azokban az esetekben is, ahol a minta szerkesztése növényiesnek 

látszik a szimmetriaviszonyok alkalmazása (pl. páros szár) a mintatér méretétől és 

alakjától függ. Eredeti formájában a hullámzó indaszárra szerkesztett ornamentika – 

indaornamentika – is florálgeometrikus rendszerű. Az avar környezet azonban ennek 

egyszerűbb formáit részesítette előnyben, amit az eredeti felhasználó terület csak 

keskeny sávokon alkalmaz megegyező formában. Téves lenne viszont az a 

megállapítás, hogy ennek eredménye az adott ornamentika „növényibb” jellege lenne az 

avar környezetben.  

A dolgozat értékelő szakaszaiban ennek ellenére a növényi eredetű ornamentika 

jellemzésének fontos szempontja annak naturális, illetve florálgeometrikus-geometrikus 

volta. Az alapvetően geometrikus szimmetriaviszonyokkal meghatározott, növényi 

elemeket tartalmazó – növényi eredetű ornamentikában természetesen 

megkülönböztethetőek egyes, naturálisabb, illetve erősebben geometrizált esetek. A 

„naturális növényi” és a „geometrikus növényi” (floralgeometrisch) fogalom jelentése a 

késő avar ornamentika kontextusában azonban relatív, csak egy folyamatos skála 

végpontjait jelenti.  
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Az egyes minták a „növényies” vagy „geometrikus” jellegét a szerkezet milyenségén túl 

számos tényező befolyásolja. Elsődleges tényező az avar leletanyag adott trendjére 

jellemző, szélesebb kulturális összefüggések között értelmezhető stilisztikai háttér. A 

formai tipológiai szintű különbségek közé kell sorolnunk azt a jelenséget, amikor 

egymással szoros formai kapcsolatban álló tárgyak felszínkialakításában, 

megmunkáltságának jellegében is szoros rokonság mutatkozik. A valódi formai-

tipológiai, kulturális hátterű jellemzők után a kézműves által befektetett munka 

mennyiségétől és minőségétől a minta külalakját befolyásoló véletlenszerű befolyásokig 

a tárgy és díszítése külalakját számos kiszámíthatatlan, vagy csak egyesével 

értelmezhető, véletlenszerű tényező befolyásolja.  

 

Mindezen megfontolások alapján a dolgozat a késő avar kori növényi ornamentika 

klasszifikációjában az alábbi szempontokat veszem figyelembe. A rendszerezés 

alapvető szempontja a minta: kívülről befelé haladva a minta egészétől az egyes 

ciklusok összetételét meghatározó jellemzőkig 

1. Alapszerkezet (magányosan, tengelyesen szimmetrikus palmettán, hullámzó 

indaszáron) 

2. Alapszerkezet lehetséges kettőzése 

3. Alapszerkezet jellege (ízesülő, áthajló, bőségszarus) 

4. Alapszerkezeten alkalmazott, ciklusokba szerveződő minta 

5. Típus: hány egység, hogyan nő 

6. Altípus/mintaváltozat: egységek jellege 

7. Változatok: alkalmazott motívumok kidolgozásában mutatkozó formai-tipológiai 

különbségek (például egy levél felületének megmunkálása). 

Amennyiben egy szempont nem értelmezhető az ornamentika egy csoportjában (például 

szimmetriaviszonyok a magányosan alkalmazott motívumoknál), azt természetesen nem 

szerepeltetem. Hasonlóan járok el, ha az ornamentika a főcsoporton belül valamely 

szempont szerint nem tagolódik – például a szár jellege szerint nem válik szét egyszerű 

szárú, ízesülő, áthajló, stb. mintákra. Ezekben az esetekben a szempontot a betűjeles 

rendszer átláthatósága érdekében elhagyom.  

I.: A minta globális jellege. 

I 1: A teljes minta szerkesztése 

I 1A: A szimmetria jellege 

I 1A1: A szár jellege 

I 1A1A: A ciklus globális jellege 

I 1A1Aa: A különböző ciklusösszetevők jellege, száma  

I 1A1Aa1: Típus 

I 1A1Aa1.1:Altípus 

I 1A1Aa1.1/1: Változat 
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ÉRTÉKELÉS 

 

A LAPOSINDA 

 

1. Bevezetés 

 

1.1. Avar laposindák Hampel József és Fettich Nándor között 

 

Az avarkutatás összefüggésében Fettich Nándorral kezdődik a laposinda 

fogalmának máig tartó diadalmenete: a fogalom használatát Fettich óta minden, a késő 

avar korszakkal foglalkozó munkában megtalálhatjuk. Az anyagközlésekben való 

tömeges alkalmazás után kimondottan ornamentikával foglalkozó munka csak a 

legutóbbi időben foglalkozott újra a laposinda problematikájával.  

Kimondatlanul, de a Strzygowski és Fettich Nándor által képviselt szemlélethez 

csatlakozik Kiss Gábor is, amikor a keskeny, körbe hajló pálcikaindát a növényi inda 

laposinda-leveléből geometrizálódott formának tartja.
109

 Felvetése szerint a nagy 

felületű, visszahajló csúcsú levél elkeskenyedésével, a levélcsúcs és a tő körbe 

záródásával alakul ki a keskeny pálcikainda-levél, Kiss Gábor feltételezése szerint 

helyszűkéből fakadó motívumromlás hatására. Habár elméletével nem érthetünk egyet, 

az mégis ráirányítja a figyelmet a körbe hajló, valóban növényi rendszerű – avar 

környezetben általában kétlevelű – félpalmettákban ábrázolt laposinda-levél, és a 

geometrikus, körbe hajló horgok (illetve pálcikainda-levelek) tipológiai hasonlóságának 

problémájára. A kérdés gyökerét valahol Riegl és Strzygowski ellentétének közelében 

találhatjuk meg: a legtöbb esetben ténylegesen is növényi jellegű (naturalizáló) 

ornamentika elemeként, két- és háromlevelű félpalmetták alkotójaként ábrázolt 

laposinda levelek egyes esetekben – minőségtől függetlenül – a riegli késő római 

ékvésett ornamentika körbe hajló horgaival (Spiralranke) mutatnak kifejezett 

rokonságot. Ahogy tehát a késő avar állatstílus környezetében az időszak általános 

képének megfelelően naturálisabb laposindás ornamentika esetében látszólag inkább 

Strzygowskinak és Fettichnek van igaza, úgy a florálgeometrikus jelleget mutató, 

geometrizált laposindás stílus vizsgálatakor a mérleg nyelve inkább Riegl és Hampel 

felé hajlik. 

 

1.2. Módszer 

 

Az alábbiakban a laposinda (Kreislappenranke), illetve a laposinda-levél 

(Kreislappen) fogalmát a két, ellentétes nézetet egyesítve a levélfelület húsosságától és 

a felszín kivitelezésétől függetlenül használom minden, körbe hajló levélre. Egykorú 

kontextusuknak megfelelően – anélkül, hogy ezzel a minta eredetének tekintetében 

állást kívánnék foglalni – alapvetően növényi eredetű mintaként, illetve motívumként 

tárgyalom őket. A disszretációban nem nyílik lehetőségem arra, hogy állást foglaljak a 

laposindás ornamentika geometrikus vagy növényi eredetével kapcsolatban. Erre a kora 

középkori ornamentika elemzésekor nincs is szükség: annál érdekesebb kérdés, hogy 

milyen viszonyban vannak egymással és a Mediterráneum nyugati felétől Belső-Ázsiáig 

előforduló párhuzamaikkal az avarok naturális, illetve florálgeometrikus dominanciájú 

laposindás mintái. 

A laposindás mintákkal megjelenő ornamentika mind az alkalmazott minta, 

mind pedig motívumkincs tekintetében egyszerű összetételű. A minták döntő többségét 
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a hullámzó indaszár többé- vagy kevésbé geometrizált változatai alkotják. A 

tengelyesen szimmetrikus palmetták ritka változatot képviselnek. A laposinda-levelek 

kategóriájában tipológiai szempontból, a levél húsosságától, illetve a levélfelszín 

domborzatától függően több változat különböztethető meg. A magyar kutatás laposinda-

levele az avar környezetre legjellemzőbb, nagy, sík lemezű levél. Rajta a levél hegye a 

levéltőig hajlik vissza, a levélfelszín belső pereme a hegy és a tő között kis kört alkot. A 

húsos, széles lemezű laposinda-levelek második típusán a levél felszínét a tő és a 

levélcsúcs között gerinc osztja ketté, a levélfelület a gerinctől két irányban rézsűsen lejt 

a minta hátteréig. A laposinda-levelek harmadik típusa végül a levelet a szárral 

megegyező vastagságú, keskeny horogként jeleníti meg.  

Főleg az első típuson belül található a levél egyes részleteinek megformálása 

szerint számos variáció (53. kép). A három alaptípus a kivitelezés minőségétől, mintatér 

méretétől függően számos átmeneti változatot is produkál, formai tipológiai 

függetlenségük azonban nagy mintaterű, jó kivitelű tárgyakon kielégítően 

dokumentálható (konkrét eseteket ld. alább). A három változat eltérő gyökerű, részben 

egymástól független környezetben került alkalmazásra (eltérő típusú tárgytípusokon és 

részben eltérő mintákban). 

 

A laposinda-levelek a késő avar kori díszítőművészet legelterjedtebb, azonban 

nem egyenletesen eloszló elemét alkotják. A növényi ornamentikában a laposindás 

minták használatának aránya egyes időszakokban túlnyomó más motívumokkal 

szemben.  

Avar környezetben a motívum használata két, stilisztikailag erősen eltérő, jól 

elkülöníthető kronológiai fázist alkotó csoportra – egy korai, plasztikus, naturalizáló 

laposindás és egy kései, florálgeometrikus jellegű körre – bomlik.  

Az időrendileg is jól körbehatárolható, kései, geometrikus dominanciájú minták 

könnyen leválaszthatóak a motívumformai szempontból változatosabb, korai csoportról. 

A korai fázisban a laposinda-levelek mindhárom, fent leírt alaptípusa megtalálható (sík 

felületű húsos és éles gerincű húsos levelek, illetve a szárral megegyező vastagságú 

levélhorgok). Formai kritériumok és a temetők relatív időrendje alapján minden eset jól 

keltezhető a 8. század első két harmadára, csekély számú kivételtől eltekintve 

egyértelműen a 8. század első felének alakos dominanciájú díszítőművészetéhez 

köthető. 

E díszítőművészeti stílus leírására a „késő avar állatstílus” fogalmát használom. 

A késő avar állatstílus jellemzője, hogy az ornamentikát a lehetőséghez mérten térben 

ábrázolja, és mind az alakos, mind a növényi motívumok plasztikusan naturális 

domborzattal jelennek meg (ld. bővebben alább). A geometrikus laposindás stílussal 

összehasonlításban, attól megkülönböztetve ezért a késő avar állatstílus növényi 

ornamentikája – az érezhetőn jelen lévő geometrizáló trendek mellett – nevezhető 

„naturális laposindás körnek”. 

A felszín megformálásának módja szerint (síkból kónuszolva kimetszett díszítés) 

egyértelműen meghatározható, rendkívül zárt kört alkotó, 8. század második felében 

használt geometrikus laposindás stílussal és a geometrizáltság foka alapján vele 

szorosan kapcsolódó pálcikaindákkal a fejezet második felében foglalkozom. 

Az alakos és növényi ornamentikának avar díszítőművészetben megvalósuló 

tökéletes egysége miatt nem térhetek ki az elől, hogy a késő avar állatstílus korszakának 

nem szorosan a dolgozathoz tartozó, alakos részét is értékeljem. Jelen dolgozat 

szerzőjének szerencséjére ennek feltételei adottak: a korszak alakos motívumait 

összefoglaló munkájával Fancsalszky Gábor kitűnő alapot teremtett a 8. század első 

felére jellemző díszítőművészet alakos és növényi elemeinek együttes 
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értelmezéséhez.
110

 Mivel ez a növényi ornamentika trendjeinek vizsgálatától 

elválasztható, a késő avar díszítőművészet folyamatait a dolgozat végén reményeim 

szerint összefoglaló fejezethez viszont elengedhetetlen, a késő avar állatstílus alakos 

ornamentikáját értékelő fejezetet a növényi ornamentika tárgyalása után, a végső 

összefoglalás elé illesztettem be.  

 

2. A naturális laposindás kör 

 

A laposindákkal foglalkozó fejezet első fele a késő avar állatstílus laposindás 

mintái alkotta kör Kárpát-medencén belüli rendszerét kívánja összefoglalni.  

 

2.1. Időrend 

 

A késő avar állatstílusban, illetve azzal párhuzamosan alkalmazott növényi 

ornamentika időrendje a vele gyakran egy tárgyon alkalmazott alakos motívumok, 

illetve a hordozó tárgytípusok alapján tisztázottnak tekinthető. Az alábbiakban a 

laposindás mintáknak a 8. század első felének jellemző tárgytípusain, illetve „griffes” 

ornamentikájával azonos kontextusban alkalmazott részét elemzem. Az időrendi fázis – 

abszolút időrendi szempontból körülbelül a 8. század első fele – megegyezik Falko 

Daim SpA I-II, illetve Jozef Zábojník SSI-II fázisával. A relatív időrendi szakasz a 

tiszafüredi temető elemzésekor Garam Éva által alkotott 4. generációnak felel meg.
111

 

Időrend tekintetében igen használható összefoglalás jelent meg Eric Breuer tollából:
112

 a 

szerző a nagyobb avar temetők leletanyaga segítségével elvégezte a fontosabb 

tárgytípusok – köztük az övverettípusok – szeriációját. Mivel munkájában a tárgyforma 

mellett az ornamentika is típusalkotó tényező, időrendi rendszere számomra is 

alkalmazható, bár egyes leletek esetében a leletösszefüggések alapján ellenőrzésre 

szorul. Így a kerek aljú, homorú oldalú nagyszíjvégek, bár szigorúan véve formájukban 

valóban a rögzítőfüles, tokos vagy kétlapos darabokhoz hasonlóak, azoknál jóval 

korábbi, inkább 8. század eleji darabok.
113

 Formai jellegzetességük ebben az esetben 

nem időrendi helyzetük, hanem inkább kulturális „Sonderstellung”-juk következménye: 

éppen az E. Breuer által hozott, alattyáni nagyszíjvég, mint alább látni fogjuk, néhány 

másik darabbal együtt a 8. század eleji, balkáni leletkörrel, és nem a Kárpát-medencei 

geometrikus laposindás stílussal állítható párhuzamba. A tárgy, illetve 

ornamentikájának formai jellegzetességei ezúttal tehát nem időrendi, hanem kulturális 

erővonalak mentén mozognak. A formai párhuzamok és leletösszefüggés fényében 

ellenőrzendő, egyedi esetek kivételével azonban Breuer teljes Kárpát-medencei anyagot 

alapul vevő munkája kitűnő időrendi összefoglalás. 

A késő avar kor relatív időrendjének kellőképpen tisztázott volta felment az 

időrenddel, mint megoldandó kérdéssel való foglalatosság alól: a következőkben az 

egyes tárgyakat a két szakasz tárgyainak tipológiai rendszerében elfoglalt helyük szerint 

illesztem be az értékelésbe. Azokban az esetekben, ahol a minta vagy tárgytípus 

összefüggései alapján a relatív időrendet illetően további megállapítások tehetőek, 

azokat az adott mintatípus tárgyalásához természetesen beillesztem. 

 

2.2. A naturális laposindás kör minta- és motívumkincse 
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 Daim 1987, Abb. 28-29; Zábojník 1991, Garam 1995, Abb. 254. 
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 Például: Breuer 2005, Abb. 19, 27. számot viselő nagyszíjvég. 
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A 8. század első felében, a késő avar állatstílus alakos motívumainak kíséretében 

alkalmazott növényi ornamentika egyszerű, szűk formai spektrumot alkalmaz. A szinte 

egyeduralkodó laposindás mintákon kívül egyedül az alább külön tárgyalt „indavirágot” 

alkalmazza nagyobb mértékben. A ritkán vereteken, főleg szíjvégeken (gyakran 

négylábú ragadozókkal egy tárgyon) alkalmazott növényi minta döntő többsége 

hullámzó indaszárra szerkesztett.  

A tengelyesen szimmetrikus minta ritka. A tengelyesen szimmetrikus 

szerkesztések legegyszerűbb változatait hullámzó indaszárral nem kitölthető, kis 

felületű mintaterekben találjuk meg. A 8. század első felének jellemző, négylábú 

ragadozókkal díszített nagyszíjvégein a növényi mintájú mellékmezők (tok mintatere) 

és hátoldal szinte minden esetben egyszerű, laposindás ornamentikát mutat. A minta 

szerkesztése részben függ a mintatér méretétől. Kis felületű mellékmezőkben előfordul 

a rövid, körbe hajló, ívelt szárra szerkesztett laposinda-levél tengelyesen tükrös 

kettőzése. A minta gyakori a késő avar állatstílusra jellemző tárgyak 

mellékmezőiben.
114

 Hat szemből álló fürtökkel és nagy felületű laposinda-levelekkel az 

utóbbi szerkesztés övforgó testét is alkotja.
115

 Nagyszíjvég fő mintaterében tengelyesen 

szimmetrikus horogpárokon alapuló ornamentika csak kivételes esetben szerepel.
116

  

A minta legtöbbször folyamatos, hullámzó indaszár, vagy a hullámzó indaszár S 

alakú szakaszaiból összeállított, tengelyesen szimmetrikus konstrukció. A folyamatos 

hullámzó szárra szerkesztett ornamentika az alkalmazott motívumokkal megtartja a 

minta növényi voltát, rajta az avar környezet túlnyomóan kétlevelű félpalmettákat 

alkalmazott. 

A késő avar állatstílus egyik legjellemzőbb mintája a 2. típusú állatküzdelmi 

jelenet (az állatküzdelmi jelenet két típusát ld. a késő avar állatstílus alakos 

ornamentikájának tárgyalásánál). A 8. század első felében, illetve a késő avar 

állatstíluson belül a jelenettel díszített darabok a formai változatok hiányában zárt 
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 (II2Aa1.1; 1. kép 17), Tokos nagyszíjvégen (a hátlap főmezőjének tetején, előlapon állatküzdelmi 

jelenet): Halimba – Belátó-domb 189 (Török 1998, 35, Taf. 22); 

Tokos nagyszíjvégen (mellékmezőben): Gátér – Vasútállomás 43 (Kada 1905, 376); Keszthely – Városi 

sírmező szórvány (Lipp 1884, 28, IX. t. 205);  

Széles pajzs alakú vereten: Orosháza – Bónum-téglagyár 51 (Juhász 1995, 24, Taf. III); 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Gerjen 63 (Kiss 1984a, 108, 47. t); 

(II2Aa1.1/1; 1. kép 18), Lyukvédő vereten: Cikó 183 (Somogyi 1984, 42, 13. t); Cikó 548 (Somogyi 1984, 

64, 37. t.); 

(II2Aa1.1/3; 1. kép 21). téglalap alakú, griffes veret csüngőjén: Gátér – Vasútállomás 58 (Kada 1905, 381); 

(II2Aa1.1/4; 1. kép 20), Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Üllő I – Disznójárás 150 (Horváth 1935, 21, IX. 

t. 1-15); 

(II2Aa1.1/5; 1. kép 22), csaton (egytagú, trapéz alakú karikával): Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 805 

(Eisner 1952, Obr. 84); Hódmezővásárhely – Mártély-Csanyi part 11 (Hampel 1905, 111, Taf. 91); 

Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 114 (Trugly 1993, 201, Taf. XIX); Komárno – Lodenice 

(Komárom – Hajógyár) 121 (Trugly 1993, 203, Taf. XXVII); Komárno – Lodenice (Komárom – 

Hajógyár) 123 (Trugly 1993, 204, Taf. XXVIII); Nové Zámky (Érsekújvár) 218 (Čilinská 1966, 45-46, 

Taf. XLII); Romonya I 95 (Kiss 1977, 115, Pl. XLIX); Szebény I 194 (Garam 1975b, 84-85, Fig. 14); 

Üllő I – Disznójárás C (Horváth 1935, 33, XXI. T. 1-31); Žitavska Ton (Zsitvatő) 29 (Budinský-Krička 

1956, 29-30, Tab. XXVIII);  

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Győr – Téglavető-dűlő 776 (Fettich 1943, 39, XXIV. T. 1-11); 

Függesztőveret csüngőjén: Hódmezővásárhely – Mártély-Csanyi part B (Hampel 1905, 105-108, Taf. 85); 

(II2Aa1.1/6; 1. kép 24-25), téglalap alakú veret csüngőjén (veret griffel díszített): Čunovo (Dunacsúny) 68 

(Sőtér 1895, 102); Čunovo (Dunacsúny) 68 (Sőtér 1895, 102); Mindszent – Bozó-tanya 1 (Szalontai 

1995, 189, 6. kép, 1-8); Romonya I 95 (Kiss 1977, 115, Pl. XLIX);  

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 116 (Eisner 1952, Obr. 16); 
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 ld. 1. kép 30-33. 
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 (II3a1; 3. kép 1-4), Tokos nagyszíjvégen (előlapon állatküzdelmi jelenet): Kékesd 176 (Kiss 1977, 56, 

Pl. XX); 
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horizontot alkotnak, amelynek szórványosan előforduló egyedi esetei inkább az 

alaptípus mereven alkalmazott egységére hívják fel a figyelmet.
117

 A nagyszíjvégeken 

kizárólag a hullámzó indaszárra szerkesztett kétlevelű félpalmettás, illetve a párosan 

alkalmazott S alakú ciklusokból összeállított minták egy-egy típusát alkalmazták. Az 

előbbi esetben a hullámzó indaszárra szerkesztett kétlevelű félpalmetta takarólevele kis 

laposinda-levelet alkot, a minta alsó végét két, egymás felé hajló, a növényi rendet 

megtörő, trombita alakú tag zárja (120. kép 1).
118

  

A párban álló S alakokkal szerkesztett változat (60. kép 1-4) minden esetben sík 

lemezű, magányos laposinda-leveleket alkalmaz, az S alakok között térkitöltő 

rügyekkel. Feltűnő, bár talán csak a kutatási helyzetből fakadó jelenség, hogy a 

váltakozó irányítású S-párok csak ezekkel az esetekkel együtt fordulnak elő.
119

 Az 

utóbbi nagyszíjvégek méret, forma, minőség, a minta szerkesztése és a ciklusok száma 

tekintetében a folyamatos futású indás-állatküzdelmi jelenetes szíjvégekhez hasonlóan 

zárt, bár kisebb darabszámú horizontot alkotnak (a párban álló S alakokkal szerkesztett 

mintához ld. még alább). 

A legalsó ciklust záró, szembefordított, tompaszögben összefutó, trombita alakú 

tagok az állatküzdelmi jelenettel díszített nagyszíjvégeken a minta lezárásának 
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 Ilyen: Tokos nagyszíjvégen (minta három ciklusból, előlapon csonka állatküzdelmi jelenet): Vukovar 

– Švapsko brdo (Valkóvár) szórvány (Karmanski 1976, T. XXX, 1); Ld. még Fancsalszky 2007, 38. t. 
118

 (IV2A1b1.1; 30. kép 1, 13), Tokos nagyszíjvégen (minta négy ciklusból, előlapon állatküzdelmi 

jelenettel): Apatin – Dunavska ulica (Apatin – Duna u.) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 

1962, 34); Áporka – Ürbőpuszta 20 (Bóna 1957, 158, XXXV. t); Bakonycsernye – Kun Béla utca 40 

(Fülöp 1977, XI. t.); Győr – Téglavető-dűlő 155 (Fettich 1943, 19-20, XVIII. t. 1); Győr – Téglavető-dűlő 

356 (Fettich 1943, 43, XXVIII. t. 9); Homokmégy – Halom 31 (Garam 1975a, 27-28, Fig. 5); 

Homokmégy – Halom 60 (Garam 1975a, 29, Fig. 7); Ismeretlen (Hampel 1905, 337, Taf. 258, 3); 

Ismeretlen (Heinrich-Tamaska 2005, 250, Abb. 17); Ismeretlen (Heinrich-Tamaska 2005, 258, Abb. 31); 

Kékesd 85 (Kiss 1977, 52, Pl. XV); Keszthely szórvány (Lipp 1884, 27, VII. t. 181-182); Košice – 

Šebastovce (Kassa – Zsebes) 161 (Budinský-Krička – Točik 1991, 38, Taf. XXII); Košice – Šebastovce 

(Kassa – Zsebes) 232 (Budinský-Krička – Točik 1991, 50-51, Taf. XXXIII); Lászlófalva – Borbás 

szórvány (H. Tóth 1992, 52, 8. t. 8); Mali Idjoš – Žuta jama (Kishegyes – Sárgagödör) 74b (Gubitza 

1907, 360-362); Mali Idjoš – Žuta jama (Kishegyes – Sárgagödör) 74/b; Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 

21 (Daim 1987, 222-223, Taf. 16-17); Mistelbach „A”; Mosonszentjános – Kavicsbánya 44 (közöletlen); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 47 (közöletlen); Pécel – Lebuki-dűlő 10 (Török 1971, 89-90, 4. ábra); 

Regöly – Kapuvár 95(?) (Kiss 1984b, 134, 72. t); Romonya I 31 (Kiss 1977, 112, Pl. XLVI); Romonya I 

41 (Kiss 1977, 112, Pl. XLVII); Sommerein am Leithagebirge 99 (Daim – Lippert 1984, 41, Taf. 64-66); 

Šturovo (Párkány) 222 (Točik 1968, 58-59, Taf. XLV, 1-9); Szebény I 11 (Garam 1975b, 76, Fig. 3); 

Szebény I 43 (Garam 1975b, 77-78, Fig. 5); Szebény I 139 (Garam 1975b, 82, Fig. 11); Szebény I 202 

(Garam 1975b, 85, Fig. 15); Szeged – Fehértó A 156 (Madaras 1995, 31, Pl. 20); Szekszárd – Bogyiszlói 

út 420 (Rosner 1999, 57, Taf. 29); Szentes – Lapistó 62 (Csallány 1906, 299); Szentes – Lapistó 93 

(Csallány 1906, 300); Székkutas – Kápolnadűlő 236 (B. Nagy 2003, 39, 81. kép); Szirák – Degenfeld-

birtok 41 (Posta 1895, 75); Tiszafüred – Majoros 1084 (Garam 1995, 126, 128, Taf. 147); Tiszafüred – 

Majoros 1151/a (Garam 1995, 135, Taf. 154); Tiszafüred – Majoros 1215/a (Garam 1995, 144, Taf. 161); 

Tiszafüred – Majoros 1245 (Garam 1995, 148, Taf. 166); Visznek – Kecskehegy 41; Visznek – 

Kecskehegy 138(?); Zamárdi – Rétiföldek 611 (Bárdos – Garam 2009, 87, Taf. 76); Zwölfaxing 98 

(Lippert 1969, 141, Taf. 38);  

Tokos nagyszíjvégen (minta négy ciklusból, hátoldalon geometrikus minta): Szeged – Makkoserdő 208 

(Salamon 1995, 127, Pl. 15);  

Tokos nagyszíjvégen (minta négy ciklusból, előlapon négylábú ragadozókkal): Alattyán – Tulát 659 

(Kovrig 1963, 56, Taf. XLI); Čunovo (Dunacsúny) 34 (Sőtér 1895, 97); Keszthely – Dobogó szórvány 

(Lipp 1884, 27, VIII. t. 190-191; Kiss 1997, 2. t. 24); Micheldorf – Kremsdorf 1 (Tovornik 1985, 213-

214, Taf. 6-7); Tard – Homokbánya szórvány (Végh 1968, 59-60, XVI. t. 2); 

Tokos nagyszíjvégen (előlapon egyéb, növényi vagy geometrikus mintával): Győr – Téglavető-dűlő 471 

(Fettich 1943, 30, XVIII. t. 2); Klisa – Vrnograc szórvány (Raunig 1976, 138-139); Pécel – Lebuki-dűlő 

19 (Török 1971, 90, 4. ábra); Visznek – Kecskehegy 1 (Török 1975d, 324, Fig. 2); 
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 Az állatküzdelmi jelenetek típusaihoz ld. Fettich 1926a, illetve nyomában Tettamanti 1985. A 2. 

típusnak a két szerzőtől részben eltérő elkülönítését és leírását ld. alább. 
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általánosan alkalmazott megoldása. A két tag megszakítja az alsó ciklusban az indaszár 

futását, geometrikus jelleget kölcsönözve annak. Jellemző, hogy minden esetben a 

legjobb rajzolatú és kivitelezésű tárgyakon tűnik fel.  
A kisszíjvégek között – valószínűleg részben az ábrázolhatóság méretből fakadó 

korlátai miatt is – kevés, két laposinda-levélből összeállított félpalmettás darab van. Az 

utóbbiak általában gondosan mintázott példányok.
120

  

A késő avar állatstílus állatalakokkal együtt megjelenő növényi 

ornamentikájának képét a legtisztább formában a fenti nagyszíjvégtípuson megjelenő 

változatok határozzák meg (nagy felületű, a ciklust kitöltő, sík felületű laposinda-

levelek, egyszeres, egyszerű folyamatos indaszáron vagy annak S alakú szakaszainak 

tengelyes tükrözésével előállított minta). A különbséget egyrészt a szerkesztések lazább, 

változatosabb volta, másrészt az alkalmazott motívum – a laposinda-levél – éles 

gerincű, vagy a szárral megegyező vastagságú, horogszerű formáinak alkalmazása 

jelenti.  

Az állatküzdelmi jelenetes vagy vonuló griffekkel díszített előlapú 

nagyszíjvégek szűk környezetébe tartozó ornamentika darabjai a látszólag a 8. század 

első felének laposindás ornamentikájának magját képező állatküzdelmi jelenetes 

csoportnál lazább szerkesztést mutatnak (59. kép 1, 4). Az ide sorolható darabokat 

szinte minden esetben kétlevelű félpalmetták díszítik. Takarólevelük nem kis laposinda-

, hanem hegyes, profilban ábrázolt repkénylevélre hasonlít, vagy ívelt, sarló alakú 

hegyes levél. Esetükben mind a ciklusok száma, mind a motívumok kialakítása, mind 

pedig az előlap alakos díszítése számos változatban készült.
121
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 (IV2A1b1.1; 30. kép 1, 13), Tokos kisszíjvégen (minta két ciklusból, előlapon négylábú állat): Abony – 

Neppel F. telke 116 (Éber 1902, 258); Odžac (Hódság) IV 16 (Karmanski 1975a, 19, Tab. XVII); 

Žitavska Ton (Zsitvatő) A (Budinský-Krička 1956, 6, Tab. IX); 

Tokos kisszíjvégen (minta két ciklusból, hátoldal díszítetlen): Gátér – Vasútállomás 42 (Kada 1905, 375); 

Kecel – Határdűlő 25 (Cs. Sós 1958, 7, VI. T. 13); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 57 (Daim 1987, 235, 

Taf. 51); Mödling a.d. Goldenen Stiege 325 (Daim 1977, 14-15); Nové Zámky (Érsekújvár) 92 (Čilinská 

1966, 23-24, Taf. XXVII); Pécel – Lebuki-dűlő 19 (Török 1971, 90, 4. ábra); Sárszentlőrinc – Uzd 27 

(Heinrich-Tamaska – Ódor 2006, 159, 4. kép); Szeged – Fehértó A 159 (Madaras 1995, 31, Pl. 20); 

Tiszafüred – Majoros 125; Tiszafüred – Majoros 589 (Garam 1995, 78, Taf. 105); Tiszafüred – Majoros 

680 (Garam 1995, 86, Taf. 111); Tiszafüred – Majoros 1272 (Garam 1995, 156, Taf. 170); Želovce 

(Zsély) 189 (Čilinská 1973, 69, Taf. XXXIII); Zamárdi – Rétiföldek 465 (Bárdos – Garam 2009, 69, Taf. 

57);  

Tokos kisszíjvégen (U alakú, ólom, minta két ciklusból): Kecel – Határdűlő 64 (Cs. Sós 1958, 10-11, XI. 

T. 3); 

Tokos kisszíjvégen (minta három ciklus, hátlap díszítetlen, tok díszítetlen vagy külön mezőként díszített, 

takarólevél kis laposinda): Odžac V (Hódság) 2;  
121

 (IV2A1b1.1; 30. kép 3-6, 12, 20), Tokos nagyszíjvégen (Takarólevél hegyes: Pančevo (Pancsova) 

szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 24-26); 

Tokos nagyszíjvégen (hátlapon geometrikus dísszel, takarólevél hegyes, tárgy törött): Kékkút, sírlelet); 

Tokos nagyszíjvégen (előlapon négylábú ragadozókkal, takarólevél hegyes): Budapest IX – Wekerle-

telep 35 (Nagy 1998, 66, Taf. 52); Mosonszentjános – Kavicsbánya 30 (közöletlen); Székkutas – 

Kápolnadűlő 31 (B. Nagy 2003, 20, 13. kép); Székkutas – Kápolnadűlő 38 (B. Nagy 2003, 21, 15. kép); 

Székkutas – Kápolnadűlő 70 (B. Nagy 2003, 24-25, 32. kép); Tiszafüred – Majoros 1151/a (Garam 1995, 

135, Taf. 154); Visznek – Kecskehegy 75 (Török 1975d, 335, Fig. 7); 

Tokos nagyszíjvégen (előoldalon egyéb, növényi vagy geometrikus mintával): Ártánd – Kapitány-dűlő 

szórvány (Kralovánszky 1994, 63, 22. kép); Dunaszekcső – Téglagyár 35 (Cs. Sós 1966/67, 99, 47. ábra); 

Keszthely szórvány (Lipp 1884, 24, IV. t. 79-80); Kisköre – Halastó 53 (Garam 1979, 19, Taf. 13); 

Mindszent – Bozó-tanya 4 (Szalontai 1995, 189, 8. kép, 12-16); Nové Zámky (Érsekújvár) 92 (Čilinská 

1966, 23-24, Taf. XXVII); Pilismarót – Basaharc 151 (Fettich 1965, 51); Üllő I – Disznójárás 19 

(Horváth 1935, 12, III. t); 

Tokos nagyszíjvégen (minta áttört): Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 51 (Daim 1987, 232, Taf. 42-43); 

Szarvas – Grexa-téglagyár 230 (Juhász 2004, 41, Taf. XXIX);  
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Formai szempontból az utóbbi típussal határos, illetve összeolvad azzal a 

hullámzó indaszárra szerkesztett, kétlevelű félpalmetta második típusa (59. kép 2). 

Esetében a félpalmetta laposinda-levele és az azt takaró, ívelt, hegyes levél mérete 

körülbelül egyforma. A szerkesztési mód a 8. század első felében főleg tokos 

kisszíjvégeken általános, a kisszíjvégek mintaterében a kis méret miatt azonban 

általában nem különíthető el a fenti, túlsúlyos laposinda-levelekkel mintázott 

daraboktól. A kisszíjvégek mellett néhány egykorú tárgytípuson is előfordul a 

mintatípus.
122

 Olyan tárgyakon, ahol a mintatér mérete miatt az ornamentika jól 

kidolgozott, a kiegyensúlyozott levélméretű félpalmetták ritkák (bővebben ld. alább).  

                                                                                                                                               
Áttört, kétoldalas nagyszíjvégek, takarólevél kis laposinda-levél: Öskü – Agyaggödör 54 (Rhé – Fettich 

1931, 49, Taf. XV); 

(IV2A1b1.1/2; 30. kép 6), Hátlapon geometrikus minta: Szeged – Makkoserdő 208 (Salamon 1995, 127, Pl. 

15); Öcsöd – Büdöshalom 59 (Genito – Madaras 2005, Obj. no. 1-14);  

(IV2A1b1.1/3) Tokos kisszíjvégen (három ciklus): Gátér – Vasútállomás 266 (Kada 1908, 334);  

(IV2A1b1.1/4). Tokos nagyszíjvégen (minta négy ciklusból): Szirák – Degenfeld-birtok 23 (Posta 1895, 66-

67);  

(IV2A1b1.1/4.1) Propeller alakú övforgón: Szentes – Nagyhegy 32 (Csallány 1962, 445-447, Taf. XV); 

(IV2A1b1.1/7) Tokos-zsanéros nagyszíjvégen: Szirák – Degenfeld-birtok 52 (Posta 1895, 78); 

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen: Szeged – Fehértó A 4a (Madaras 1995, 53, Pl. 40); 

(IV2A1b1.1/7; 30. kép 17-18). Tokos kisszíjvégen: Alattyán – Tulát 170 (Kovrig 1963, 22, Taf. XIV); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Alattyán – Tulát 542 (Kovrig 1963, 49, Taf. XXXIV); 

(IV2A1b1.1/7) Szíjszorító-lemezes kisszíjvégen (két ciklusból, hátlap geometrikus díszű): Tiszafüred – 

Majoros 184 (Garam 1995, 28, Taf. 72); 
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 (IV2A1b1.1; 30. kép 3-6, 12, 20), Csaton: Cikó 183 (Somogyi 1984, 42, 13. t); Keszthely szórvány (Lipp 

1884, 24, IV. t. 84); Nové Zámky (Érsekújvár) 59 (Čilinská 1966, 16, Taf. XXII); Rákóczifalva – 

Kastélydomb 30 (Madaras 1979-80, 143, III. t); Szentendre – Pismány, Barackos u. síregyüttes (MRT 7, 

39. t. 14-25); Tiszafüred – Majoros 845 (Garam 1995, 102, Taf. 126); Üllő I – Disznójárás 196 (Horváth 

1935, 26, XIII. t. 16-30); Vojka – Brdašica 2 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 98);   

Tokos kisszíjvégen (törött, nem besorolható): Alattyán – Tulát 388 (Kovrig 1963, Taf. XXVI); Budapest 

X – Rákos 7 (Nagy 1998, 72, Taf. 55); Kisköre – Halastó 53 (Garam 1979, 19, Taf. 13); Kisköre – 

Halastó 165 (Garam 1979, 33, Taf. 25); Szebény I 11 (Garam 1975b, 76, Fig. 3); Tiszafüred – Majoros 

1215a (Garam 1995, 144, Taf. 161); 

Tokos kisszíjvégen (minta két ciklusból, előlapon négylábú állatalak): Čunovo (Dunacsúny) 4 (Sőtér 

1895, 88); Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 231 (Budinský-Krička – Točik 1991, 49, Taf. XXI); 

Martonvásár – Gyermekotthon 1 (Rosner 1960, 172, 2. ábra); Mosonszentjános – Kavicsbánya 44 

(közöletlen); Mosonszentjános – Kavicsbánya 47 (közöletlen); Odžac (Hódság) IV 16 (Karmanski 1975a, 

17, Tab. XVII, 13-15); Szentes – Nagyhegy 13 (Csallány 1962, 475, Taf. XVIII); Tiszafüred – Majoros 

330 (Garam 1995, 47, Taf. 84); Tiszafüred – Majoros 561 (Garam 1995, 75, Taf. 102); Žitavska Ton 

(Zsitvatő) 1;  

Tokos kisszíjvégen (minta két ciklusból, áttört vagy két lap mintája megegyező): Leobersdorf – Ziegelei 

Polsterer 65 (Daim 1987, 238, Taf. 57); Nagypall I – Határi-dűlő 28 (Kiss 1977, 74, Pl. XXIX); Orosháza 

– Béke TSz-homokbánya 82 (Juhász 1995, 82, Taf. XVIII); Sárosd, sírlelet (KöltőXXX); Szarvas – 

Grexa-téglagyár 418 (Juhász 2004, 62, Taf. XLIX); Szentes – Kaján 351 (Korek 1943-44, 41, XXXIII. t. 

1-14); Veszprém – Cseri út, gázárok 5;  

Tokos kisszíjvégen (minta két ciklusból, hátlap díszítetlen): Abony – Neppel F. telke 88 (Éber 1902, 

252); Alattyán – Tulát 267 (Kovrig 1963, 30, Taf. XX); Alattyán – Tulát 294 (Kovrig 1963, 56, Taf. 

XLI); Alattyán – Tulát 365 (Kovrig 1963, 56, Taf. XLI); Alattyán – Tulát 659 (Kovrig 1963, 56, Taf. 

XLI); Andocs – Temető utca 54 (Garam 1972, 142, 12. ábra); Bakonycsernye – Kun Béla utca 40 (Fülöp 

1977, XI. t.); Bernolákovo (Cseklész) 53 (Kraskovská 1962, 438, Tab. X); Bóly – Siebert-puszta 1a (Papp 

1962, 168-169, III. t. 9-13); Brunn a.d. Schneebergbahn szórvány (Daim 1979, 67-68, Taf. 14); Budapest 

II – Tárogató u. A (Nagy 1998, Taf 30); Čunovo (Dunacsúny) 75 (Sőtér 1895, 103); Edelsthal 

(Nemesvölgy) 1886 nem azonosítható (Sőtér 1898, IV. t. 1); Gátér – Vasútállomás 3 (Kada 1905, 365); 

Gátér – Vasútállomás 37 (Kada 1905, 373); Gátér – Vasútállomás 43 (Kada 1905, 376); Gátér – 

Vasútállomás 257 (Kada 1908, 333); Gátér – Vasútállomás 325 (Fettich 1929, 4-10); Gyomaendrőd – 

Kecskészug 14 (Juhász 2006, 101, 5. kép); Halimba – Belátó-domb 143 (Török 1998, 31, Taf.16); 

Holiare (Alsógellér) 558 (Točik 1968, 86, Taf. LXXII, 14); Homokmégy – Halom 110 (Garam 1975a, 31-

32, Fig. 10); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 32 (Pástor 1971, 99-100, Obr. 15); Hraničná pri 
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Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 41 (Pástor 1971, 101-102, Obr. 17); Hraničná pri Hornáde – Kechnec 

(Kehnyec) 94 (Pástor 1971, 117-118, Obr. 28); Jánoshida – Tótkérpuszta 19 (Erdélyi 1958, 9, IX. t); 

Jánoshida – Tótkérpuszta 113 (Erdélyi 1958, 23, XXIV. t); Jánoshida – Tótkérpuszta 116 (Erdélyi 1958, 

23-24, XXV. t. 6-14); Jánoshida – Tótkérpuszta 221 (Erdélyi 1958, 38, XXXVIII. t. 1-9); Jánoshida – 

Tótkérpuszta 238 (Erdélyi 1958, 40, XL. t); Kenderes – Bánhalom 1 (Kaposvári – Szabó 1956, 166-168); 

Keszthely – Városi temető szórvány (Lipp 1884, 24, 72, 81. ábra); Keszthely szórvány (Lipp 1884, 82); 

Kékesd 85 (Kiss 1977, 52, Pl. XV); Kékesd 184 (Kiss 1977, 56, Pl. XXII); Kékkút sírlelet; Kisköre – 

Halastó 41 (Garam 1979, 15-17, Taf. 11); Kisköre – Halastó 54 (Garam 1979, 19, Taf. 13); Kisköre – 

Halastó 138 (Garam 1979, 29, Taf. 22); Kiskőrös – Cebe puszta 21 (Török 1975b, 310, Fig. 2); Komárno 

– Lodenice (Komárom – Hajógyár) 103 (Trugly 1993, 195, Taf. VI); Komárno – Lodenice (Komárom – 

Hajógyár) 103 (Trugly 1993, 195, Taf. VI); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 109; Komárno 

– Lodenice (Komárom – Hajógyár) 118 (Trugly 1993, 201, Taf. XXIII); Komárno – Lodenice (Komárom 

– Hajógyár) 139 (Trugly 1993, 212, Taf. XLVI); Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 173; Košice – 

Šebastovce (Kassa – Zsebes) 232 (Budinský-Krička – Točik 1991, 50-51, Taf. XXXIII); Kölked – 

Feketekapu B 219 (Kiss 2001, 97-98, Taf. 67); Körösladány – Gát 10 (Fettich 1930, 207); Leobersdorf – 

Ziegelei Polsterer 71 (Daim 1987, 241, Taf. 69-71); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 120 (Daim 1987, 

260, Taf. 117); Madaras – Téglavető-dűlő 32 (Rácz 1999, 350-351, 8. kép); Mindszent – Bozó-tanya 4 

(Szalontai 1995, 189, 8. kép, 12-16); Mindszent – Bozó-tanya 15 (Szalontai 1995, 191, 8. kép, 1-6); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 25 (közöletlen); Mosonszentjános – Kavicsbánya 54 (közöletlen); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 116 (közöletlen); Mosonszentjános – Kavicsbánya 135 (közöletlen); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 206 (közöletlen); Mödling a.d. Goldenen Stiege 100 (Schwammenhöfer 

1976, 12); Mödling a.d. Goldenen Stiege 326 (Daim 1977, 13); Mödling a.d. Goldenen Stiege nem 

azonosítható (Schwammenhöfer 1976, 15); Mödling a.d. Goldenen Stiege 290 (Daim 1977, 13); 

Münchendorf 35 (Bachner 1985, 115, Taf. 18); Edelsthal (Nemesvölgy) 38 (Sőtér 1898, 203-204); Odžac 

(Hódság) IV 9 (Karmanski 1975a, 18, Tab. XI); Odžac (Hódság) IV 13 (Karmanski 1975a, 19, Tab. XIV, 

5-7); Orosháza – Bónum-téglagyár 61 (Juhász 1995, 25, Taf. IV); Örménykút – Hidroglóbusz 10 (Bende 

2003, 191, 7. kép); Öskü – Agyaggödör 54 (Rhé – Fettich 1931, 49, Taf. XV); Regöly – Kapuvár 108 

(Kiss 1984b, 134, 75. t); Romonya I 4 (Kiss 1977, 111, Pl. XLIV); Romonya I 28 (Kiss 1977, 111-112, 

Pl. XLV); Romonya I 41 (Kiss 1977, 112, Pl. XLVII); Sály – Vízoldal 5 (Végh 1968, 54, X. t. 10-26); 

Sárosd sírlelet (Fitz 1963, 102); Szebény I 4 (Garam 1975b, 52, Fig. 2); Szebény I 43 (Garam 1975b, 77-

78, Fig. 5); Szebény I 100 (Garam 1975b, 80, Fig. 8); Szeged – Fehértó A 91 (Madaras 1995, 25, Pl. 15); 

Szeged – Fehértó A 319 (Madaras 1995, 46, Pl. 33); Szekszárd – Bogyiszlói út 417 (Rosner 1999, 57, 

Taf. 29); Szentes – Berekhát, Farkas-tanya 68 (Madaras 1999, 319, 8. kép); Szentes – Felsőcsordajárás 

sírlelet (Fettich 1937a, 24-26, IV. t); Szentes – Kaján 57 (Korek 1943-44, 8-9, V. t. 3.); Szentes – Kaján 

97 (Korek 1943-44, 14, VIII. t. 19-22); Szentes – Kaján 107 (Korek 1943-44, 15-16, XI. t. 1-31); Szentes 

– Kaján 347 (Korek 1943-44, 40-41, XXXIII. t. 1-15); Székkutas – Kápolnadűlő 96 (B. Nagy 2003, 28, 

43. kép); Szirák – Degenfeld-birtok 23 (Posta 1895, 66-67); Tiszafüred – Majoros 72 (Garam 1995, 18, 

Taf. 64); Tiszafüred – Majoros 363 (Garam 1995, 50, Taf. 85); Tiszafüred – Majoros 1064 (Garam 1995, 

125, Taf. 145); Tiszafüred – Majoros 1139 (Garam 1995, 134, Taf. 152); Tiszafüred – Majoros 1171 

(Garam 1995, 138, Taf. 156); Tiszafüred – Majoros 1245 (Garam 1995, 148, Taf. 166); Üllő I – 

Disznójárás 183 (Horváth 1935, 24, XII. t. 1-17); Üllő II – Vecsési községhatár 150 (Sós 1955, 272, 

LXXIII); Vác – Kavicsbánya 203 (Tettamanti 2000, 45, Taf. 10); Vác környéke szórvány (Hampel 1905, 

96-97, Taf. 75); Visznek – Kecskehegy 1 (Török 1975d, 324, Fig. 2); Visznek – Kecskehegy 6 (Török 

1975d, 324, Fig. 2); Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 114 (Nagy 1971, 208, Tab. XXII); 

Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 121 (Nagy 1971, 209, Tab. XXXIV); Zamárdi – 

Rétiföldek 789 (Bárdos – Garam 2009, 109, Taf. 97); Želovce (Zsély) 644 (Čilinská 1973, 148, Taf. C); 

Želovce (Zsély) 189 (Čilinská 1973, 69, Taf. XXXIII);  

Tokos kisszíjvégen (minta két ciklusból, mintatér áttört): Zalakomár – Lesvári-dűlő 388 (Szőke 1994, 7. 

t); 

Tokos kisszíjvégen (gyöngyözött kerettel, minta két ciklusból, mintatér áttört): Szeged – Fehértó A 307 

(Madaras 1995, 45, Pl. 32); Zwölfaxing (MELYIK??); Zwölfaxing 98 (Lippert 1969, 141, Taf. 38); 

Zwölfaxing 196 (Lippert 1969, 155, Taf. 69); Zwölfaxing 207 (Lippert 1969, 157, Taf. 72); 

Tokos kisszíjvégen (gyöngyözött kerettel, minta két ciklusból, hátlap díszítetlen): Kékesd 125 (Kiss 1977, 

54, Pl. XVII); Tiszafüred – Majoros 330 (Garam 1995, 47, Taf. 84); Wien 13 – Unter St. Veit szórvány 

(Daim 1979, 62-66, Taf. 4-5); 

Tokos kisszíjvégen (minta két ciklusból, kisszíjvég egész lapja egyben díszített, hátlap díszítetlen): 

Ártánd – Kapitány-dűlő 162 (Kralovánszky 1994, 55, 17. kép); Orosháza – Bónum-téglagyár 61 (Juhász 

1995, 25, Taf. IV); Romonya I 31 (Kiss 1977, 112, Pl. XLVI); Szentes – Kaján 75 (Korek 1943-44, 11, 

VIII. t. 7-8); Tiszafüred – Majoros 423 (Garam 1995, 57, Taf. 90); Üllő II – Vecsési községhatár 54;  
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Tokos kisszíjvégen (minta két ciklusból, hosszúkás, egyenes oldalú): Gátér – Vasútállomás 162 (Kada 

1906a, 148); 

Minta három ciklusból (előlapon állatalakok): Odžac (Hódság) V 2 (Karmanski 1975b, 9, Tab. II, 19-21); 

Regöly – Kapuvár 95(?) (Kiss 1984b, 134, 72. t); Székkutas – Kápolnadűlő 31 (B. Nagy 2003, 20, 13. 

kép);  

Minta három ciklusból (hátlap díszítetlen): Budapest IX – Wekerle-telep 8 (Nagy 1998, 64, Taf. 49); 

Budapest X – Rákos 25 (Nagy 1998, 76, Taf. 71); Čunovo (Dunacsúny) 20 (Sőtér 1895, 93); Čunovo 

(Dunacsúny) 149 (Sőtér 1895, 113); Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 524 (Eisner 1952, Obr. 52-54); 

Gátér – Vasútállomás 273 (Kada 1908, 335); Gerjen 109 (Kiss 1984a, 110, 50. t); Homokmégy – Halom 

10 (Garam 1975a, 14, Fig. 3); Kiskőrös – Városalatt 204 (Horváth 1935, 53, XXXIV. t. 1-9); Košice – 

Šebastovce (Kassa – Zsebes) 221 (Budinský-Krička – Točik 1991, 46-47, Taf. XVI); Kölked – 

Feketekapu B 199 (Kiss 2001, 86, Taf. 56); Kölked – Feketekapu B 201 (Kiss 2001, 88, Taf. 59); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 63 (közöletlen); Nyékládháza – Mezőnyék-vasútállomás 8 (Végh 1965, 

178, II. t. 4-15); Otok – Gradina szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 89); Sárszentlőrinc – 

Uzd szórvány (Heinrich-Tamaska – Ódor 2006, 159, 4. kép); Szarvas – Grexa-téglagyár 416 (Juhász 

2004, 61-62, Taf. XLVII); Tiszaderzs – Szentimrei út 4 (Kovrig 1975b, 212, Fig. 3); Tiszafüred – 

Majoros 790 (Garam 1995, 97, Taf. 122); Záhorská Bystrica 70 (Kraskovská 1972, 20-21, Obr. 22. 2); 

Minta három ciklusból (a két lap mintája megegyező): Kölked – Feketekapu B 201 (Kiss 2001, 88, Taf. 

59);  

Minta három ciklusból (Kisszíjvég egész lapja egyben díszített, takarólevél hegyes, hátlap díszítetlen): 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 265 (közöletlen); 

Tokos kisszíjvégen (minta három ciklus, hátlap díszítetlen, tok díszítetlen vagy külön mezőként díszített, 

takarólevél hegyes): Budapest X – Rákos 36 (Nagy 1998, 77, Taf. 75); Gátér – Vasútállomás 246 (Kada 

1908, 332); Gátér – Vasútállomás 272 (Kada 1908, 335); Keszthely szórvány (Lipp 1884, 24, IV. t. 84); 

Hódmezővásárhely – Mártély-Csanyi part B (Hampel 1905, 105-108, Taf. 85); Kecel – Körtefahegy 9 

(Cs. Sós 1958, 4, I. T. 12); Mosonszentjános – Kavicsbánya 116 (közöletlen); Pilismarót – Basaharc 197 

(Fettich 1965, 68); Pitvaros 167; Tiszafüred – Majoros 250 (Garam 1995, 37, Taf. 78); Tiszafüred – 

Majoros 1142 (Garam 1995, 134-135, Taf. 153); Vojka – Brdašica 67 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 

1962, 101); Záhorská Bystrica 249 (Kraskovská 1972, 47-48, Obr. 49, 4); Žitavska Ton (Zsitvatő) 15 

(Budinský-Krička 1956, 18, Tab. XXI); 

Tokos kisszíjvégen (minta három ciklus, hátlap díszítetlen, egész felület egyben díszített): Bélmegyer – 

Telekmegyer-Szalkai tanya 5 (MRT 10, 116. t. 14-23); Homokmégy – Halom 60 (Garam 1975a, 29, Fig. 

7); 

Tokos kisszíjvégen (minta négy ciklusból, hátlap dísze geometrikus): Abony – Neppel F. telke 138 

(Márton 1904, 305); 

Tokos kisszíjvégen (minta négy ciklusból, hátlap díszítetlen): Mosonszentjános – Kavicsbánya 267 

(közöletlen); Novi Banovci szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 87); Pusztamérges B – 

Meszes tanya 12 (Korek 1945, 108, II. t. V. t. 22-23); Zalakomár – Lesvári-dűlő 388 (Szőke 1994, 7. t); 

Szíjbefogó lemezes kisszíjvégen (törött, előlapon négylábú ragadozó): Öcsöd – Büdöshalom 57 (Genito – 

Madaras 2005, Obj. no. 1-18);  

Szíjbefogó lemezes kisszíjvégen (minta három ciklusból, előlapon két, szembenéző négylábú ragadozó): 

Tiszafüred – Majoros 113 (Garam 1995, 21, Taf. 66); 

Szíjbefogó lemezes kisszíjvégen (hátoldal díszítetlen, tárgy gyöngyözött peremmel): Komárno – ul. J. 

Váradiho (Komárom – Váradi J. u.) 8 (Čilinská 1982, 348-349, Tab. III, 1-5);  

Bújtatón: Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 62 (Eisner 1952, Obr. 10); Devínska Nová Ves 

(Dévényújfalu) 116 (Eisner 1952, Obr. 16); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 132 (Trugly 

1993, 209, Taf. XLI); Körösladány – Gát 10 (Fettich 1930, 207); Nyékládháza – Mezőnyék-vasútállomás 

sírlelet (Végh 1968, 52-53, VII-VIII. t); Öcsöd – Büdöshalom 60 (Genito – Madaras 2005, Obj. no. 1-23); 

Szentes – Öreghegy sírlelet (Fettich 1929, V. t); Tiszafüred – Majoros 496 (Garam 1995, 65, Taf. 97); 

Változat: laposinda-levél áttört: Halimba – Belátó-domb 283 (Török 1998, 45, Taf. 32); Homokmégy – 

Halom 30 (Garam 1975a, 27, Fig. 4);  

Propeller alakú övforgón (8. kép 15): (töredékes): Kisköre – Halastó 138 (Garam 1979, 29, Taf. 22);  

Propeller alakú övforgón (egy száron két ciklus): Győr – Téglavető-dűlő 778 (Fettich 1943, 40, XXXII. t. 

2); Kisköre – Halastó 58 (Garam 1979, 19, Taf. 13); Szentes – Kaján 97 (Korek 1943-44, 14, VIII. t. 19-

22); Székkutas – Kápolnadűlő 96 (B. Nagy 2003, 28, 43. kép); Székkutas – Kápolnadűlő 208 (B. Nagy 

2003, 37, 75. kép); 

Propeller alakú övforgón (egy száron három ciklus): Dévaványa – Köleshalom 1 (Kovrig 1975a, 126, Fig. 

3); Nové Zámky (Érsekújvár) 232 (Čilinská 1966, 48-49, Taf. XLIV); Romonya I 168 (Kiss 1977, 117, 

Pl. LI); Szebény I 139 (Garam 1975b, 82, Fig. 11); Szentes – Kaján 159 (Korek 1943-44, 21-22, XVIII. 
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A ciklusban túlsúlyos, csökevényes takarólevelekkel vagy a szárral nem szerves 

kapcsolatban álló, térkitöltő szerepű háromszögekkel kiegészített,
123

 nagy, sík felületű 

laposinda-levelek a késő avar kori díszítőművészetben a késő avar állatstíluson kívül a 

geometrikus laposindás stílusnak is preferált motívumai. Egyszerűbb tárgyakon mind 

hullámzó indaszáron, mind S alakú ciklusokkal számos átmeneti változatot mutatnak a 

horogként megjelenő, keskeny laposinda-levelekkel. 

 

Az egyszeres, hullámzó indaszár mellett a késő avar állatstílus másik szívesen 

használt növényi eredetű mintája a hullámzó indaszár S alakú szakaszainak 

tükrözésével előállított tengelyesen szimmetrikus minta (60. kép1-9). A minta S 

alakokból összeállított volta csak a több ciklust egymás alá állító, hosszú mintaterű 

darabok – gyakorlatilag nagyszíjvégek – esetében valósul meg, a legtöbb, csaton vagy 

pajzs alakú vereten alkalmazott, egyetlen szár-párból álló szerkesztés azonban a 

mintaszerkezet szempontjából megegyezik a szíjvégekkel. Emiatt ezeket is a 

szíjvégekkel együtt tárgyalom.  

Az S alakok köré szerkesztett minta geometrikus jellege szembeszökő. Az S 

alakok vége legtöbbször magányosan alkalmazott, sík felületű vagy éles gerincű 

laposinda-levelekbe pöndörödik. Az egymás felé fordított S-ek köze üres, vagy 

rombusz, illetve deltoid alakú levél/rügy tölti ki. A szárak közötti térkitöltőt gyakran 

követik a szárhoz szervesen nem kapcsolódó, a szár, a kifelé hajló laposinda-levél és a 

mintatér pereme közé ékelődő, háromszög alakú „levelek” – geometrikus térkitöltő 

elemek. A mintatípus legszebb kivitelű darabjai a feljebb tárgyalt, 2. típusú 

állatküzdelmi jelenettel díszített nagyszíjvégekhez társulnak (60. kép 3-4). A 

                                                                                                                                               
t.); Székkutas – Kápolnadűlő 114 (B. Nagy 2003, 29, 47. kép); Székkutas – Kápolnadűlő 201 (B. Nagy 

2003, 36, 72. kép); Tiszafüred – Majoros 330 (Garam 1995, 47, Taf. 84); Tiszafüred – Majoros 1215a 

(Garam 1995, 144, Taf. 161); Tiszafüred – Majoros 1246 (Garam 1995, 150, Taf. 166); Zwölfaxing 71 

(Lippert 1969, Taf. 28);  

Állatfejes övforgón: Jánoshida – Tótkérpuszta 238 (Erdélyi 1958, 40, XL. t); Mistelbach „A”; Šal’a I 

(Veča-Vízállás) (Vágsellye – Vízállás) 78; Szentes – Lapistó 40 (Csallány 1906, 298); 

T alakú függesztővereten: Kecel – Határdűlő 32 (Cs. Sós 1958, 8, XX. T. 2); 
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 (IV2A1b1.1/1.1; 30. kép 2) Tokos nagyszíjvégen (előlapon állatküzdelmi jelenettel, nagyszíjvég gombos 

végű): Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 67 (Budinský-Krička – Točik 1991, 18-19, Taf. VI);  

(IV2A1b1.1/1.2; 30. kép 3)  Tokos nagyszíjvégen: Orosháza – Béke TSz-homokbánya 150 (Juhász 1995, 89-

90, Taf. XXIII); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (törött, tárgy gyöngyözött peremmel): Zwölfaxing 62 (Lippert 1969, Taf. 

24);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (minta három ciklusból, hátoldal díszítetlen): Leobersdorf – Ziegelei 

Polsterer 129 (Daim 1987, 263, Taf. 123-126); Sommerein am Leithagebirge 132 (Daim – Lippert 1984, 

42, Taf. 84);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (minta négy ciklusból): Tiszaderzs – Szentimrei út 25 (Kovrig 1975b, 

221, Fig. 6); 

Kétlapos kisszíjvégen: Leobersdorf szórvány, 1976 (Daim 1987, 35, Taf. 56); Mosonszentjános – 

Kavicsbánya 66.5 (közöletlen);Szeged – Fehértó A 311 (Madaras 1995, 46, Pl. 32);  

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (egyetlen rögzítőfül): Székkutas – Kápolnadűlő 369 (B. Nagy 2003, 

53, 128. kép);  

Széles pajzs alakú vereten: Orosháza – Bónum-téglagyár 61 (Juhász 1995, 25, Taf. IV); Sommerein am 

Leithagebirge XI (Daim – Lippert 1984, 37, Taf. 2); Szeged – Fehértó A 319 (Madaras 1995, 46, Pl. 33); 

Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 121 (Nagy 1971, 209, Tab. XXXIV); 

(IV2B1b1.1/1; 48. kép 13). Tokos nagyszíjvégen (előlapon állatküzdelmi jelenettel): Košice – Šebastovce 

(Kassa – Zsebes) 221 (Budinský-Krička – Točik 1991, 46-47, Taf. XVI); 

Tokos nagyszíjvégen (előlapon vonuló griffekkel): Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 116 (Eisner 1952, 

Obr. 16); 

Tokos nagyszíjvégen: Vojka – Brdašica 2 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 98);   
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szerkesztésnek a nagyszíjvégeken mind álló,
124

 mind váltakozó állású párokból 

szerkesztett változata is megtalálható.
125

 A szárak közé ékelődő taggal ábrázolt változat 

mind a laposinda-levél ábrázolásmódjában, mind rajzolatában és minőségében igen 

változatos típust alkot, ezek közül az állatküzdelmi jelenetes darabok egységes rajzolatú 
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 (IV1Ba3; 28. kép 1-25). Tokos nagyszíjvégen (préselt tárgyon): Szebény I 2 (Garam 1975b, 52, Fig. 2); 

Tokos nagyszíjvégen (minta három ciklusból, előlapon állatküzdelmi jelenettel): Abony – Neppel F. telke 

11 (Éber 1901, 295); Abony – Neppel F. telke 144a (Márton 1904, 307); Budapest XXI – Csepel, 

Szabadkikötő 5 (Nagy 1998, 181, Taf. 121); Čunovo (Dunacsúny) 127 (Sőtér 1895, 110); Gátér – 

Vasútállomás 246 (Kada 1908, 332); Halimba – Belátó-domb 189 (Török 1998, 35, Taf.22); Keszthely – 

Belváros 145 (Kovrig 1999, 103, 10. kép); Kékesd 184 (Kiss 1977, 56, Pl. XXII); Leobersdorf – Ziegelei 

Polsterer 69 (Daim 1987, 240, Taf. 63-65); Münchendorf 38 (Bachner 1985, 115-116, Taf. 20); Ordas – 

Dunapart szórvány (Hampel 1905, Taf. 80-81); Orosháza – Bónum-téglagyár 62 (Juhász 1995, 25, Taf. 

V); Tiszafüred – Majoros 968 (Garam 1995, 114, Taf. 136); Sonta (Szond) szórvány (Dimitrijević – 

Kovačević – Vinski 1962, 59, Tb. XXXII, 3-4); Žitavska Ton (Zsitvatő) 5 (Budinský-Krička 1956, 8, 

Tab. XII); 

Tokos nagyszíjvégen (minta három ciklusból, előlapon állatküzdelmi jelenet; mintatér egyenes 

léckerettel): Romonya I 28 (Kiss 1977, 111-112, Pl. XLV);  

Tokos nagyszíjvégen (három ciklusból, előlapon vonuló griffek): Ismeretlen (Heinrich- 

Tamaska 2005, 257, Abb. 29);  

Tokos nagyszíjvégen (minta három ciklusból, hátoldal növényi díszű): Madaras – Téglavető-dűlő 32 

(Rácz 1999, 350-351, 8. kép); Tiszafüred – Majoros 175 (Garam 1995, 28, Taf. 72);  

Tokos nagyszíjvégen (minta négy ciklusból, előlapon szembeforduló griff-párral): Nové Zámky 

(Érsekújvár) 8 (Čilinská 1966, 12, Taf. XX);  

Tokos kisszíjvégen (minta két ciklusból, hátlap díszítetlen): Keszthely – Belváros 96 (Kovrig 1999, 100, 

7. kép); 

Éles gerincű laposinda levéllel (15. kép 16). 

Tokos nagyszíjvégen (változó számú ciklusból, előlapon vonuló griffekkel): Mindszent – Bozó-tanya 5 

(Szalontai 1995, 189, 8. kép, 11-24); Szebény I 194 (Garam 1975b, 84-85, Fig. 14); Zwölfaxing 191 

(Lippert 1969, 154, Taf. 66);  

Tokos nagyszíjvégen (három ciklusból; kétoldalas, áttört mintával): Gátér – Vasútállomás 5 (Kada 1905, 

365); Homokmégy – Halom 110 (Garam 1975a, 31-32, Fig. 10); Kékkút; Kisköre – Halastó 134 (Garam 

1979, 27, Taf. 21); Szentes – Lapistó 40 (Csallány 1906, 298); Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-

téglagyár) 126 (Nagy 1971, 210, Tab. XXIV); Želovce (Zsély) 124 (Čilinská 1973, 58, Taf. XXII); 

Tokos nagyszíjvégen (négy ciklusból; kétoldalas, áttört mintával): Alattyán – Tulát 394 (Kovrig 1963, 38, 

Taf. XXVI); 
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 (IV1Ba3/1; 28. kép 2, 10). Tokos nagyszíjvégen (minta három ciklusból, előlapon állatküzdelmi 

jelenettel): Gajary I – Pustatina Vrablicova (Gajár) szórvány (Fettich 1937a, C. t); Gátér – Vasútállomás 

266 (Kada 1908, 334); Keszthely – Dobogó szórvány (Lipp 1884, VIII. t. 186-187); Keszthely szórvány 

(Lipp 1884, 27, VIII. t. 188-189); Mali Idjoš – Žuta jama (Kishegyes – Sárgagödör) szórvány; 

Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 71 (Daim 1987, 241, Taf. 69-71); Szarvas – Grexa-téglagyár 83 (Juhász 

2004, 22, Taf. XII); Zamárdi – Rétiföldek 612 (Bárdos – Garam 2009, 87, Taf. 77); 

Tokos nagyszíjvégen (elő-és hátlap megegyező): Kajárpéc – Hunyoros (Fettich 1943, 5, V. t. 4); Regöly – 

Kapuvár 84 (Kiss 1984b, 133, 70. t);  

Tokos nagyszíjvégen (hátoldalon geometrikus mintával): Romonya I 4 (Kiss 1977, 111, Pl. XLIV);  

Tokos kisszíjvégen (minta két ciklusból, előlapon állatküzdelmi jelenet): Komárno – Lodenice (Komárom 

– Hajógyár) 130 (Trugly 1993, 207, Taf. XXXVII); 

Bújtatón: Szentes – Nagyhegy 3 (Csallány 1962, 475, Taf. XIX); 

Tokos kisszíjvégen: Zamárdi – Rétiföldek 612 (Bárdos – Garam 2009, 87, Taf. 77);  

Csaton: Áporka – Ürbőpuszta 53 (Bóna 1957, 160, XXXIX. t); Győr – Téglavető-dűlő 356 (Fettich 1943, 

27, XXII. t); Homokmégy – Halom 60 (Garam 1975a, 29, Fig. 7); Komárno – Lodenice (Komárom – 

Hajógyár) 103 (Trugly 1993, 195, Taf. VI); Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – 

Vinski 1962, 24-26); Regöly – Kapuvár 95(?) (Kiss 1984b, 134, 72. t); Regöly – Kapuvár 175 (Kiss 

1984b, 138, 84. t); Sommerein am Leithagebirge 99 (Daim – Lippert 1984, 41, Taf. 64-66); Szebény I 

201 (Garam 1975b, 85, Fig. 15); Szeged – Fehértó B 107 (Madaras 1995); Szentes – Lapistó 93 (Csallány 

1906, 300);  

Bújtatón: Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 760 (Eisner 1952, Obr. 82); Komárno – Lodenice 

(Komárom – Hajógyár) 130 (Trugly 1993, 207, Taf. XXXVII); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 69 

(Daim 1987, 240, Taf. 63-65); 
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és színvonalú változatot képviselnek.
126

 Hasonló S-párok gyakran széles pajzs alakú 

vereteken kerülnek elő, illetve bizonyos esetekben egyéb, növényi eredetű kiegészítők 

(virágkehely, stilizált fürtök) is megjelennek velük (60. kép 5-9).
127

 A szárak befelé 

hajló ívéről keskeny, ívelt levelek nőhetnek a tükörtengely felé. Az utóbbi motívum 

főleg pajzs alakú vereteken jellemző.
128
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 (IV1Ba3; 28. kép 1-25), Szíjszorítós nagyszíjvégen (előlapon vonuló griffekkel): Szarvas – Grexa-

téglagyár 416 (Juhász 2004, 61-62, Taf. XLVII); 

Tokos nagyszíjvégen (előlapon állatküzdelmi jelenettel): Mistelbach 56 (1937);  

Tokos nagyszíjvégen (változó számú ciklusból, előlapon vonuló griffekkel): Mindszent – Bozó-tanya 5 

(Szalontai 1995, 189, 8. kép, 11-24); Szebény I 194 (Garam 1975b, 84-85, Fig. 14); Zwölfaxing 191 

(Lippert 1969, 154, Taf. 66);  

Tokos nagyszíjvégen (három ciklusból; kétoldalas, áttört mintával): Gátér – Vasútállomás 5 (Kada 1905, 

365); Homokmégy – Halom 110 (Garam 1975a, 31-32, Fig. 10); Kékkút; Kisköre – Halastó 134 (Garam 

1979, 27, Taf. 21); Szentes – Lapistó 40 (Csallány 1906, 298); Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-

téglagyár) 126 (Nagy 1971, 210, Tab. XXIV); Želovce (Zsély) 124 (Čilinská 1973, 58, Taf. XXII); 

Tokos nagyszíjvégen (négy ciklusból; kétoldalas, áttört mintával): Alattyán – Tulát 394 (Kovrig 1963, 38, 

Taf. XXVI); 

Tokos kisszíjvégen (egy pár, egyoldalas): Pusztamérges B – Meszes tanya 10 (Korek 1945, 104, II. t. 21);  

Csaton: Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 131 (Budinský-Krička – Točik 1991, 32-33, Taf. XVIII); 

Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 129 (Daim 1987, 263, Taf. 123-126); Mindszent – Bozó-tanya 15 

(Szalontai 1995, 191, 8. kép, 1-6); Mosonszentjános – Kavicsbánya 21 (közöletlen); Mosonszentjános – 

Kavicsbánya 39 (közöletlen); Mosonszentjános – Kavicsbánya 56 (közöletlen); Mosonszentjános – 

Kavicsbánya 242 (közöletlen); Mosonszentjános – Kavicsbánya szórvány (közöletlen); Mödling a.d. 

Goldenen Stiege nem azonosítható (Schwammenhöfer 1976, 15); Odžac (Hódság) IV 15 (Karmanski 

1975a, 19, Tab. XVI); Öcsöd – Büdöshalom 57 (Genito – Madaras 2005, Obj. No. 1-18); Romonya I 41 

(Kiss 1977, 112, Pl. XLVII); Sommerein am Leithagebirge XI (Daim – Lippert 1984, 37, Taf. 2);  Sukoró 

– Gádei határ; Szeged – Fehértó A 159 (Madaras 1995, 31, Pl. 20); Szeged – Fehértó A 300 (Madaras 

1995, 45, Pl. 31); Szirák – Degenfeld-birtok 41 (Posta 1895, 75); Tiszafüred – Majoros 496 (Garam 1995, 

65, Taf. 97); Tiszafüred – Majoros 945 (Garam 1995, 112, Taf. 134); Visznek – Kecskehegy 81 (Török 

1975d, 335, Fig. 7); Zwölfaxing 57 (Lippert 1969, 134, Taf. 23); Zwölfaxing 160 (Lippert 1969, 150, Taf. 

57);  

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Szentes – Öreghegy sírlelet (Fettich 1929, 18-20, V. t); 

(IV1Ba3/2; 28. kép 13-15), Csaton: Edelsthal (Nemesvölgy) 77 (Sőtér 1898, 210, II. t. 9); Edelsthal 

(Nemesvölgy) 143 (Sőtér 1898, 214, II. t. 9);  

(IV1Ba3/3.1; 28. kép 19), Téglalap alakú veret csüngőjén (veret griffel díszített): Üllő I – Disznójárás 153 

(Horváth 1935, 21, XVII. T. 7); 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Szirák – Degenfeld-birtok 41 (Posta 1895, 75);  

Csaton: Edelsthal (Nemesvölgy) 1885 (Sőtér 1897); 

(IV1Ba3/2; 28. kép 13-15), Csaton: Visznek – Kecskehegy 75 (Török 1975d, 335, Fig. 7); 

(IV1Ba3/4; 28. kép 8), Tokos nagyszíjvégen (minta három ciklusból, legalsó képez változatot; előlapon 

állatküzdelmi jelenettel): Harc szórvány (Wosinszky 1896, 984);  

(IV1Ba3/5; 28. kép 21), Tokos kisszíjvégen: Nové Zámky (Érsekújvár) 8 (Čilinská 1966, 12, Taf. XX);  

(IV1Ba3/3.2; 28. kép 20), Csaton: Tiszafüred – Majoros 363 (Garam 1995, 50, Taf. 85); Tiszafüred – 

Majoros 561 (Garam 1995, 75, Taf. 102); Tiszafüred – Majoros 1271 (Garam 1995, 156, Taf. 170); 

(IV1Ba3/6; 28. kép 23), Tokos kisszíjvégen (előlapon állatalak): Szeged – Kundomb 168 (Salamon – 

Sebestyén 1995, 27, Pl. 23); 

(IV1Ba3/10; 28. kép 17), Tokos nagyszíjvégen (minta három ciklusból, előlapon vonuló griffek): Ismeretlen 

(Heinrich-Tamaska 2005, 257, Abb. 30); Nové Zámky (Érsekújvár) 428 (Čilinská 1966, 83, Taf. LXIII); 
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 (IV1Ba3/6.1; 28. kép 24), Tokos kisszíjvégen: Öcsöd – Büdöshalom 57 (Genito – Madaras 2005, Obj. no. 

1-18); Öcsöd – Büdöshalom 59 (Genito – Madaras 2005, Obj. no. 1-14); Öcsöd – Büdöshalom 60 (Genito 

– Madaras 2005, Obj. no. 1-23); 

(IV1Ba3/7; 28. kép 18), Tokos nagyszíjvégen (négy, álló ciklussal): Pančevo (Pancsova) szórvány (Fettich 

1937a, II. t. 1; Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 24-26); 

(IV1Ba3/8; 28. kép 22)  Csaton: Tiszafüred – Majoros 1003 (Garam 1995, 118, Taf. 140); Tiszafüred – 

Majoros 1171 (Garam 1995, 138, Taf. 156); 

(IV1Ba3/9) Propeller alakú övforgón: Egerág sírlelet (Riegl – Zimmermann 1923, Taf. XXI. 10); 
128

 (IV1Ba2/1; 27. kép 18), Csaton: Doboz – Marói-erdő szórvány (Juhász 1973, 109, V. t. 3-4);  

Széles pajzs alakú vereten: Zwölfaxing 98 (Lippert 1969, 141, Taf. 38); 
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A szárak közé helyezett térkitöltő elem nélküli minta főleg széles pajzs alakú 

vereteken és csatokon, részben pedig rendkívül egyszerű, szembefordított, horogban 

végződő S párokból álló mintával, gyakran mindkét oldalukon megegyező mintájú 

(áttört) szíjvégeken jelenik meg.
129

 Ahol a laposinda-levelek a szárral megegyező 

vastagságú, éles gerincű horogként mintázottak, az egymás alatti ciklusok minden 

esetben egyforma irányításúak.  

 

A késő avar kor első felére keltezhető tárgyak egy részén a laposinda-levelek 

egyszerű, körbe hajló horgok formájában tűnnek fel (63. kép 5, 6-8). A jelenség csak 

részben magyarázható az ornamentikát hordozó tárgyak kis méretével, illetve gyenge 

minőségével. A minőség – gyenge kidolgozás – alapján történő magyarázat leginkább a 

hullámzó indaszárra, illetve hullámvonalra szerkesztett egyetlen körbe hajló horogból 

                                                                                                                                               
Mellékszíjvereten: Sremska Mitrovica (Szávaszentdemeter) – ul. Lole Ribara 1 (Dimitrijević – Kovačević 

– Vinski 1962, 95-96);  

(IV1Ba2/2), Csaton: Balatonszőlős – TSz istálló C (Németh 1969, 160); 

(IV1Ba2/3), Csaton: Szarvas – Rózsás, Változó-dűlő sírlelet (MRT 8, 467, 53. t. 10-24); 

(IV1Ba2/4), Lyukvédő vereten: Dévaványa – Köleshalom 8 (Kovrig 1975a, 126, Fig. 3); Kisköre – Halastó 

23 (Garam 1979, 11, Taf. 7); 

Csaton: Kenderes – Bánhalom 1 (Kaposvári – Szabó 1956, 166-168); Kölked – Feketekapu B 201 (Kiss 

2001, 88, Taf. 59); 

Széles pajzs alakú vereten: Čunovo (Dunacsúny) 54 (Sőtér 1895, 100); Čunovo (Dunacsúny) 127 (Sőtér 

1895, 110); Győr – Téglavető-dűlő 652 (Fettich 1943, 31, XXVI. T. 1-17); Komárno – Lodenice 

(Komárom – Hajógyár) 114 (Trugly 1993, 201, Taf. XIX); Mosonszentjános – Kavicsbánya 27 

(közöletlen); Nové Zámky (Érsekújvár) 232 (Čilinská 1966, 48-49, Taf. XLIV); Pilismarót – Basaharc 

151 (Fettich 1965, 51); Szárazd szórvány (Kovács 2001, 199-203, 12-13. kép); 
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 (IV1Ba1; 27. kép 6), Tokos nagyszíjvégen (törött, ciklusok száma nem megállapítható): Nové Zámky 

(Érsekújvár) 369 (Čilinská 1966, 72-73, Taf. LVII); (15. kép 15, 21). Tokos nagyszíjvégen (áttört, két 

oldala megegyező, minta három ciklusból): Zwölfaxing 76b (Lippert 1969, 138, Taf. 32);  

Tokos kisszíjvégen: Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő U (Nagy 1998, 185, Taf. 128); Budapest 69. 

lh. 9; 

Csaton: Apatin – Dunavska ulica (Apatin – Duna u.) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 

34); Čataj (Csatáj) 119 (Hanuliak – Zábojnik 1982, Tab. III, 1-9); Jánoshida – Tótkérpuszta 238 (Erdélyi 

1958, 40, XL. t); Komárno – ul. J. Váradiho (Komárom – Váradi J. u.) 8 (Čilinská 1982, 348-349, Tab. 

III, 1-5); Lesencetomaj – Piroskereszt 240 (Perémi 2002, 82-83, 9-10. ábra); Mödling a.d. Goldenen 

Stiege 326 (Daim 1977, 13); Regöly – Kapuvár  

108 (Kiss 1984b, 134, 75. t); Tiszafüred – Majoros 113 (Garam 1995, 21, Taf. 66); Tiszafüred – Majoros 

909 (Garam 1995, 109, Taf. 131); Zwölfaxing 98 (Lippert 1969, 141, Taf. 38); 

Széles pajzs alakú vereten: Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 132 (Budinský-Krička – Točik 1991, 

33, Taf. XIX);  

(IV1Ba1/2; 27. kép 10), Tokos nagyszíjvégen (előlapon vonuló griffekkel): Halimba – Belátó-domb 143 

(Török 1998, 31, Taf. 16); 

(IV1Ba1/3; 27. kép 11), Csaton: Romonya I 116 (Kiss 1977, 115, Pl. L); 

(IV1Ba1/5; 27. kép 13), Csaton: Želovce (Zsély) 58 (Čilinská 1973, 44, Taf. XI); 

(IV1Ba1/6; 27. kép 14), Csaton: Öcsöd – Büdöshalom 60 (Genito – Madaras 2005, Obj. No. 1-23); 

(IV1Ba1/7; 27. kép 16), Tokos kisszíjvégen: Alattyán – Tulát 311 (Kovrig 1963, 32-33, Taf. XXII); Vác – 

Kavicsbánya 203 (Tettamanti 2000, 45, Taf. 10); 

(IV1Ba1/8; 27. kép 15), Lyukvédő vereten: Körösladány – Gát 10 (Fettich 1930, 207); Szebény I 203 

(Garam 1975b, 85, Fig. 16); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 81 (Daim 1987, 245-246, Taf. 81-82); 

Székkutas – Kápolnadűlő 201 (B. Nagy 2003, 36, 72. kép); Veszprém – Jutas-Seredomb 1 (Rhé – Fettich 

1931, 13, Taf. I, 9-15);  

(IV1Ba1/8.1), Lyukvédő vereten: Pilismarót – Basaharc 225 (Fettich 1965, 77, Abb. 134), 

Lyukvédő vereten: Edelsthal (Nemesvölgy) 181 (Sőtér 1898, 217, IV. t. 12); Sommerein am 

Leithagebirge 99 (Daim – Lippert 1984, 41, Taf. 64-66); Zwölfaxing 43 (Lippert 1969, 132, Taf. 18);   

Mellékszíjvereten: Edelsthal (Nemesvölgy) nem azonosítható (Sőtér 1898, IV. t. 19); Sommerein am 

Leithagebirge 99 (Daim – Lippert 1984, 41, Taf. 64-66);   



48 

 

álló minta esetében valószínű, főleg kisméretű tárgyakon megjelenő változataiban.
130

 A 

geometrikus, éles gerincű horogként megjelenő levél azonban önálló típust alkot. 

A griffes, téglalap alakú veretek esetében a feljebb a tárgy minősége és a 

laposinda-levél felületének összefüggéséről tett megállapítás (jobb minőséggel 

gyakrabban nagy felületű levél jár együtt) nem teljesül. A csüngőkön ugyanis – a 

szabályt megerősítő számú kivételtől eltekintve
131

 – minden, kiemelkedő minőségű 

esetben is a laposinda-levél körbe hajló, éles gerincű horogként kialakított, levéllemez 

nélküli változata látható (63. kép 6-8). A csüngők szerkesztése a rendkívüli darabszám 

ellenére nagyon zárt, egyetlen típust alkot. Az egyetlen különbség, hogy ugyan azok a 

széthajló, összetett palmettakonstrukciók megjelenhetnek egyszerű
132

 és ízesülő száron 
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 (IV2A1a1; 29. kép 15-20), Tokos kisszíjvégen: Nové Zámky (Érsekújvár) 44 (Čilinská 1966, 16, Taf. 

XXII);  

Falerán (a szár és a laposinda-levelek közeit egyesével elhelyezett félgömbök töltik ki): Žitavska Ton 

(Zsitvatő) A (Budinský-Krička 1956, 6, Tab. IX); 

Tokos nagyszíjvégen (törött, hátlapon geometrikus minta): Abony – Neppel F. telke 336 (Márton 1906, 

36);  

Tokos kisszíjvégen (egyoldalas, minta két ciklusból): Kékesd 184 (Kiss 1977, 56, Pl. XXII); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 23 (közöletlen); Nové Zámky (Érsekújvár) 218 (Čilinská 1966, 45-46, 

Taf. XLII); Szentes – Lapistó 64 (Csallány 1906, 299);  

Tokos kisszíjvégen (kétoldalas, előlapon halszálkás dísz, minta két ciklusból): Szebény I 201 (Garam 

1975b, 85, Fig. 15);  

Tokos kisszíjvégen (kétoldalas, előlapon állatalak, minta két ciklusból): Gátér – Vasútállomás 211 (Kada 

1906b, 214); 

Tokos kisszíjvégen (kétoldalas, áttört, minta két ciklusból): Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 

114 (Trugly 1993, 201, Taf. XIX); Székkutas – Kápolnadűlő 38 (B. Nagy 2003, 21, 15. kép); Székkutas – 

Kápolnadűlő 70 (B. Nagy 2003, 24-25, 32. kép); Tiszafüred – Majoros 536/a (Garam 1995, 71, Taf. 100);  

Tokos kisszíjvégen (egyoldalas, minta három ciklusból): Gátér – Vasútállomás 266 (Kada 1908, 334); 

Tokos kisszíjvégen (áttört, minta három ciklusból): Tiszafüred – Majoros 46 (Garam 1995, 13, Taf. 62); 

Tiszafüred – Majoros 199 (Garam 1995, 30, Taf. 74); 

Tokos kisszíjvégen (egyoldalas, minta négy ciklusból): Edelsthal (Nemesvölgy) 3 (Sőtér 1898, 196-197); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 243 (közöletlen); Pilismarót – Öregek-dűlő 1 (Szabó 1975, 245, Fig. 3); 

Bújtatón (minta három ciklusból): Gátér – Vasútállomás 211 (Kada 1906b, 214); 

Bújtatón (minta négy ciklusból): Rákóczifalva – Kastélydomb 30 (Madaras 1979-80, 143, III. t); 

Propeller alakú övforgón: Szarvas – Grexa-téglagyár 416 (Juhász 2004, 61-62, Taf. XLVII); 

Lyukvédő vereten: Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő 9 (Nagy 1998, 181, Taf. 122);  

(IV2A1a1/1) Propeller alakú övforgón: Mosonszentjános – Kavicsbánya 47 (közöletlen); 

(IV2A1a1/2; 29. kép 19) Tokos kisszíjvégen (áttört mintával): Halimba – Belátó-domb 60 (Török 1998, 22-

23, Taf. 7); Halimba – Belátó-domb 148 (Török 1998, 31, Taf. 15);  

Keskeny pajzs alakú vereten: Szeged – Fehértó A 45 (Madaras 1995, 19, Pl. 8); 

(IV2A1a1/3; 29. kép 20) Tokos kisszíjvégen: Zwölfaxing I (Lippert 1969, 125, Taf. 1); 

(IV2A1a1/4; 29. kép 18) Falerán: Žitavska Ton (Zsitvatő) 1;  

Rozetta alakú vereten: Tiszafüred – Majoros 25 (Garam 1995, 11, Taf. 59); 
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 (III21e3.2; 21. kép 6) Téglalap alakú veret csüngőjén (veret griffet ábrázol): Győr – Téglavető-dűlő 305 

(Fettich 1943, 25, XVII. t. 6-8); 

(III21e3.2/4; 21. kép 15-16) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Győr – Téglavető-dűlő 194 

(Fettich 1943, 21, XVI. T);  

Sík lemezű laposinda-leveles csüngőt téglalap alakú vereten ezeken a gyenge minőségű darabokon kívül 

csak a mártélyi leletből ismerek. Az ottani téglalap alakú veretek növényi ornamentikája, illetve az egész 

garnitúra azonban minden téren teljesen függetlennek tűnik a késő avar műhelygyakorlattól, emiatt külön 

tárgyalom (ld. alább). 
132

 (III21e3.2; 21. kép 6) Magányos csüngő: Ártánd – Kapitány-dűlő szórvány (Kralovánszky 1994, 63, 22. 

kép); Cikó szórvány (Somogyi 1984, 67, 44. t); Üllő II – Vecsési községhatár 145 (Sós 1955, 206, 

LXXIII. 15); Üllő II – Vecsési községhatár 150 (Sós 1955, 206, LXXIII. 15); 

Téglalap alakú vereten (veret griffel díszítve): Abony – Neppel F. telke 144a (Márton 1904, 307); 

Budapest XXII – Vöröskereszt u. 8 (Nagy 1998, 191, Taf. 130); Čataj (Csatáj) 60 (Hanuliak – Zábojnik 

1982, Tab. II, 1-9); Edelsthal (Nemesvölgy) 143 (Sőtér 1898, 214, IV. t. 24); Gátér – Vasútállomás 162 

(Kada 1906a, 148); Gátér – Vasútállomás 266 (Kada 1908, 334); Győr – Téglavető-dűlő 155 (Fettich 
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1943, 19-20, XVIII. T. 1); Holiare (Alsógellér) 248 (Točik 1968, 47-48, Taf. LIII); Ismeretlen lelőhely 

(Gorny&Mosch 2002, Nr. 3676); Kecel – Határdűlő 25 (Cs. Sós 1958, 7, VII. T. 1f); Keszthely szórvány 

(Lipp 1884, 24, V. t. 93); Keszthely szórvány (Lipp 1884, 27, VIII. t. 183); Kékesd 13 (Kiss 1977, 50, Pl. 

XII); Kékesd 85 (Kiss 1977, 52, Pl. XV); Kékesd 184 (Kiss 1977, 56, Pl. XXII); Kiskőrös – Városalatt 

137 (Horváth 1935, 45-46, XXIX. T); Lesencetomaj – Piroskereszt 240 (Perémi 2002, 82-83, 9-10. ábra); 

Lukácsháza – Hegyalja-dűlő 8 (Kiss 1996, 108-109, 1. t); Martonvásár – Gyermekotthon 1 (Rosner 1960, 

172, 2. ábra); Mosonszentjános – Kavicsbánya 30 (közöletlen); Münchendorf 38 (Bachner 1985, 115-116, 

Taf. 20); Nadrljan – Basta Kavai L. (Adorján – Kávai L. kertje) 1 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 

1962, 53); Nové Zámky (Érsekújvár) 463 (Čilinská 1966, 90, Taf. LXIX); Pécel – Lebuki-dűlő 10 (Török 

1971, 89-90, 4. ábra); Pilismarót 17/10. lh. szórvány; Pilismarót – Basaharc 148 (Fettich 1965, 50); 

Pilismarót – Basaharc 192 (Fettich 1965, 65); Regöly – Kapuvár 108 (Kiss 1984b, 134, 75. t); Regöly – 

Kapuvár 175 (Kiss 1984b, 138, 84. t); Romonya I 28 (Kiss 1977, 111-112, Pl. XLV); Romonya II 67 

(Kiss 1977, 131, Pl. LVI); Sânnicolau Mare (Nagyszentmiklós) sírlelet (Mare 2004, 203, Pl. XLI); 

Szebény I 47 (Garam 1975b, 78, Fig. 5); Szebény I 123-124 (Garam 1975b, 81, Fig. 9); Szebény I 128 

(Garam 1975b, 81, Fig. 10); Szebény I 201 (Garam 1975b, 85, Fig. 15); Szeged – Makkoserdő 208 

(Salamon 1995, 127, Pl. 15); Szentes – Kaján 57 (Korek 1943-44, 8-9, V. t. 3.) Székkutas – Kápolnadűlő 

38 (B. Nagy 2003, 21, 15. kép); Szentes – Kaján 321 (Korek 1943-44, 36-37, XXIX. T. 1-32); Szentes – 

Lapistó 93 (Csallány 1906, 300); Tiszafüred – Majoros 474 (Garam 1995, 64, Taf. 94); Üllő I – 

Disznójárás 36 (Horváth 1935, 13, IV. t); Üllő I – Disznójárás 174 (Horváth 1935, 23, X. t. 27-42); 

Visznek – Kecskehegy 81 (Török 1975d, 335, Fig. 7); 

Téglalap alakú vereten (növényi ornamentikával díszítve): Győr – Téglavető-dűlő 506 (Fettich 1943, 31, 

XXIV. T);  

(III21e3.2/1; 21. kép 7) Téglalap alakú veret csüngőjén (veret griffel díszített): Ismeretlen (Heinrich-

Tamaska 2005, 256, Abb. 27); Ismeretlen (Heinrich-Tamaska 2005, 249, Abb. 15); Szekszárd – 

Bogyiszlói út 464 (Rosner 1999, 63, Taf. 32); Tiszafüred – Majoros 507 (Garam 1995, 68, Taf. 98); 

Tiszafüred – Majoros 902 (Garam 1995, 108, Taf. 130);  

(III21e3.2/2.1; 21. kép 8) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Kecel – Határdűlő 25 (Cs. Sós 

1958, 7, VII. T. 1); Kecel – Határdűlő 85 (Cs. Sós 1958, 13, XVII. T. 2); Regöly – Kapuvár 95(?) (Kiss 

1984b, 134, 72. t); Romonya I 4 (Kiss 1977, 111, Pl. XLIV); Romonya I 31 (Kiss 1977, 112, Pl. XLVI); 

Romonya I 41 (Kiss 1977, 112, Pl. XLVII); Szebény I 202 (Garam 1975b, 85, Fig. 15); 

(III21e3.2/2.2; 21. kép 9) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Gátér – Vasútállomás 266 (Kada 

1908, 334); Üllő I – Disznójárás 142 (Horváth 1935, 20, VII. t. 16-21);  

(III21e3.2/2.3; 21. kép 10) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Tiszafüred – Majoros 474 (Garam 

1995, 64, Taf. 94);  

(III21e3.2/2.4; 21. kép 11) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Hódmezővásárhely – Mártély-

Csanyi part A (Hampel 1905, 105-106, Taf. 84); Mosonszentjános – Kavicsbánya 56 (közöletlen); 

(III21e3.2/3.1; 21. kép 12) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszítve): Andocs – Temető utca szórvány 

(Garam 1972, 166, 26. ábra); Gyód – Máriahegy 74 (Kiss 1977, 42, Pl. X); Kecel – Határdűlő 25 (Cs. Sós 

1958, 7, VII. T. 1a); Kenderes – Bánhalom 1 (Kaposvári – Szabó 1956, 166-168); Kenderes – Bánhalom 

2 (Kaposvári – Szabó 1956, 166-168); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer szórvány 1976 (Daim 1987, 271, 

Taf. 151); Öskü – Agyaggödör 44 (Rhé – Fettich 1931, 46, Taf. XII, 13-20); Szebény I 334 (Garam 

1975b, 90, Fig. 23); Tiszafüred – Majoros 113 (Garam 1995, 21, Taf. 66); Visznek – Kecskehegy 75 

(Török 1975d, 335, Fig. 7); Visznek – Kecskehegy 77 (Török 1975d, 335, Fig. 7); Zwölfaxing 57 

(Lippert 1969, 134, Taf. 23); Zwölfaxing 69 (Lippert 1969, 136, Taf. 28); 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Želovce (Zsély) 58 (Čilinská 1973, 44, Taf. XI);  

(III21e3.2/3.2; 21. kép 13) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Tiszafüred – Majoros 406 (Garam 

1995, 56, Taf. 88);  

(III21e3.2/4; 21. kép 15-16) Téglalap alakú vereten (három szem, veret griffel díszített): Keszthely – 

Belváros 96 (Kovrig 1999, 100, 7. kép); 

Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Nagypall I – Határi-dűlő 16 (Kiss 1977, 74, Pl. XXVIII); 

Téglalap alakú vereten (veret növényi ornamentikával díszített): Ladánybene – Fő út szórvány (H. Tóth 

1992, 51-52, 8. t); 

(III21e3.2/5; 21. kép 14) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Bölcske – Belterület 1 (Hampel 

1905, 317, Taf. 243); Győr – Téglavető-dűlő 838 (Fettich 1943, 42, XXXIII. T); Leobersdorf – Ziegelei 

Polsterer 51 (Daim 1987, 232, Taf. 42-43); Leobersdorf 1977 szórvány; Mödling a.d. Goldenen Stiege 

nem azonosítható (Schwammenhöfer 1976, 15); Münchendorf 35 (Bachner 1985, 115, Taf. 18); Ordas – 

Dunapart szórvány (Hampel 1905, Taf. 80-81); Perchtoldsdorf 1 (Daim 1979, 72-74, Taf. 19); Szentes – 

Kaján 321 (Korek 1943-44, 36-37, XXIX. T. 1-32); Tiszafüred – Majoros 537 (Garam 1995, 71-72, Taf. 

100); Zwölfaxing 98 (Lippert 1969, 141, Taf. 38); Zwölfaxing 160 (Lippert 1969, 150, Taf. 57);  
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is.
133

 Ezen kívül változatokat a két, széthajló csüngő félpalmetta közét esetlegesen 

kitöltő elemek alapján lehet megkülönböztetni. A minden szempontból kivételes csúnyi 

griffes veret csüngőjén a palmetta belsejében kis madáralak ül (123. kép 7).
134

   

                                                                                                                                               
Széles pajzs alakú vereten: Kiskőrös – Városalatt 204 (Horváth 1935, 53, XXXIV. T. 1-9);  

(III21e3.2/6; 21. kép 17) Téglalap alakú veret csüngőjén (veret griffel díszített): Szentes – Felsőcsordajárás 

sírlelet (Fettich 1937a, 24-26, IV. t); Szentes – Kaján 351 (Korek 1943-44, 41, XXXIII. T. 1-14);  

(III21e3.2/7; 21. kép 18) Téglalap alakú veret csüngőjén (veret griffel díszített): Orosháza – Bónum-

téglagyár 62 (Juhász 1995, 25, Taf. V); 
133

 (III321; 26. kép 1) Magányos csüngő: Ordas – Dunapart szórvány (Hampel 1905, Taf. 80-81); 

Téglalap alakú vereten (griffel díszítve): Čunovo (Dunacsúny) 54 (Sőtér 1895, 100); Čunovo 

(Dunacsúny) 127 (Sőtér 1895, 110); Čunovo (Dunacsúny) 131 (Sőtér 1895, 111); Edelsthal 

(Nemesvölgy) 63 (Sőtér 1898, 209, IV. t. 25); Ilandža szórvány; Komárno – Lodenice (Komárom – 

Hajógyár) 108 (Trugly 1993, 196, Taf. XIV); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 71 (Daim 1987, 241, Taf. 

69-71); Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 24-26); Pilismarót – 

Basaharc 225 (Fettich 1965, 77); Pusztamérges B – Meszes tanya 4 (Korek 1945, 102, III. t); Sommerein 

am Leithagebirge 99 (Daim – Lippert 1984, 41, Taf. 64-66); Szebény I 4 (Garam 1975b, 52, Fig. 2); Üllő 

I – Disznójárás 19 (Horváth 1935, 12, III. t); Veszprém – Jutas-Seredomb 28 (Rhé – Fettich 1931, 16, 

Taf. I, 1-8);  

Téglalap alakú eret csüngőjén (veret növényi díszű): Szentes – Nagyhegy 3 (Csallány 1962, 475, Taf. 

XIX); Zamárdi – Rétiföldek 612 (Bárdos – Garam 2009, 87, Taf. 77); Zamárdi – Rétiföldek 1360 (Bárdos 

– Garam 2009, 178, Taf. 153);  

Téglalap alakú veret csüngőjén (veret griffel díszítve): Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 130 

(Trugly 1993, 207, Taf. XXXVII); 

(III321/1) Téglalap alakú veret csüngőjén (veret griffel díszítve): Szarvas – Grexa-téglagyár 83 (Juhász 

2004, 22, Taf. XII); 

(III321/2.1) Téglalap alakú veret csüngőjén (veret griffet ábrázol): Mosonszentjános – Kavicsbánya 44 

(közöletlen); Üllő I – Disznójárás 183 (Horváth 1935, 24, XII. t. 1-17); Veszprém – Jutas-Seredomb 179 

(Rhé – Fettich 1931, 33, Taf. IX, 7-10); 

(III321/2.2; 26. kép 3) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszítve): Orosháza – Bónum-téglagyár 56 

(Juhász 1995, 24, Taf. IV); 

(III21e3.2/2.1; 21. kép 8) Téglalap alakú veret csüngőjén (veret mintája növényi): Hódmezővásárhely – 

Mártély-Csanyi part B (Hampel 1905, 105-108, Taf. 85); 

(III321/2.3; 26. kép 6) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Čataj (Csatáj) 60 (Hanuliak – 

Zábojnik 1982, Tab. II, 1-9); Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 172 (Eisner 1952, Obr. 34); Holiare 

(Alsógellér) 619 (Točik 1968, 95, Taf. LXXV, 39-40); Mosonszentjános – Kavicsbánya 44 (közöletlen); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 51 (közöletlen);  

(III321/2.4; 26. kép 2) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Vojka – Brdašica 2 (Dimitrijević – 

Kovačević – Vinski 1962, 98); 

(III321/3.1; 26. kép 7-8) Magányos csüngőn: Abony – Neppel F. telke 130 (Éber 1902, 258); Tiszafüred – 

Majoros 89 (Garam 1995, 19, Taf. 65);  

Téglalap alakú vereten (veret griffel díszítve): Bölcske – Belterület szórvány (Hampel 1905, 317, Taf. 

243); Čunovo (Dunacsúny) 114 (Sőtér 1895, 107); Gyomaendrőd – Kecskészug 14 (Juhász 2006, 101, 5. 

kép); Hódmezővásárhely – Batida 2 (Bálint 1937, 90, XI. t. 13-17); Kékesd 4 (Kiss 1977, 49, Pl. XII); 

Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 24-26); Pécsvárad – 

Gőztéglagyár szórvány (Kiss 1977, 106, XLIII); Romonya I 95 (Kiss 1977, 115, Pl. XLIX); Szeged – 

Makkoserdő 205 (Salamon 1995, 126-127, Pl. 13); Szeged – Makkoserdő 229 (Salamon 1995, 129, Pl. 

16); Szekszárd – Bogyiszlói út 417; Szentes – Kaján 321 (Korek 1943-44, 36-37, XXIX. T. 1-32); 

Szentes – Nagyhegy 22 (Csallány 1962, 475, Taf. XVI); Tiszafüred – Majoros 199 (Garam 1995, 30, Taf. 

74); Tiszafüred – Majoros 496 (Garam 1995, 65, Taf. 97); Tiszafüred – Majoros 945 (Garam 1995, 112, 

Taf. 134); Žitavska Ton (Zsitvatő) 15 (Budinský-Krička 1956, 18, Tab. XXI); Žitavska Ton (Zsitvatő) 16 

(Čilinská 1963, 92, Tab. VII, 19); 

(III321/3.2) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített, csüngő hatszemű szőlőfürttel): Micheldorf – 

Kremsdorf 1 (Tovornik 1985, 213-214, Taf. 6-7);  

(III321/3.3) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített, csüngő, szirmokból összeolvadó ívvel): 

Tiszafüred – Majoros 1003 (Garam 1995, 118, Taf. 140); 

(III321/3.4) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített, csüngő rüggyel): Ismeretlen (Heinrich-Tamaska 

2005, 254, Abb. 24); Nové Zámky (Érsekújvár) 74 (Čilinská 1966, 1620, Taf. XXV); Nyékládháza – 

Mezőnyék-vasútállomás sírlelet (Végh 1968, 52-53, VII-VIII. t); 
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Mivel kifejezetten jó minőségű, szépen mintázott, tipológiailag tiszta griff-

formákat mutató tárgyakhoz is egyértelműen a körbe hajló levelek éles gerincű, 

horogként megjelenő változata társul,
135

 az utóbbiakat a laposinda-levelektől független, 

önálló formai csoportként kell figyelembe venni. A sík felületű és az éles gerincű 

laposinda-levél típus tiszta formáik – jó minőségű tárgyakon, pontosan mintázott 

darabjaik – kivételével nem, illetve csak egyes tárgytípusokon különíthető el 

egyértelműen.  

A griffes veretek csüngői mellett a körbe hajló levél horogszerű kivitelezésének 

önálló voltát más, kis darabszámú tárgytípusok is bizonyítják. Páros hullámzó 

indaszárra szerkesztett, ciklusonként egyetlen körbe hajló horoggal szerkesztett változat 

szűk tárgyspektrumon jelenik meg. Míg a páros hullámzó indás változat szíjvégeken 

ábrázolt változata általában elnagyolt, gyenge kivitelű, illetve minden darab 

szerkesztése eltérő, addig egyéb tárgytípusokon kivitelezése alapos, illetve formailag 

igen zárt egységet alkot (63. kép 5).
136

 Páros hullámzó indaszárral a körbe hajló 

levélhorog bizonyos övforgó típusokon tűnik fel.
137

 Tengelyesen szimmetrikus mintával 

ugyancsak mindig éles gerincű levélhorog tűnik fel az egytagú, trapéz alakú karikájú 

csatok egy formailag zárt és nagy darabszámú típusán. Ugyancsak ide sorolható a tokos 

                                                                                                                                               
(III321/4.1; 26. kép 11) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Szeged – Sövényháza szórvány 

(Pulszky 1881, 151);  

(III321/4.2; 26. kép 12) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Szeged – Sövényháza szórvány 

(Pulszky 1881, 151); Zamárdi – Rétiföldek 2274 (Bárdos 2000, 141, cat. 262); 

(III321/4.3) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Zamárdi – Rétiföldek 1303 (Bárdos – Garam 

2009, 169, Taf. 146); Zamárdi – Rétiföldek 1333 (Bárdos – Garam 2009, 173, Taf. 150);  

(III32a1) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített, csüngő rüggyel): Nové Zámky (Érsekújvár) 8 

(Čilinská 1966, 12, Taf. XX); Nové Zámky (Érsekújvár) 252 (Čilinská 1966, 52-53, Taf. XLVII);  
134

 (III321/5; 26. kép 13) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Čunovo (Dunacsúny) 149 (Sőtér 

1895, 113); 
135

 Ld. a Szentes – felsőcsordajárási és – lapistói, illetve a csúnyi griffeket a késő avar állatstílus alakos 

ornamentikájával foglalkozó fejezetben. 
136

 (IV2B1a1.1; 48. kép 1-5) Tokos nagyszíjvégen (előlap?): Edelsthal (Nemesvölgy) 3 (Sőtér 1898, 196-

197); Hódmezővásárhely – Mártély-Csanyi part 11 (Hampel 1905, 111, Taf. 91); Tiszafüred – Majoros 

790 (Garam 1995, 97, Taf. 122);  

Tokos nagyszíjvégen (áttört): Pápa – Úrdomb (Öreghegy, Agyaglik?); 

Tokos kisszíjvégen (egyoldalas): Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 524 (Eisner 1952, Obr. 52-54); 

Edelsthal (Nemesvölgy) 27 (Sőtér 1898, 202); Kékesd 176 (Kiss 1977, 56, Pl. XX); Mosonszentjános – 

Kavicsbánya 30 (közöletlen); 

Tokos kisszíjvégen (áttört, két párból): Budapest XXI – Csepel – Háros (Nagy 1998, 144, Taf. 101); 

Csaton: Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 24-26); 

Lyukvédő vereten: Szebény I 286 (Garam 1975b, 88, Fig. 20); 
137

 (IV2B1a1.1; 48. kép 1-5) Propeller alakú övforgón: Pusztamérges B – Meszes tanya 4 (Korek 1945, 102, 

III. t); Vukovar – Švapsko brdo (Valkóvár) szórvány (Karmanski 1976, T. XXX, 3);  

(IV1Ba1/1; 27. kép 8-9) Övforgón (a két szárat egy-egy ciklus alkotja, végén szőlőszemek): Halimba – 

Belátó-domb 60 (Török 1998, 22-23, Taf. 7); Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 86 (Budinský-Krička 

– Točik 1991, 23-24, Taf. X); Regöly – Kapuvár 95(?) (Kiss 1984b, 134, 72. t); 

Végén rügy alakú tag: Jánoshida – Tótkérpuszta 7 (Erdélyi 1958, 6, VII. t); Szebény I 232 (Garam 1975b, 

87, Fig. 18); Várpalota – Bántapuszta 2;  

(IV2B1b1.1; 48. kép 8-18) Propeller alakú övforgón: Áporka – Ürbőpuszta 20 (Bóna 1957, 158, XXXV. T); 

Edelsthal (Nemesvölgy) 77 (Sőtér 1898, 210, II. t. 14); Kékesd 184 (Kiss 1977, 56, Pl. XXII); Kölked – 

Feketekapu B 219 (Kiss 2001, 97-98, Taf. 67); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 133 (Daim 1987, 264, 

Taf. 131-132); Mosonszentjános – Kavicsbánya 14 (közöletlen); Mödling a.d. Goldenen Stiege nem 

azonosítható (Schwammenhöfer 1976, 15); Mödling a.d. Goldenen Stiege nem azonosítható 

(Schwammenhöfer 1976, 15); Münchendorf 35 (Bachner 1985, 115, Taf. 18); Münchendorf 38 (Bachner 

1985, 115-116, Taf. 20); 

Lyukvédő vereten: Mödling a.d. Goldenen Stiege nem azonosítható (Schwammenhöfer 1976, 15); 
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kisszíjvégek egy típusa.
138

  Mindhárom esetben jellemző, hogy a minta – akárcsak a 

griffes veretek csüngőinek esetében – keretezés nélkül alkotja a tárgy testét. A griffes 

veretekkel, csüngőikkel, illetve a csatokkal szemben mindhárom tárgytípus főleg a 

Kárpát-medence nyugati részére korlátozódó elterjedést mutat (2-3. térkép).  

A tárgytípus, vele egy bizonyos megjelenítési stílus, illetve motívum és minta 

szoros egységbe fonódása az utóbbi szíjvégek esetében látványos, azonban koránt sem 

egyedülálló a késő avar kori díszítőművészetben. Legjobban vizsgálható esetei a 

gondosabban mintázott, nagyobb, egymástól jobban megkülönböztethető 

nagyszíjvégek. Hasonló esetek általában kevés változattal, kisebb-nagyobb 

darabszámban, jellegzetes regionális csoportosulás nélkül a teljes késő avar időszakban 

jellemzőek. A késő avar állatstílusban hasonló zárt formai egységet több esetben is 

találunk. 

 

2.3. Ritka esetek a késő avar állatstílus növényi ornamentikájának határán 

 

A késő avar állatstílus virágkora után, használatának második felében a késő 

avar díszítőművészetben a motívum- és mintaformák addig ismeretlen bősége vált 

jellemzővé.
139

 A formakincs azonosítható elemei alapján az új ornamentikai spektrum 

egyértelműen késő antik-mediterrán eredetű.
140

 A korszak mediterrán jellegű 

díszítőművészetének növényi összetevőit alább, külön tárgyalom. Jelenlétük azonban 

hatással volt a 8. század első két harmadában egyeduralkodó, a század középső 

harmadában háttérbe szoruló, de folyamatosan tovább használt laposindákra. A korábbi 

időszakban jellemző egyszerű, laposindás növényi ornamentikának a 8. század közepe 

felé a késő antik ornamentika hatására számos összetettebb, átmeneti mintaváltozata 

készült. Ezeket az összetett, illetve egyéb ritka laposindás szerkesztéseket és 

motívumváltozatokat itt foglalom össze. 

 

2.3.1. Geometrikus dominanciájú, késő avar állatstílusban atipikus laposindás 

minták 

A késő avar állatstílus mintakincsében általános a hullámzó indaszár S alakú 

szakaszából kettőzött, tengelyesen szimmetrikus minta. Ezzel szemben a hosszú 
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 (II5A, 4.4; 5. kép 23) Csaton (egytagú, trapéz alakú karikájú): Abony – Neppel F. telke 138 (Márton 

1904, 305); Dévaványa – Köleshalom 89 (Kovrig 1975a, 136, Fig. 8); Edelsthal (Nemesvölgy) 38 (Sőtér 

1898, 202-203); Gátér – Vasútállomás 42 (Kada 1905, 375); Gátér – Vasútállomás 325 (Fettich 1929, 4-

10); Győr – Téglavető-dűlő 800 (Fettich 1943, 41, XVIII. T); Jánoshida – Tótkérpuszta 221 (Erdélyi 

1958, 38, XXXVIII. t. 1-9); Kecel – Körtefahegy 9 (Cs. Sós 1958, 4, I. T. 14); Keszthely szórvány (Lipp 

1884, 25, VII. t. 176); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 114 (Trugly 1993, 201, Taf. XIX); 

Kővágószöllös – Tüskési-dűlő szórvány (Kiss 1977, 66, Pl. XXIII); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 65 

(Daim 1987, 238, Taf. 57); Mali Idjoš – Žuta jama (Kishegyes – Sárgagödör) 68 (Gubitza 1907, 356); 

Orosháza – Bónum-téglagyár 61 (Juhász 1995, 25, Taf. IV); Regöly – Kapuvár 84 (Kiss 1984b, 133, 70. 

t); Romonya I 31 (Kiss 1977, 112, Pl. XLVI); Sárosd sírlelet (Fitz 1963, 102); Szebény I 232 (Garam 

1975b, 87, Fig. 18); Szentes – Berekhát, Farkas-tanya 68 (Madaras 1999, 319, 8. kép); Szeged – Fehértó 

B 106 (Madaras 1995, 147, Pl. 19); Szeged – Kundomb 180; Szentes – Kaján 101 (Korek 1943-44, 14, 

XI. t. 33); Szentes – Nagyhegy 3 (Csallány 1962, 475, Taf. XIX); Szob – Homokok-dűlő 66 (Kovrig 

1975b, 178, Fig. 6); Visznek – Kecskehegy 6 (Török 1975d, 324, Fig. 2); Zamárdi – Rétiföldek 463 

(Bárdos – Garam 2009, 68, Taf. 56); Zamárdi – Rétiföldek 1228 (Bárdos – Garam 2009, 159, Taf. 139); 

Žitavska Ton (Zsitvatő) 31 (Budinský-Krička 1956, 31-32, Tab. XXX); 

Csaton (egytagú, ovális karikájú): Gátér – Vasútállomás 5 (Kada 1905, 365); Sremska Mitrovica 

(Szávaszentdemeter) – ul. Lole Ribara 1 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 95-96); Szentes – 

Lapistó 40 (Csallány 1906, 298); 
139

 Relatív időrendi szakaszként Jozef Zábojník SS III szakaszával egyezik meg (Zábojník 1991).  
140

 Jól azonosítható eredetű, antik alakos motívumokhoz: Dekán 1971, Szőke 1974. 
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mintatérben szimpla S alakokból képzett oszlop kivételes jelenség.
141

 Annak ellenére, 

hogy esetei egyszerű, a késő avar állatstílusra leginkább jellemző levélformákat 

használnak, a szerkezet előfordulása többször a késő avar állatstílussal egykorú, de attól 

kulturálisan idegen környezetben jellemző. A szíjvégek közül a dunaszekcsői példány 

gombos végű (a gombos végű szíjvégekhez ld. alább). A Micheldorfi övforgó szárai 

szintén gombokban végződnek. A késő avar kor első felének gombos végű szíjvégeit 

összefoglaló munkájában Kiss Gábor a fenti darabok mellé számos, késő avar 

környezetben szokatlan jellemzőkkel bíró tárgyat sorol fel (ld. alább). 

 

2.3.2. Kiegyensúlyozott levélméretű félpalmetták 

A kiegyensúlyozott levélméretű félpalmetták körülbelül egyformán 

szórványosak két- és háromlevelű változatban, szimpla
142

 és kettőzött (folyamatos, 

illetve S alakú ciklusokból álló) indaszáron.
143

 Kontextusuk alapján nem tartoznak a 

késő avar állatstílus kedvelt, nagyméretű mintatéren – hangsúlyos helyen – ábrázolt 

motívumai közé.  

 

2.3.2.1. Kétlevelű félpalmetták 

A levelek mindig éles gerincű, térben ábrázolt darabok. A levélforma szerint két 

féle kétlevelű félpalmetta ismert. Az elsőnél a kétlevelű félpalmetta belső levele körbe 

hajló laposinda-levél, a takarólevél sarló alakban ívelt, hosszabb, vagy profilban 

ábrázolt (háromszög alakú), hegyes levél (59. kép 2). A félpalmetta-típus nagyobb, jó 

minőségű darabjai csak kevés tárgyon (nagyszíjvégen) ismertek egyszerű,
144

 vagy páros 

hullámzó indaszáron.
145

 A típus kisebb méretű darabjai általában nem különíthetőek el 

                                                 
141

 (IV1Aa1; 27. kép 1) Tokos kisszíjvégen: Szeged – Kundomb 18 (Salamon – Sebestyén 1995, 12, Pl. 3);  

(IV1Aa1/1; 27. kép 2) Tokos kisszíjvégen: Pilismarót – Basaharc 192 (Fettich 1965, 65); 

(IV1Aa2; 27. kép 3) Tokos nagyszíjvégen: Dunaszekcső – Téglagyár 42 (Cs. Sós 1966/67, 101, 48-49. 

ábra); Szeged – Sövényháza szórvány (Pulszky 1881, 151); 

(IV1Aa2/1; 27. kép 4) Övforgón (áttört, a veret teste maga a minta): Micheldorf – Kremsdorf 1 (Tovornik 

1985, 213-214, Taf. 6-7);  

(IV1Ab1; 27. kép 5) Bújtató fedőlemezén: Szeged – Makkoserdő 205 (Salamon 1995, 126-127, Pl. 13); 
142

 (IV2A1b2; 32. kép 1-5) Tokos nagyszíjvégen (mintatér karéjos kerettel): Ordas – Dunapart szórvány 

(Hampel 1905, Taf. 80-81); 

Tokos-rögzítőfüles kisszíjvégen (három ciklus, mintatér áttört): Tiszafüred – Majoros 968 (Garam 1995, 

114, Taf. 136); 
143

 (IV1Bb2; 29. kép 2) Csaton: Gátér – Vasútállomás 162 (Kada 1906a, 148); Kékesd 184 (Kiss 1977, 56, 

Pl. XXII); Kisköre – Halastó 41 (Garam 1979, 15-17, Taf. 11); Kisköre – Halastó 54 (Garam 1979, 19, 

Taf. 13); Kölked – Feketekapu B 210 (Kiss 2001, 94, Taf. 64); Martonvásár – Gyermekotthon 1 (Rosner 

1960, 172, 2. ábra); Székkutas – Kápolnadűlő 114 (B. Nagy 2003, 29, 47. kép); Székkutas – Kápolnadűlő 

208 (B. Nagy 2003, 37, 75. kép); Zamárdi – Réti-földek 465;  

Lyukvédő vereten: Ártánd – Kapitány-dűlő 56 (Kralovánszky 1994, 44, 7. kép); 

(IV1Bb2/1; 29. kép 3) Csaton: Győr – Téglavető-dűlő 155 (Fettich 1943, 19-20, XVIII. T. 1); Győr – 

Téglavető-dűlő 545 (Fettich 1943, 32, XXVII. T);  
144

 (IV2A1b2; 32. kép 1) Tokos nagyszíjvégen (mintatér karéjos kerettel): Ordas – Dunapart szórvány 

(Hampel 1905, Taf. 80-81); 
145

 (IV2B1b1.1; 48. kép 8-18) Tokos nagyszíjvégen (előlapon állatküzdelmi jelenet): Novi Bečej 

(Törökbecse) 3 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 22, Sl. 4); 

Tokos nagyszíjvégen (előlapon két menetelő griff): Szebény I 201 (Garam 1975b, 85, Fig. 15); 

Tiszafüred – Majoros 1124 (Garam 1995, 132, Taf. 150); 

Tokos nagyszíjvégen (áttört): Mecseknádasd – Hegyalja u. A (Kiss 1974, 136, Fig. 20);  

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (rögzítőfül növényi): Edelsthal (Nemesvölgy) 207 (Sőtér 1898, 218, 

III. t. 1-2); Szentes – Kaján 107; 

Tokos kisszíjvégen (préselt): Abony – Neppel F. telke 16 (Éber 1901, 299); 

Tokos nagyszíjvégen (csavart kerettel): Szentes – Nagyhegy 32 (Csallány 1962, 445-447, Taf. XV); 

(IV2B1b1.1/2; 48. kép 16-17) Tokos nagyszíjvégen (előlapon állatküzdelmi jelenet): Odžac (Hódság) IV 16 

(Karmanski 1975a, 19, Tab. XVII); 
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az egyszerű, laposindás kisszíjvégek között. Túlnyomó többségük egyszeres hullámzó 

indaszáron, főleg kisszíjvégeken jelenik meg,
146

 egyes darabjai – változatosabb 

tárgytípusokon – páros hullámzó indaszárra vannak szerkesztve (63. kép 3). A páros S 

alakra szerkesztett, kiegyensúlyozott levélméretű kétlevelű félpalmettáknál (IV1Bb2) a 

naturális (legömbölyített vagy éles) szárú, és a geometrikus laposindás minták síkból 

kimetszett, síkreliefként kialakított változata nem különül el élesen.
147

 Ugyan ez 

mondható el egy másik azonos szerkesztésű, széles pajzs alakú vereteken alkalmazott 

mintaváltozatról: az S alakok felső ívére illesztett, hosszú, két trombita alakot formázó 

és az egyetlen ívbe összenövő taggal szerkesztett változat valószínűleg a naturális 

laposindás minták záróciklusán gyakran megfigyelhető, tölcsérükkel összeérő, ívelt, 

trombita alakú tagot formázó lezárásának felel meg (60. kép 7). Azoknál azonban 

                                                                                                                                               
Tokos nagyszíjvégen: Hódmezővásárhely – Mártély-Csanyi part B (Hampel 1905, 105-108, Taf. 85); 

Tokos nagyszíjvégen: Šal’a I (Veča-Vízállás) (Vágsellye – Vízállás) 79; 
146

 (IV2A1b2; 32. kép 1-5) Tokos-rögzítőfüles kisszíjvégen (három ciklus, mintatér áttört): Tiszafüred – 

Majoros 968 (Garam 1995, 114, Taf. 136); 

Tokos kisszíjvégen (hátlap díszítetlen, minta két ciklusból): Nové Zámky (Érsekújvár) 218 (Čilinská 

1966, 45-46, Taf. XLII); Nové Zámky (Érsekújvár) 252 (Čilinská 1966, 52-53, Taf. XLVII); Szeged – 

Makkoserdő 208 (Salamon 1995, 127, Pl. 15); Szentes – Kaján 57; Szentes – Lapistó 64 (Csallány 1906, 

299); Szentes – Öreghegy sírlelet (Fettich 1929, V. t); Tiszafüred – Majoros 902 (Garam 1995, 108, Taf. 

130); Zamárdi – Rétiföldek 27 (Bakay 1973, IX. t. 3); Zamárdi – Rétiföldek 97 (Bárdos – Garam 2009, 

24-27, Taf. 12); 

Tokos kisszíjvégen (áttört, minta két ciklusból): Tiszafüred – Majoros 871 (Garam 1995, 103, 106, Taf. 

128); Zamárdi – Rétiföldek 1303 (Bárdos – Garam 2009, 169, Taf. 146); 

Tokos kisszíjvégen (hátlap díszítetlen, minta három ciklusból): Keszthely szórvány (Lipp 1884, 28, VIII. 

t. 197); Tiszafüred – Majoros 114/a (Garam 1995, 21, Taf. 67); 

Tokos kisszíjvégen (hátlap díszítetlen, minta négy ciklusból): Münchendorf 38 (Bachner 1985, 115-116, 

Taf. 20); 

Csaton: Tiszafüred – Majoros 175 (Garam 1995, 28, Taf. 72);  

Bújtatón: Alattyán – Tulát 394 (Kovrig 1963, 38, Taf. XXVI); Tiszafüred – Majoros 474 (Garam 1995, 

64, Taf. 94); Tiszafüred – Majoros 552 (Garam 1995, 78, Taf. 105); Tiszafüred – Majoros 1003 (Garam 

1995, 118, Taf. 140); Zwölfaxing 57 (Lippert 1969, 134, Taf. 23); 

Propeller alakú övforgón (egy száron két ciklus): Nové Zámky (Érsekújvár) 74 (Čilinská 1966, 1620, Taf. 

XXV); Nové Zámky (Érsekújvár) 218 (Čilinská 1966, 45-46, Taf. XLII); Rákóczifalva – Kastélydomb 30 

(Madaras 1979-80, 143, III. t); Wien 13 – Unter St. Veit szórvány (Daim 1979, 62-66, Taf. 4-5); 

Propeller alakú övforgón (egy száron három ciklus): Čunovo (Dunacsúny) 54 (Sőtér 1895, 100); Horgoš 

– Djavolja rupa, imanje Karas I. (Horgos – Ördöglyuk, Kárász I. birtok) 5 (Kárász 1894, 198, 202); 

Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 9 (Trugly 1987, 253-254, Taf. II); Odžac (Hódság) V 2 

(Karmanski 1975b, 8-9, Tab. II); Szentes – Felsőcsordajárás sírlelet (Fettich 1937a, 24-26, IV. t) Üllő I – 

Disznójárás 44 (Horváth 1935, 14, V. t); Želovce (Zsély) 644 (Čilinská 1973, 148, Taf. C);  

Propeller alakú övforgón (állatfejes övforgó testén): Edelsthal (Nemesvölgy) 38 (Sőtér 1898, 202-203); 

Győr – Téglavető-dűlő 194 (Fettich 1943, 21, XVI. T); Hetényegyháza – Mária út 70 (H. Tóth 2001, 11, 

6. kép 6); Höflein; Keszthely szórvány (Lipp 1884, 26, IV. t. 89); Odžac (Hódság) IV 16 (Karmanski 

1975a, 19, Tab. XVII); Orosháza – Bónum-téglagyár 62 (Juhász 1995, 25, Taf. V); Öskü – Agyaggödör 

44 (Rhé – Fettich 1931, 46, Taf. XII, 13-20); Szeged – Fehértó A 292 (Madaras 1995, 44, Pl. 30); Szentes 

– Lapistó sírlelet (Fettich 1937a, 21-24, III. t); Szentes – Nagyhegy 22 (Csallány 1962, 475, Taf. XVI); 

Tiszafüred – Majoros 201/a (Garam 1995, 32, Taf. 74); Vasasszonyfa C (Heinrich-Tamaska 2005, 244, 

Abb. 6); 

Lyukvédő vereten: Orosháza – Bónum-téglagyár 231 (Juhász 1995, 34, Taf. XI);  

(IV2A1b2/1; 32. kép 4) Tokos kisszíjvégen: Zamárdi – Rétiföldek 1888 (Bárdos 2000, 134, cat. 213); 

Propeller alakú övforgón: Abony – Neppel F. telke 124 (Éber 1902, 258); Komárno – ul. J. Váradiho 

(Komárom – Váradi J. u.) 8 (Čilinská 1982, 348-349, Tab. III, 1-5); 

(IV2A1b2/4.1; 32. kép 10) Tokos nagyszíjvégen: Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 585 (Eisner 1952, Obr. 

74);  
147

 (IV1Bb1; 29. kép 1) Csaton: Orosháza – Béke TSz-homokbánya 150 (Juhász 1995, 89-90, Taf. XXIII);   

(IV1Bb2/2) Széles pajzs alakú vereten: Gátér – Vasútállomás 3 (Kada 1905, 365);  

(IV1Bb2/4; 29. kép 5) Széles pajzs alakú vereten: Bélmegyer – Csömöki-domb 156 (MRT 10, 111. t); 

Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 93 (Pástor 1971, 116, Obr. 27);  
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későbbi, a kétlevelű félpalmettás változathoz hasonlóan mind a naturális, mind a 

síkreliefként kialakított körben használták.  

Ritka jellegzetesség a páros S alakra szerkesztett kétlevelű félpalmetták közé 

növő térkitöltő rügy.
148

 A minta kedvelt alaptípusa – egyetlen, nagy felületű levélben 

végződő szárú változatban – az állatküzdelmi jelenetes szíjvégekhez és egyetlen 

csattípushoz kötődik. A minta a geometrikus laposindás stílus környezetében, tipológiai 

szempontból fiatalabb eseteken is feltűnik. Az utóbbi darabok motívumhasználat 

szempontjából viszonylag változatos csoportot alkotnak (ld. fent). A mintával 

megjelenő verettípusok (csatok és széles pajzs alakú veretek) a kétlevelű félpalmetták 

jelen típusának alkalmazását nagyrészt a késő avar állatstílus használatának későbbi 

időszakára teszik. A mintatípus formai szempontból összeköti a késő avar állatstílust és 

a geometrikus laposindás stílust. A két, nagy elterjedés között alkalmazott, kis 

darabszámukhoz képest tipológiailag igen tagolt csoportot alkotó változatok éles 

gerincű leveles, két-három levelű félpalmettái, illetve virágzó palmettái azonban 

jellegzetes, késő antik mintatípust alkotnak. 

A kiegyensúlyozott levélméretű, kétlevelű félpalmetták második típusában a 

széthajló félpalmettapár levelei egyforma, ívelt, többé-kevésbé körbe hajló levelek, 

gyakorlatilag volutapárt alkotnak. Tipológiai önállóságát – független voltát az előző 

típustól – néhány nagyobb, szép kivitelű darabja bizonyítja,
149

 a viszonylag ritka mintát 

azonban főleg kisebb mintaterű tárgyakon ábrázolták.
150

 Nagyméretű tárgy fő 

mintaterében megjelenésének ritka voltával megegyezik az első, kiegyensúlyozott 

levélméretű kétlevelű félpalmetta típuséval. A rövid, félhold alakban ívelt, keskeny 

levélsarlók használata tipológiailag fiatalabb, késő antik formákat mutató 

tárgytípusokon határozottan feldúsul. Esetében tehát a laposinda-levelektől tipológiailag 

független, azonban azzal – legalábbis avar környezetben – számos átmeneti formát 

mutató levéltípusról beszélhetünk (4. térkép).  

 

2.3.2.2. Háromlevelű félpalmetták 
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 (IV1Bb1; 29. kép 1) Csaton: Orosháza – Béke TSz-homokbánya 150 (Juhász 1995, 89-90, Taf. XXIII);   

(IV1Bb2; 29. kép 2) Csaton: Gátér – Vasútállomás 162 (Kada 1906a, 148); Kékesd 184 (Kiss 1977, 56, Pl. 

XXII); Kisköre – Halastó 41 (Garam 1979, 15-17, Taf. 11); Kisköre – Halastó 54 (Garam 1979, 19, Taf. 

13); Kölked – Feketekapu B 210 (Kiss 2001, 94, Taf. 64); Martonvásár – Gyermekotthon 1 (Rosner 1960, 

172, 2. ábra); Székkutas – Kápolnadűlő 114 (B. Nagy 2003, 29, 47. kép); Székkutas – Kápolnadűlő 208 

(B. Nagy 2003, 37, 75. kép); Zamárdi – Réti-földek 465;  

Lyukvédő vereten: Ártánd – Kapitány-dűlő 56 (Kralovánszky 1994, 44, 7. kép); 

(IV1Bb2/1; 29. kép 3) Csaton: Győr – Téglavető-dűlő 155 (Fettich 1943, 19-20, XVIII. T. 1); Győr – 

Téglavető-dűlő 545 (Fettich 1943, 32, XXVII. T); 
149

 (IV2A1b2/2.1; 32. kép 8) Tokos, áttört nagyszíjvégen: Mali Idjoš – Žuta jama (Kishegyes – Sárgagödör) 

3; 

(IV2A1b2/2; 32. kép 3) Tokos nagyszíjvégen: Szebény I 197 (Garam 1975b, 85, Fig. 15);  
150

 (IV2A1b2/2; 32. kép 3) Tokos kisszíjvégen: Szentes – Nagyhegy 217 (Csallány 1962, 475, Taf. XXIV); 

Tokos kisszíjvégen (lemezből préselt): Győr – Téglavető-dűlő 471 (Fettich 1943, 30, XVIII. T. 2); 

Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 21 (Daim 1987, 222-223, Taf. 16-17); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 76 (Nagy 1971, 203, 

Tab. XVI); 

Tokos kisszíjvégen (áttört, minta három ciklusból): Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 76 

(Nagy 1971, 203, Tab. XVI); 

Propeller alakú övforgón (áttört): Holiare (Alsógellér) 403 (Točik 1968, 70, Taf. LXV. 13); Regöly – 

Kapuvár 12 (Kiss 1984b, 129, 56. t); 

(IV2A1b2/2.2; 32. kép 5) Bújtató (?) lemezén (ólomöntvény): Carnuntum felszíni szórvány (Gschwantler – 

Winter 1991-92, 114, Taf. 3, 9); 

(IV2A3a2; 38. kép 12) Rozettán (hullámzó indaszár forgásszimmetrikus változata): Edelsthal 

(Nemesvölgy) 181 (Sőtér 1898, 216, II. t. 23); Mosonszentjános – Kavicsbánya szórvány (közöletlen); 

Tiszafüred – Majoros 1183 (Garam 1995, 140, Taf. 157);  
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A késő avar időszakban – legalább a kétlevelű félpalmetták túlsúlyával szemben 

– viszonylag kevéssé kedvelt mintaváltozatot jelentenek (106. kép 10). A háromlevelű 

félpalmetta belső levelét alkotó laposinda-levél egyszeres indaszáron mindig éles 

gerincű levelekkel, változatos méretű és formájú tárgyakon jelenik meg, a fenti 

típusokkal ellentétben egységesedő formája nincsen.
151

 A minta periferiális jellegét avar 

környezetben szokatlan áttört felületű levélváltozatai is hangsúlyozzák.
152

  

 

2.3.2.3. Összetett laposindás minták a késő avar állatstílus környezetében 1: 

hullámzó indaszáron 

A késő avar állatstílus tárgyainak egy részén a széles körben elterjedt, hullámzó 

indaszárról közvetlenül leágazó magányos levélhorog vagy kétlevelű félpalmetták 

helyett a laposindás ornamentika változatosabb kombinációi jelennek meg. Általában a 

késő avar állatstílus fiatalabb tárgyain fordulnak elő. 

Az általánosan használt laposinda-szerkesztésekkel szemben az összetettebb 

mintaszerkesztések az egyes típusokhoz tartozó esetek kisebb számával szétaprózott, 

egymással és az előbbi csoporttal laza kapcsolatban álló halmazt alkotnak. Egységes 

tárgyalásuk oka tehát inkább csak annyi, hogy a késő avar állatstílus tömegesen elterjedt 

növényi mintaváltozataitól egyértelműen elkülöníthetőek, illetve az, hogy 

ornamentikatipológiai sokféleségük mellett a tárgyalt típusok közötti rokonságot 

számos jellemző (verettípusok, szerkesztések, kivitelezés stilisztikai háttere, időrendi 

helyzet) bizonyítja. 

Az összetett szerkesztéseket tartalmazó leletösszefüggéseket a növényi 

ornamentika dominanciája, illetve a késő avar állatstílus alakos dominanciájú, korábbi 

tárgyhorizontjával szemben a veretösszetétel megváltozása (széles pajzs alakú veretek 

elterjedése) jellemzi. A késő avar állatstílus növényi eredetű ornamentikája tehát időben 

előrehaladva egyre változatosabb mintakincset, illetve motívumtípusokat használ. A 

jelenség dokumentálható a laposinda-leveles, végig szűk motívumspektrumot alkalmazó 

ornamentika esetében is. Késői keltezésük miatt az összetettebb minták egyes típusai 
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 (IV2A1c1; 32. kép 14-21) Tokos nagyszíjvégen (gyöngysorkerettel, mintatér áttört): Bóly – Siebert-

puszta 1a (Papp 1962, 168-169, III. t. 9-13); Sânnicolau Mare (Nagyszentmiklós) sírlelet (Mare 2004, 

203, Pl. XLI); Tiszafüred – Majoros 423 (Garam 1995, 57, Taf. 90); Tiszafüred – Majoros 561 (Garam 

1995, 75, Taf. 102); Tiszafüred – Majoros 680 (Garam 1995, 86, Taf. 111); Tiszafüred – Majoros 1019 

(Garam 1995, 120, Taf. 141);  

Tokos nagyszíjvégen (gyöngysorkerettel, mintatér áttört): Keszthely szórvány (Lipp 1884, 26, VIII. t. 

192); 

Tokos kisszíjvégen (minta két ciklusból, hátoldal díszítetlen): Čunovo (Dunacsúny) 127 (Sőtér 1895, 

110); Mezőtúr – Harcsászug „B” (Hampel 1905, 102-103, Taf. 81); Öskü – Agyaggödör 60 (Rhé – 

Fettich 1931, 49-50, Taf. XIV, 16); 

Tokos kisszíjvégen (minta két ciklus, mintatér áttört): Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 760 (Eisner 

1952, Obr. 82);  

Három ciklus (előlapon két menetelő négylábú): Hódmezővásárhely – Nagykamarás;  

Négy ciklus (hátoldal díszítetlen): Győr – Téglavető-dűlő 506 (Fettich 1943, 31, XXV. T); 

Kétlapos nagyszíjvégen (három ciklus): Miskolc – Vezér utca szórvány (Végh 1968, 52, VI. t);  

Szíjszorító lemezes kisszíjvégen: Kenderes – Bánhalom 1 (Kaposvári – Szabó 1956, 166-168);  

Tokos kisszíjvégen (két ciklus, hátlap díszítetlen): Keszthely szórvány (Lipp 1884, 28, VIII. t. 197); 

Kékesd 137 (Kiss 1977, 54, Pl. XVII); Szebény I 128 (Garam 1975b, 81, Fig. 10); Szebény I 139 (Garam 

1975b, 82, Fig. 11); 

Bújtatón (áttört díszű): Áporka – Ürbőpuszta 53;  

(IV2A1c1/2; 32. kép 20) Tokos kisszíjvégen: Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 132 (Budinský-Krička 

– Točik 1991, 33, Taf. XIX); 
152

 (IV2A1c1; 32. kép 18) 1. Levélváltozat. Tokos nagyszíjvégen (minta három ciklusból): Szentes – 

Lapistó 155 (Csallány 1906, 301); 

2. Levélváltozat. A hegyes takarólevelek felülete áttört, az éleket a levélfelület belsejébe rajzolt kör érinti. 

Teljes garnitúrán: Szentes – Nagyhegy 32 (Csallány 1962, 445-447, Taf. XV); 
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megjelennek mind a késő avar állatsílus, mind pedig a geometrikus laposindás stílus 

környezetében is. Hasonlóképpen átfedés tapasztalható a velük használt tárgytípusok 

között is.  

A minta összetett voltáról tett megállapítás viszonylagos, a hullámzó indaszárral 

dominált, egyszerű szerkezetekkel összehasonlításban érvényesül. A legtöbb, az 

általánosan elterjedt kétlevelű félpalmettás indához képest itt „összetettként” 

aposztrofált mintát csak az általánosan elterjedt típusokat kis mértékben átszerkesztő 

mintaváltozatok alkotják.  A jelenség korlátozódhat valamelyik laposinda-levél (belső- 

vagy takarólevél) kettőzésére, kettéválasztására,
153

 illetve az indaszár és a laposinda-

levelek közötti helyeken levelek beiktatására. Viszonylag gyakori, igen változatos 

formákban megjelenő megoldás, amikor az inda szárral körbevett, bezáródó ciklusainak 

belsejébe részben a tárgy minőségétől-méretétől függő számú, nagyjából egyenlő 

méretű levelet szerkesztenek.
154

 A megoldás egyébként a késő avar kor második felére 

keltezhető tárgytípusokon, síkreliefszerű, geometrikus kivitelezésben gyakoribb (ld. 

ott).  

 

A 8. század első felére keltezhető, kiegyensúlyozott levélméretű laposinda-

leveles-félpalmettás ornamentika legnagyobb darabszámú csoportját az úgynevezett 

„vrapi típusú” minták alkotják (62. kép 1-4). Mivel a típus legtöbb szállal a síkreliefként 

kialakított laposinda-leveles ornamentikához kötődik, bővebben ott tárgyalom, itt csak 

röviden érintem. A mintatípus előfordul mind a késő avar állatstílus, mind a 

geometrikus laposindás stílus tárgyformáin. Tokos nagyszíjvégeken általában áttört 

mintatérrel, éles gerincű
155

 vagy sík levelű laposinda-levelekkel szerepel.
156
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 (IV2A1c2; 32. kép 23) Tokos nagyszíjvégen: Szentes – Kaján 75 (Korek 1943-44, 11, VIII. t. 7-8);  

Tokos kisszíjvégen (minta két ciklusból, hátoldal díszítetlen): Székkutas – Kápolnadűlő 236 (B. Nagy 

2003, 39, 81. kép); 

(IV2A1c2/2; 32. kép 24) Tokos nagyszíjvégen: Bajna – Arany J. u. 1-Nyergesi út 5. szórvány (Fettich 

1937a, CIII. T., MRT 5, 41. t. 13-19);  

(IV2A1g1.1; 35. kép 1) Tokos kisszíjvégen (tok díszítetlen): Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – 

Kovačević – Vinski 1962, 24-26); Vojka – Brdašica 67 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 101);   

(IV2A1g1.1/1) Bújtatón: Szentes – Nagyhegy 217 (Csallány 1962, 476, XXIV);  

(IV2A1g1.2/2; 35. kép 4) Tokos nagyszíjvégen (két oldal megegyező, minta öt ciklusból): Szeged – 

Kundomb 18 (Salamon – Sebestyén 1995, 12, Pl. 3);  
154

 (IV2A6a1; 43. kép 1-2) Tokos kisszíjvégen: Zalakomár – Lesvári-dűlő 235 (Szőke 2002, 81, 7/a kép); 

(10. kép 9): Tokos kisszíjvégen: Dévaványa – Köleshalom 66 (Kovrig 1975a, 135, Fig. 7); 

(IV2A6a1/1; 43. kép 3) Tokos nagyszíjvégen (minta három ciklusból, áttört): Szebény I 69 (Garam 1975b, 

79, Fig. 7); 

(IV2A1b5; 32. kép 25) Tokos kisszíjvégen: Pécel – Lebuki-dűlő 10 (Török 1971, 89-90, 4. ábra); Üllő I – 

Disznójárás 36 (Horváth 1935, 13, IV. t);  

(IV2A6c1.1; 45. kép 1-3) Tokos kisszíjvégen (áttört, minta két ciklusból): Gátér – Vasútállomás 257 (Kada 

1908, 333); Höflein szórvány; Pilismarót – Basaharc 151 (Fettich 1965, 51); 

Tokos kisszíjvégen (préselt lemezből): Budapest X – Rákos 32 (Nagy 1998, 76, Taf. 74); 

(IV2A6c2; 45. kép 7-9, 12-15) Kisszíjvégen: MIN Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – Kovačević 

– Vinski 1962, 24-26); Sremska Mitrovica (Mitrovica) – ul. Lole Ribara 1 (Dimitrijević – Kovačević – 

Vinski 1962, 95-96);  

(IV2A2b1/3; 38. kép 8) Csaton (áttört, minta két ciklusból): Üllő I – Disznójárás 150 (Horváth 1935, 21, IX. 

t. 1-15); 

Tokos kisszíjvégen (minta két ciklusból): Zamárdi – Rétiföldek 1238 (Bárdos – Garam 2009, 161, Taf. 

140); 
155

 (IV2A1g3.1; 35. kép 7-18) Tokos nagyszíjvégen (éles levéllel, minta áttört, rossz kivitelű darab, 

egyszerű, a laposindás típus változata): Jánoshida – Tótkérpuszta 238 (Erdélyi 1958, 40, XL. t); Szarvas – 

Grexa-téglagyár 227 (Juhász 2004, 41, Taf. XXIX); 

Tokos nagyszíjvégen (éles levéllel, rossz kivitelű darab, egyszerű, a laposindás típus változata): Andocs – 

Temető utca 91 (Garam 1972, 154, 18. ábra); 

Éles levéllel: Kaba – Bitózug 87 (Nepper 1982, 112, 12. kép); 
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A vrapi típusú indák után viszonylag gyakori, bár a vrapi típusnál sokkal 

változatosabb formában és tárgytípusokon megjelenő laposinda-változatot jelentenek 

azok a minták, amelyekben a ciklus belseje felé nyíló volutapár két levele közé a 

hullámzó szárról egy harmadik levél nő be. Változatai ritkán jelennek meg sík lemezű 

laposinda-levéllel,
157

 általános formája éles gerincű, húsos laposinda-levéllel mintázott. 

Az utóbbi levéltípussal készült darabok meglepően jó minőségűek, gyakori közöttük a 

nagyméretű, fő mintateret díszítő változat.
158

 A minta kismértékben eltérő változata, 

                                                                                                                                               
Széles pajzs alakú vereten: Alattyán – Tulát 146 (Kovrig 1963, 20, Taf. XII); Jánoshida – Tótkérpuszta 6 

(Erdélyi 1958, 6, II. t. 8-15); Kékesd 199 (Kiss 1977, 56, Pl. XXI); Šturovo (Párkány) 227 (Točik 1968, 

60, Taf. XLVI, 1-19); Szebény I 97 (Garam 1975b, 80, Fig. 8);  

(IV2A1g3.1/1; 36. kép 1) Téglalap alakú vereten (mintatér sima léccel keretezve): Báta (Heinrich-Tamaska 

2005, Abb. 2); 
156

 (IV2A1g3.1; 35. kép 7-18) Tokos nagyszíjvégen (mintatér áttört): Mosonszentjános – Kavicsbánya 54 

(közöletlen); Tiszafüred – Majoros 1194 (Garam 1995, 140, 142, Taf. 158);  

Tokos nagyszíjvégen (díszítőmező áttört, tárgy karéjos kerettel): Komárno – Lodenice (Komárom – 

Hajógyár) 108 (Trugly 1993, 196, Taf. XIV); 

Tokos-zsanéros nagyszíjvégen: Ordas – Dunapart szórvány (Hampel 1905, Taf. 80-81); 

Mintatér gyöngysorkerettel, nem áttört: Körösladány – Gát 10 (Fettich 1930, 207); 

Tokos nagyszíjvégen (előlapon két griffel): Körösladány – Gát szórvány (Fettich 1930, 207);  

2. változat. Levélváltozat. A laposinda-levél felülete erősen, áttörést utánozva lemélyül  

Szíjszorító-lemezes nagyszíjvégen (áttört, minta öt ciklusból): Tiszafüred – Majoros 474 (Garam 1995, 

64, Taf. 94); 

(IV2A1g3.3/1; 36. kép 7-8) Tokos nagyszíjvégen, előlapon állatküzdelmi jelenettel, legömbölyített 

indaszárral: Dévaványa – Köleshalom 1 (Kovrig 1975a, 126, Fig. 3);  

(IV2A1g3.3/2; 36. kép 14) Kétlapos, rögzítőfüles nagyszíjvégen, síkreliefként: Tiszafüred – Majoros 1142 

(Garam 1995, 134-135, Taf. 153);  

(IV2A1g3.1/4; 36. kép 6) Széles pajzs alakú vereten: Dunaszekcső – Téglagyár 35 (Cs. Sós 1966/67, 99, 47. 

ábra); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 118 (Trugly 1993, 201, Taf. XXIII); Vrbas – ciglana 

Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 121 (Nagy 1971, 209, Tab. XXXIV); 

(IV2A1g3.4; 36. kép 12-13) Tokos (egyetlen rögzítőfüllel ellátott) nagyszíjvégen: Nagypall I – Határi-dűlő 

32 (Kiss 1977, 75, Pl. XXIX); 
157

 (IV2A1g4; 37. kép 1-2) Tokos nagyszíjvégen: Romonya I 116 (Kiss 1977, 115, Pl. L); 

Bújtatón: Kölked – Feketekapu B 427 (Kiss 2001, 134, Taf. 79); 

(37. kép 2) Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen: Rubaň (Für) szórvány (Čilinská 1976, 456);  

(IV2A1g4/3; 37. kép 4) Tokos nagyszíjvégen: Győr – Téglavető-dűlő 506 (Fettich 1943, 31, XXV. T);  

(IV2A1g4/2; 37. kép 5-6) Tokos nagyszíjvégen, karéjos díszítőkerettel: Alattyán – Tulát 395 (Kovrig 1963, 

38, Taf. XXVI);  

Tokos nagyszíjvégen: Čataj (Csatáj) 119 (Hanuliak – Zábojnik 1982, Tab. III, 1-9); 

Az alattyáni darab hátlapját megegyező rajzolatú bőségszarus minta borítja (ld. Ott). A megegyező 

formájú és méretű szíjvégek mintaének rajzolata tökéletesen megegyező, a felületek (szár, levél) eltérő 

kidolgozása és a csatáji darabon hiányzó keret a modellezési eljárásra vet fényt. 
158

 (IV2A1g4; 37. kép 1-2) Tokos nagyszíjvégen, gyöngyözött kerettel: Tiszafüred – Majoros 1003 (Garam 

1995, 118, Taf. 140); Tiszafüred – Majoros 1254 (Garam 1995, 150, Taf. 168);  

Kisszíjvégen, törött: Gátér – Vasútállomás 86 (Kada 1905, 404);  

Tokos kisszíjvégen, gyöngyözött kerettel: Horgoš – Djavolja rupa, imanje Karas I. (Horgos – Ördöglyuk, 

Kárász I. birtok) 5 (Kárász 1894, 198, 202); 

Tokos kisszíjvégen (két ciklusból): Nové Zámky (Érsekújvár) 439 (Čilinská 1966, 86, Taf. LXVI); 

Zamárdi – Rétiföldek 1888 (Bárdos 2000, 134, cat. 213); Zamárdi – Rétiföldek 1235 (Bárdos – Garam 

2009, 161, Taf. 140); 

Tokos (egyetlen rögzítőfüllel) kisszíjvégen: Čunovo (Dunacsúny) 5 (Sőtér 1895, 89-90);  

Tokos-rögzítőfüles kisszíjvégen: Odžac (Hódság) IV 11 (Karmanski 1975a, 18, Tab. XII); 

Csaton: Keszthely szórvány (Hampel 1905, 152. t. 6); Szeged – Makkoserdő 337 (Salamon 1995, 138, Pl. 

24);  

(IV2A1g4/1; 37. kép 3) Tokos nagyszíjvégen: Halimba – Belátó-domb 184 (Török 1998, 35, Taf. 18); 
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amikor a mellékszár körbezárja a ciklus belsejébe hajló félpalmettát.
159

 Mindkét 

típusnak előfordul síkreliefként kialakított, az avar környezetben tipológiailag fiatalabb 

változata is.
160

 Előfordulási környezete miatt biztosra vehető a késő avar állatstílus 

környezetében a vrapi típusú mintákhoz hasonló, kései időrendi helyzete. 

 

A hullámzó indaszárra szerkesztett, ciklusonként több laposinda-levélből álló 

szerkesztések változatát alkotják a bőségszarus minták (59. kép 5; 63. kép 1, 4). A 

bőségszaru motívuma zárt tárgykörben tűnik fel, a 8. század első felére koncentrálódik, 

szinte minden esetben tokos, áttört mintaterű, homorú oldalú, hegyes végű 

nagyszíjvégeken ábrázolták. A legtöbb bőségszarus tárgy tisztán laposinda-leveles 

ornamentika szerkesztéseit mutatja, egyéb motívumtípusok nélkül. Alkalmazták mind 

éles gerincű,
161

 mind pedig sík lemezű laposinda-levelekkel,
162

 azonban az utóbbiakkal 

ritkábban. Megegyező rendszerű ornamentikával és azonos tárgytípuson, egyes 

esetekben síkreliefként kialakított felszínű változata is előkerült.
163

 Virágzó 

indatípusokkal a bőségszaru alkalmazása ritka.
164

 

 

A 8. század első felére, laposinda-leveles mintákra koncentrálódó bőségszarus 

ornamentikával szemben az áthajló vagy ízesülő indaszárak még nagyobb ritkaságnak 

számítanak különben elterjedt, egyszerű laposindás mintákkal, mint egyéb 
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 (IV2A1g4/2; 37. kép 5-6) Tokos nagyszíjvégen: Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 524 (Eisner 1952, 

Obr. 52-54); Szeged – Fehértó A 159 (Madaras 1995, 31, Pl. 20);  

(IV2A6c2; 45. kép 7-9, 12-15) Tokos kisszíjvégen: Keszű – Gyódi bekötőút szórvány (Kiss 1974, 130, Fig. 

18); 
160

 (IV2A6c1.1; 45. kép 1) Kétlapos kisszíjvégen: Abony – Neppel F. telke 78 (Éber 1902, 249);  

(IV2A6c1.1/1; 45. kép 4) Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen (rögzítőfül növényi, minta négy ciklusból): 

Ismeretlen lelőhely (Gorny&Mosch 2002, Nr. 3676); 
161

 (IV2A5c2; 41. kép 8-12, 42. kép 1-7) Tokos nagyszíjvégen (öt ciklusból, két oldala megegyező): Šal’a I 

(Veča-Vízállás) (Vágsellye – Vízállás) 50; 

Tokos nagyszíjvégen (áttört, gyöngysorkeretes, három ciklusból): Kékesd 137 (Kiss 1977, 54, Pl. XVII); 

Tokos nagyszíjvégen (áttört, gyöngysorkeretes, öt ciklusból): Čunovo (Dunacsúny) 54 (Sőtér 1895, 100); 

Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 131 (Budinský-Krička – Točik 1991, 32-33, Taf. XVIII); 

Tokos-zsanéros nagyszíjvégen (gyöngysorkerettel, előlapon állatküzdelmi jelenettel): Gyód – Máriahegy 

38 (Kiss 1977, 40, Pl. VII); 

(IV2A1g4/2; 37. kép 5-6) Tokos nagyszíjvégen: Alattyán – Tulát 395 (Kovrig 1963, 38, Taf. XXVI); 

Kisköre – Halastó 139 (Garam 1979, 29, Taf. 22); Szeged – Fehértó A 159 (Madaras 1995, 31, Pl. 20);  

(IV2A5c2/1; 42. kép 3) Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (áttört): Pančevo (Pancsova) szórvány 

(Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 24-26); 
162

 (IV2A5a1; 41. kép 1-2) Propeller alakú övforgón: Edelsthal (Nemesvölgy) 1886 nem azonosítható 

(Sőtér 1898, II. t. 15);  

(IV2A5c2; 41. kép 8-12, 42. kép 1-7) Tokos nagyszíjvégen (hátlap megegyező, karéjos mintával): 

Tiszafüred – Majoros 1264 (Garam 1995, 154, Taf. 169); Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-

téglagyár) 116 (Nagy 1971, 209, Tab. XXXV); 

Tokos nagyszíjvégen (hátlap megegyező): Nagypall I – Határi-dűlő 28 (Kiss 1977, 74, Pl. XXIX); 

Romonya I 116 (Kiss 1977, 115, Pl. L);  

Tokos nagyszíjvégen (előlapon állatküzdelmi jelenet): Homokmégy – Halom 10 (Garam 1975a, 14, Fig. 

3);  
163

 (IV2A5c2; 41. kép 12) Tokos nagyszíjvégen (előlap?): Gátér – Vasútállomás 325 (Fettich 1929, 4-10); 

Tokos nagyszíjvégen (áttört, kétoldalas): Ismeretlen lelőhely (Hampel 1905, 337, Taf. 258, 1); 

Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen: Székkutas – Kápolnadűlő 329 (B. Nagy 2003, 49, 112. kép); 
164

 (IV2A5b1; 41. kép 3) Tokos nagyszíjvégen (áttört, 12. virágtípussal): Mohács – Göröghegy-kőbánya 

szórvány (Kiss 1977, 71, Pl. XXVII);  

(IV2A5b2; 41. kép 5-6) Tokos-zsanéros nagyszíjvégen (gyöngysorkerettel, előlapon alakos minta): 

Hódmezővásárhely – Mártély-Csanyi part B (Hampel 1905, 105-108, Taf. 85);  

Tokos nagyszíjvégen (áttört díszű, minta három ciklusól): Szeged – Makkoserdő 294 (Salamon 1995, 

134, Pl. 21); 
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szempontokból is kivételes darabok környezetében (az utóbbi eseteket ld. külön, 

alább).
165

 A kivételes esetek kitűntetett jelentőségét, illetve előszeretettel törénő 

csoportosulását a bélmegyeri példa jelzi. Noha a 102. sír övforgója csak egyetlen 

szempontból érdekes (laposinda-leveles minta áthajló indaszáron), a garnitúra 

összefüggésében a lelet már halmozza a különleges jellemzőket: ugyancsak innen került 

elő az alább tárgyalandó, minden szempontból kivételes nagyszíjvég is. 

 

A laposindás ornamentika határán helyezkedik el a laposinda-levelekkel 

formailag folyamatos átmenetet képező, azonban főleg sarló alakú, ívelt, keskeny 

levelekkel mintázott, ízesülő indaszáras mintáknak néhány típusa. A legjellegzetesebb 

csoport
166

 kisszíjvégei között laposinda-leveles példányok is előfordulnak, a típusra 

azonban a keskeny, éles gerincű, kecses, húsos levelekből összeállított félpalmetták 

jellemzőek. A típust főleg tárgyformai és ornamentikatipológiai szempontból 

figyelemre méltóan zárt nagyszíjvégei határozzák meg (106. kép 8). A szíjvégek 

méretei, a leveles minta kivitelezése és arányai az egyes példányok közötti nagy 

földrajzi távolság ellenére tökéletes egységet alkotnak. 

Esetükben E. Breuer figyelt fel arra, hogy a nagyszíjvégek három alföldi, az 

övgarnitúra szempontjából vizsgálható esetben azonos összetételű garnitúrákra kerültek 

(Visznek, Szentes – Berekhát, Jánoshida).
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 A jelenség háttere egyelőre felderítetlen, 

valószínűleg a Kárpát-medencei műhelygyakorlattal függ össze. 

 

A fenti, egész Kárpát-medence területén körülbelül hasonló sűrűséggel elterjedt 

mintatípusoktól eltérő, szűk regionális elterjedést kevés laposindás minta mutat. A 

felszínmegmunkálás módjával – éles gerincű szárak és levelek – stilisztikailag is zárt 

típust alkotnak egyes, főleg a Kárpát-medence északnyugati részére jellemző 

tárgytípusok (106. kép 2). A laposinda-leveles típusok ebben az esetben motívumformai 

szempontból jól elkülöníthetőek a helyi, késő antik jellemőket mutató regionális kört 

alkotó típusoktól (a mosoni körhöz ld. bővebben alább, az indavirág kapcsán), 
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 (IV2A3a1.1; 38. kép 9) Propeller alakú övforgón: Bélmegyer – Csömöki-domb 102 (MRT 10, 111. t);  

(IV2A3a1.2; 38. kép 10) Propeller alakú övforgón: Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 47 

(Bunardžić 1980, t. XIII, 3); 

(IV2A3a1.2; 38. kép 11). Tokos nagyszíjvégen (előlapon állatalakkal): Doboz – Marói-erdő szórvány 

(Juhász 1973, 109, V. t. 3-4); 
166

 (IV2A2b1; 38. kép 3-7) Tokos kisszíjvégen (áttört, minta két ciklusból): Komárno – ul. J. Váradiho 

(Komárom – Váradi J. u.) 11 (Čilinská 1982, 349-350, Tab. V, 1-2); 

Tokos nagyszíjvégen (törött, pontosan nem besorolható): Jánoshida – Tótkérpuszta 116 (Erdélyi 1958, 

23-24, XXV. t. 6-14); 

Tokos, áttört nagyszíjvégen (áttört, minta három ciklusból): Jánoshida – Tótkérpuszta 221 (Erdélyi 1958, 

38, XXXVIII. t. 1-9); Pusztaegres – Örspuszta (Bóna 1971, 29. kép); Szentes – Berekhát, Farkas-tanya 68 

(Madaras 1999, 319, 8. kép); Tiszafüred – Majoros 363 (Garam 1995, 50, Taf. 85); Visznek – 

Kecskehegy 6 (Török 1975d, 324, Fig. 2); Žitavska Ton (Zsitvatő) 15 (Budinský-Krička 1956, 18, Tab. 

XXI); 

Tokos, áttört nagyszíjvégen (áttört, minta négy ciklusból): Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 56 (Daim 

1987, 234-235, Taf. 49-50); 

Tokos kisszíjvégen (hátoldal díszítetlen, minta két ciklusból): Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević 

– Kovačević – Vinski 1962, 24-26);  

(IV2A2b1/1; 38. kép 4) Tokos kisszíjvégen (gyöngyözött kerettel): Bélmegyer – Csömöki-domb 102 (MRT 

10, 111. t); 

(IV2A2b1/2; 38. kép 7) Tokos nagyszíjvégen: Tiszafüred – Majoros 871 (Garam 1995, 103, 106, Taf. 128);  

Tokos kisszíjvégen (hátoldal díszítetlen, minta két ciklusból): Tiszafüred – Majoros 1264 (Garam 1995, 

154, Taf. 169); (inkább egyszerű, háromlevelű palmetta?); 
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 Breuer 2005, Abb. 48. 
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stilisztikai szempontból azonban megegyeznek azokkal (5. térkép).
168

 A laposindás 

változatok esetében jellemző, hogy a mosoni környezetre jellemző ornamentika és 

tárgyformák egységes formában köszönnek vissza a mai Tolna és Baranya megye 

területének régészeti anyagában, azonban tendenciaszerűen kisebb méretű, gyengébb 

kivitelű tárgyakon (106. kép 5). Az északnyugat-Kárpát-medencei csoport csatjai pontos 

megfelelői egymásnak, modellazonosságig terjedő közös eredetük feltételezhető (106. 

kép 2).  

 

2.3.2.4. Összetett laposindás minták a késő avar állatstílus környezetében 2: 

Palmettaminták 

A késő avar állatstílus laposindás ornamentikájának kisebb darabszámú típusai 

között végezetül meg kell említenünk néhány palmettát. Ezekre a késő avar kor első 

felében általában is viszonylag ritka tengelyesen szimmetrikus növényi minták között 

csak néhány példát találunk. Mint a feljebb tárgyalt, széles körben elterjedt, páros S 

alakok köré szerkesztett minták esetében megállapítottuk, azok is – nem beszélve az 

összetett szerkezetű laposindás mintákról – először széles pajzs alakú vereteken 

terjednek el nagyobb számban, illetve több változattal. Mindegyikük a késő avar 

állatstílus használatának második felébe keltezhető (61. kép 10; 99. kép 3).
169

  

A 8. század eleje óta használt téglalap alakú vereteken a növényi eredetű 

ornamentika kivételes a késő avar korban. A mártélyi, számos egyéb szempontból is 

egyedi garnitúrához (126. kép) tartozó főszíj-veretek kivételével téglalap alakú vereten 

csak egyetlen, talpával egymáshoz támasztott líra alakú palmettapárból alkotott minta 

jelenik meg. A késő avar kor legérdekesebb, illetve legsokatmondóbb leletei közé 

tartozó mártélyi övgarnitúra alakos és növényi ornamentikáját a garnitúra egységében, a 

késő avar állatstílusnak szentelt fejezetben bőven tárgyalom. Az utóbb említett, téglalap 

alakú vereteken több esetben is alkalmazott palmettatípusnak mind tárgyformai, mind 

ornamentikatipológiai zártsága figyelemre méltó, a téglalap alakú veretek kivételével 

csak csattesteken jelenik meg.
170

 Szórványos változatai virággal vagy a széthajló 
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  (IV2A1g5; 37. kép 7-8) Tokos nagyszíjvégen (áttört, gyöngysorkeretes, a minta három ciklusból): 

Keszthely szórvány (Lipp 1884, 26, V. t. 126); 

Csaton: Čunovo (Dunacsúny) 54 (Sőtér 1895, 100); Čunovo (Dunacsúny) 127 (Sőtér 1895, 110); Gerjen 

102 (Kiss 1984a, 110, 49. t); Győr – Téglavető-dűlő 194 (Fettich 1943, 21, XVI.  

T); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 71 (Daim 1987, 241, Taf. 69-71); Szebény I 69 (Garam 1975b, 79, 

Fig. 7);  

Téglalap alakú vereten: Győr – Téglavető-dűlő 506 (Fettich 1943, 31, XXIV. T); 
169

 Zábojník 1991, 36044 és 16043 sz. típusa. 
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 (II3b3; 3. kép 11-14) Csaton (pajzs alakú csattesten): Alattyán – Tulát 267 (Kovrig 1963, 30, Taf. XX); 

Dunaszekcső – Téglagyár 42 (Cs. Sós 1966/67, 101, 48-49. ábra); Orosháza – Béke TSz-homokbánya 14 

(Juhász 1995, 78, Taf. XVI); Öcsöd – Büdöshalom 57 (Genito – Madaras 2005, Obj. no. 1-29); 

Tiszaderzs – Szentimrei út 3 (Kovrig 1975b, 212, Fig. 3); Tiszafüred – Majoros 330 (Garam 1995, 47, 

Taf. 84); 

Csaton (téglalap alakú csattesten): Halimba – Belátó-domb 184 (Török 1998, 35, Taf. 18);  

Téglalap alakú vereten: Čataj (Csatáj) 74 (Hanuliak – Zábojnik 1982, Tab. I, 4-15); Győr – Téglavető-

dűlő 740 (Fettich 1943, 38, XXVIII. t. 18-21); Kisköre – Halastó 41 (Garam 1979, 15-17, Taf. 11); 

Kisköre – Halastó 54; Kisköre – Halastó 111 (Garam 1979, 24, Taf. 18); Ladánybene – Fő út szórvány 

(H. Tóth 1992, 51-52, 8. t); Nagypall I – Határi-dűlő 16 (Kiss 1977, 74, Pl. XXVIII); Szarvas – Grexa-

téglagyár 227 (Juhász 2004, 41, Taf. XXIX); Szebény I 47 (Garam 1975b, 78, Fig. 5); Szeged – Fehértó 

A 159 (Madaras 1995, 31, Pl. 20); Szentes – Lapistó 93 (Csallány 1906, 300); Žitavska Ton (Zsitvatő) 31 

(Čilinská 1963, 92, Tab. VII, 19);  

Síkreliefként kialakítva 

Téglalap alakú vereten: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 103 (Trugly 1993, 195, Taf. VI); 

Szekszárd – Bogyiszlói út 417 (Rosner 1999, 57, Taf. 29); Szentes – Nagyhegy 3 (Csallány 1962, 475, 

Taf. XIX); 
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volutapár közét kitöltő csepp alakú taggal szerkesztettek.
171

 A típusba sorolható tárgyak 

mérete, rajzolata, kidolgozottsága néhány kivétellel nagyon eltérő.  

Több, általában összetett palmettaszerkesztést találunk a széles pajzs alakú 

vereteken. Főleg kisebb méretű, tipológiailag korábbi, egyszerűbb kivitelű és nem is 

síkreliefként kialakított felszínű változataikon (61. kép 10), illetve a hozzájuk 

csatlakozó csatokon és lyukvédő vereteken a viszonylag kis darabszámhoz képest nagy 

az alkalmazott, tengelyesen szimmetrikus laposindás palmettaszerkesztések száma. Az 

egyes minták ennek megfelelően viszonylag kis darabszámban jelennek meg (6. 

térkép).
172

 Egyes, megegyező rendszerű palmettaminták a tárgy egyéb 

jellegzetességeivel (például gyöngysorkeret) magukon hordozzák a késő avar állatstílus 

használatának második szakaszára jellemző formai gazdagodás nyomait is.
173

 Néhány 

esetben a tárgy felszínének síkreliefszerű kialakítása is feltűnik.
174

 Az utóbbi esetek 

mutatják, ahogyan az ornamentika- és formakincs időben előrehaladva folyamatosan 

dúsul fel a késő avar állatstílus használatának végéig, illetve összefonódik a későbbi 

időszak díszítőművészetével. 

 

Elterjedésük alföldi súlyozódása (6. térkép) azt valszínűsíti, hogy a késő antik 

kör ornamentális sokszínűsége közepette is az Alföldi, konzervatívabb területen a 
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 (II5C, 1.2; 7. kép 2) Csaton: Szentes – Kaján 107 (Korek 1943-44, 15-16, XI. t. 1-31);  
172

 (II2Bb1/1) Széles pajzs alakú vereten: Szentendre – Pismány, Barackos u. síregyüttes (MRT 7, 39. t. 14-

25); 

(II2Bd3; 3. kép 20) Széles pajzs alakú vereten: Üllő I – Disznójárás 170 (Horváth 1935, 23, XVII. t. 17-

18); 

(III21a2; 18. kép 15) Széles pajzs alakú vereten: Mindszent – Bozó-tanya 15 (Szalontai 1995, 191, 8. kép, 

1-6); Szeged – Fehértó B 25 (Madaras 1995, 140, Pl. 4); Tiszaderzs – Szentimrei út 25 (Kovrig 1975b, 

221, Fig. 6);  

(III1C1/4; 17. kép 13) Széles pajzs alakú vereten: Üllő I – Disznójárás 174 (Horváth 1935, 23, X. t. 27-42);  

(III21e4/1; 21. kép 19) Széles pajzs alakú vereten: Alattyán – Tulát 267 (Kovrig 1963, 30, Taf. XX); 

Áporka – Ürbőpuszta 20 (Bóna 1957, 158, XXXV. t); Áporka – Ürbőpuszta 53 (Bóna 1957, 160, 

XXXIX. t); Balatonszőlős – TSz istálló C (Németh 1969, 160); Visznek – Kecskehegy 1 (Török 1975d, 

324, Fig. 2);  

(III1C5; 17. kép 18) Csaton: Regöly – Kapuvár 119(?) (Kiss 1984b, 135, 77. t);  

(III21e4/2; 21. kép 20-23, 25-26). Széles pajzs alakú vereten (veret karéjos kerettel): Kisköre – Halastó 139 

(Garam 1979, 29, Taf. 22); Kiskőrös – Városalatt 204 (Horváth 1935, 53, XXXIV. t. 1-9); Mödling a.d. 

Goldenen Stiege nem azonosítható (Schwammenhöfer 1976, 15); 

Széles pajzs alakú vereten: Dévaványa – Köleshalom 66 (Kovrig 1975a, 135, Fig. 7); Devínska Nová Ves 

(Dévényújfalu) 585 (Eisner 1952, Obr. 74); Gerjen 109 (Kiss 1984a, 110, 50. t); Kecel – Határdűlő 26 

(Cs. Sós 1958, 8, VII. T. 5); Keszthely szórvány (Lipp 1884, 25, V. t. 127); Nové Zámky (Érsekújvár) 

503 (Čilinská 1966, 97-98, Taf. LXXIV); Öcsöd – Büdöshalom 59 (Genito – Madaras 2005, Obj. no. 1-

14); Öcsöd – Büdöshalom 59 (Genito – Madaras 2005, Obj. no. 1-14); 

(III21e4/2.1; 21. kép 24) Vadkanfejes kisszíjvég mellékmezőjében: Báta (Heinrich-Tamaska 2005, Abb. 1); 

(II2Bd4/1; 3. kép 21) Széles pajzs alakú vereten (veret gyöngyözött kerettel): Budapest X – Rákos 14 (Nagy 

1998, 73, Taf. 58); Budapest X – Rákos 20 (Nagy 1998, 75, Taf. 62); 

(II2Bd4/2; 3. kép 22) Széles pajzs alakú vereten: Gátér – Vasútállomás 2 (Kada 1905, 364);  
173

 (III1C1/1; 17. kép 9-10) Széles pajzs alakú vereten (gyöngysorkerettel): Devínska Nová Ves 

(Dévényújfalu) 104 (Eisner 1952, Obr. 15); Kiskőrös – Városalatt 150 (Horváth 1935, 46, XXX. t. 1-16); 

Wien 13 – Unter St. Veit szórvány (Daim 1979, 62-66, Taf. 4-5); 

(III1C1/1.1; 17. kép 11) Széles pajzs alakú vereten: Kunszállás – Fülöpjakab 20 (Lezsák 2008, 52); 

(III1C1/2; 17. kép 12) Széles pajzs alakú vereten: Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – Kovačević 

– Vinski 1962, 24-26); 

Csaton: Wien 13 – Unter St. Veit szórvány (Daim 1979, 62-66, Taf. 4-5); 
174

 (III1C1/3; 17. kép 15) Széles pajzs alakú vereten: Keszthely – Városi temető szórvány (Lipp 1884, 23, 

IV. t. 69);  

(III21e4/3; 21. kép 27) Széles pajzs alakú vereten: Sajószentpéter – Homokbánya szórvány (Végh 1963, 

17-19, II-III. t);  
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Kárpát-medence nyugati felével összehasonlításban végig kedveletbbek maradtak a 

laposindák. A korszellemhez igazodást esetükben az újonnan elterjedú, széles pajzs 

alakú tárgytípus mellett a minták összetettebb, és gyakran tengelyesen szimmetrikus 

volta jelezte.  

 

2.3.3. Laposinda-leveles virágos vagy termő indák 

A késő avar állatstílus korai szakaszára nem jellemzőek az összetett növényi 

minták. A megállapítás egyik legegyszerűbb, ezért leglátványosabb példája a 

tengelyesen tükrös levélhorog, amelynek egyszerű formája gyakori elem a késő avar 

állatstílus korai tárgyainak mellékmezőin. Összetettebb alakjában a minta a két levél 

közét kitöltő, csüngő, stilizált, általában 3-6 szemből álló fürttel jelenik meg. Az utóbbi 

típust már önállóan, zsanéros veretek csüngőjeként alkalmazták legszélesebb körben, 

általában széles pajzs alakú vereteken (60. kép 8).
175

  Griffes veretek kíséretében csak 
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 (II5A, 5; 5. kép 24-36)  

Sík lemezű laposinda-levéllel 

Övforgón (a forgó alsó és felső szára egy-egy levélpár): Keszthely szórvány (Lipp 1884, 31, IX. t. 248); 

Kölked – Feketekapu B 580 (Kiss 2001, 176, Taf. 96); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 65 (Daim 1987, 

238, Taf. 57); Nové Zámky (Érsekújvár) 369 (Čilinská 1966, 72-73, Taf. LVII); Romonya I 28 (Kiss 

1977, 111-112, Pl. XLV); Želovce (Zsély) 167 (Čilinská 1973, 64, Taf. XXIX);  

Magányos csüngőn (hat szemből): Keszthely szórvány (Lipp 1884, 31, IX. t. 252); 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén (három szemből): Kisköre – Halastó 139 (Garam 1979, 29, Taf. 22); 

Regöly – Kapuvár 119(?) (Kiss 1984b, 135, 77. t); Tiszafüred – Majoros 871 (Garam 1995, 103, 106, Taf. 

128); 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén (négy szemből): Nové Zámky (Érsekújvár) 503 (Čilinská 1966, 97-98, 

Taf. LXXIV);  

Széles pajzs alakú veret csüngőjén (hat szemből): Budapest X – Rákos 14 (Nagy 1998, 73, Taf. 58); Győr 

– Téglavető-dűlő 652 (Fettich 1943, 31, XXVI. t. 1-17); Nové Zámky (Érsekújvár) 92 (Čilinská 1966, 23-

24, Taf. XXVII); Nové Zámky (Érsekújvár) 232 (Čilinská 1966, 48-49, Taf. XLIV); 

Éles gerincű laposinda levéllel  

Téglalap alakú veret csüngőjén (három szőlőszemmel, veret griffel díszített): Čunovo (Dunacsúny) 5 

(Sőtér 1895, 89-90); Klisa – Vrnograc szórvány (Raunig 1976, 138-139); Žitavska Ton (Zsitvatő) 31 

(Čilinská 1963, 92, Tab. VII, 19); 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén (három szemből): Alattyán – Tulát 146 (Kovrig 1963, 20, Taf. XII); 

Dunaszekcső – Téglagyár 35 (Cs. Sós 1966/67, 99, 47. ábra); Kisköre – Halastó 139 (Garam 1979, 29, 

Taf. 22); Kiskőrös – Városalatt 150 (Horváth 1935, 46, XXX. T. 1-16); Mindszent – Bozó-tanya 15 

(Szalontai 1995, 191, 8. kép, 1-6); Zwölfaxing 98 (Lippert 1969, 141, Taf. 38); 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén (hat szemből): Balatonszőlős – TSz-istálló C; Budapest X – Rákos 14 

(Nagy 1998, 73, Taf. 58); Čunovo (Dunacsúny) 54 (Sőtér 1895, 100); Čunovo (Dunacsúny) 127 (Sőtér 

1895, 110); Gerjen 86 (Kiss 1984a, 110, 48. t); Szárazd szórvány (Kovács 2001, 199-203, 12-13. kép); 

Wien 13 – Unter St. Veit szórvány (Daim 1979, 62-66, Taf. 4-5); 

(II5A, 5; 5. kép 24-36) Keskeny pajzs alakú vereten: Kékesd 226 (Kiss 1977, 57, Pl. XXIII);  

(II5A, 5/1; 5. kép 37) Bújtató csüngőjén: Öcsöd – Büdöshalom 60 (Genito – Madaras 2005, Obj. No. 1-23);  

(II5A, 2; 4. kép 14-15) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Győr – Téglavető-dűlő 258 (Fettich 1943, 23, 

XIX. T. 1-17); 

Lyukvédő vereten: Üllő I – Disznójárás 183 (Horváth 1935, 24, XII. t. 1-17);  

Csaton (egytagú, trapéz alakú karikájú): Čunovo (Dunacsúny) 121 (Sőtér 1895, 108);  

(II5A, 4.4/1) Csaton (egytagú, trapéz alakú karikájú): Táp – Borbapuszta 26; 

Csaton (egytagú, ovális karikájú): Dunakömlőd (Wosinszky 1896); 

(II2Aa1.1/1; 1. kép 18) Lyukvédő vereten: Tiszafüred – Majoros 1265 (Garam 1995, 154, Taf. 168);  

(II5A, 4.1/7; 5. kép 22) Egytagú csaton: Tiszafüred – Majoros 1244 (Garam 1995, 148, Taf. 165);  

(II5A, 4.1/7.1) Egytagú csaton: Hódmezővásárhely – Mártély-Csanyi part B (Hampel 1905, 105-108, Taf. 85) 

(II2Ba1; 2. kép 13) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Szeged – Fehértó B 75 (Madaras 1995, 144-145, Pl. 

15);  

Sík lemezű laposinda-levéllel 

Lyukvédő vereten: Szob – Homokok-dűlő 38 (Kovrig 1975b, 162, Fig. 4); 

Mellékszíjvereten: Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 155 (Pástor 1971, 134, Obr. 43); 
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szórványosan jelenik meg.
176

 A mintatípus összetettebb formája tehát későbbi, a körbe 

hajló levélhorgokból összeállított csüngőjű griffes veretek divatjának hanyatlásával egy 

időben, az újonnan elterjedő, változatosabb motívum- és mintakincset használó, széles 

pajzs alakú veretekhez kapcsolódva, gyakran kifejezetten késő antik palmettaformákat 

hordozó tárgyakkal jelenik meg. 

Hullámzó indaszáron elenyésző számban kerültek a nagy felületű, ciklus belsejét 

egyedül kitöltő laposinda-levelek mellé – mind a naturális, mind síkreliefként kialakított 

geometrikus változat esetében – egyéb motívumtípusok. A stilizált, egyes esetekben 

ívelt száron ülő (szőlő)fürt, illetve a tölcsér alakú tagon ülő bogyó gyakorlatilag ki is 

meríti ezek választékát (63. kép 2; 7. térkép).
177

  

Gyakoribb a nagyobb motívumválaszték az éles gerincű, húsos vagy egyszerűbb 

kivitelű, keskeny laposinda-levelekkel. A volutapár közül ívelt száron növő szemek 

ritkán bár, de sík felületű laposinda-levelekkel is előfordulnak, legtöbb darabjuk 

egyértelműen a keskeny gerincű levelekhez kötődik. A legszebb, tárgy- és 

ornamentikatipológiai szempontból is zárt típust alkotó példányok éles gerincű, húsos 

leveleket alkalmaznak. Az utóbbi típussal szorosan összetartoznak olyan nagyszíjvégek, 

amelyek mintájának rendszere az egyszerű szárra szerkesztettekkel megegyező, 

azonban amelyeknél az indaszár szétválási pontjait bőségszaruk tagolják (például: 

Szentes – Felsőcsordajárás, 105. kép 16).
178

 

                                                                                                                                               
(II2Ba2; 2. kép 14) Lyukvédő vereten: Veszprém – Jutas-Seredomb 168 (Rhé – Fettich 1931, 33, Taf. IX, 

1-6);  

(II2Bb1/1) Széles pajzs alakú vereten: Szentendre – Pismány, Barackos u. síregyüttes (MRT 7, 39. t. 14-

25); 
176

 (II5A, 5; 5. kép 24-36) Sík lemezű laposinda-levéllel: Négyzet alakú veret csüngőjén (hat szemből): 

Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 32 (Pástor 1971, 99-100, Obr. 15); Hraničná pri Hornáde – 

Kechnec (Kehnyec) 41 (Pástor 1971, 101-102, Obr. 17);  

Téglalap alakú veret csüngőjén (6-7 szemből): Gátér – Vasútállomás 58 (Kada 1905, 381); Győr – 

Téglavető-dűlő 848 (Fettich 1943, 43, XXVIII. t. 2); Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – 

Kovačević – Vinski 1962, 24-26); Žitavska Ton (Zsitvatő) 31 (Čilinská 1963, 92, Tab. VII, 19); 

Téglalap alakú veret csüngőjén (három szemből): Pilismarót – Basaharc 192 (Fettich 1965, 65);  
177

 (IV2A1b1.1/1.3; 31. kép 1-4) Tokos nagyszíjvégen (mintatér karéjos kerettel, hátoldal geometrikus díszű): 

Tiszafüred – Majoros 1244 (Garam 1995, 148, Taf. 165); 

Szíjszorító-lemezes nagyszíjvégen: Budapest IX – Wekerle-telep 8 (Nagy 1998, 64, Taf. 49); 

(IV2A1b2/1.1) Övforgón: Szentes – Lapistó 62 (Csallány 1906, 299);  

(IV2A1c2/1; 32. kép 22) Tokos nagyszíjvégen: Želovce (Zsély) 644 (Čilinská 1973, 148, Taf. C);  

(IV2A5b2/1; 41. kép 4) Tokos kisszíjvégen (három ciklusból, hátoldal díszítetlen): Dévaványa – 

Köleshalom 1 (Kovrig 1975a, 126, Fig. 3); 

Csaton: Kisköre – Halastó 139 (Garam 1979, 29, Taf. 22); 

(IV2A1b1.1/1.3; 31. kép 1-4) Tokos nagyszíjvégen, előlapon 3 sorakozó griffel: Feketić – ciglana 

(Bácsfeketehegy – téglagyár) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 41); Tiszafüred – 

Majoros 536/a (Garam 1995, 71, Taf. 100); Tiszafüred – Majoros 692 (Garam 1995, 88, Taf. 112); 

Tiszafüred – Majoros 1139 (Garam 1995, 134, Taf. 152); Tiszafüred – Majoros 1214 (Garam 1995, 144, 

Taf. 160);  

Tokos nagyszíjvégen, hátlapon geometrikus dísszel: Zwölfaxing 76a (Lippert 1969, 137-138, Taf. 31); 

Zwölfaxing 207 (Lippert 1969, 157, Taf. 72); 

(IV2A1e1.3; 33. kép 7-12) Tokos nagyszíjvégen: Ismeretlen (Hampel 1905, 336, Taf. 257, 7); Tiszafüred – 

Majoros 1171 (Garam 1995, 138, Taf. 156);  

Tokos nagyszíjvégen (gyöngysorkerettel): Öcsöd – Büdöshalom 32 (Genito – Madaras 2005, Obj. No. 1-

29); Szekszárd – Bogyiszlói út 451 (Rosner 1999, 61, Taf. 32); Wien 13 – Unter St. Veit szórvány (Daim 

1979, 62-66, Taf. 4-5); 

(IV2A1e1.3; 33. kép 12) Tokos nagyszíjvégen (áttört, kétoldalas minta, gombos végű nagyszíjvégen): 

Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 86 (Budinský-Krička – Točik 1991, 23-24, Taf. X); 
178

 (IV2A5b2; 41. kép 5-6) Tokos-zsanéros nagyszíjvégen (gyöngysorkerettel, előlapon alakos minta): 

Hódmezővásárhely – Mártély-Csanyi part B (Hampel 1905, 105-108, Taf. 85);  
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A laposinda-levelekkel együtt használt, egyéb motívumformák közül a másik, 

nagyobb darabszámban előforduló típus a fent a mintatípusoknál említett, széthajló 

laposinda-levélpár közébe ékelt térkitöltő elem (Dreiblatt) állandósult motívummá 

alakult változata. A volutapár közé ékelődő elem ebben az esetben tagolatlan, 

legtöbbször rombusz alakú rügyet alkot. Rá a riegli Dreiblatt és a beőle állandósuló 

liliommotívum tárgyalásakor még egyszer, bővebben visszatérünk.  

A laposinda-leveles Dreiblatt-változat és a fenti, fürtös minta szoros rokonságára 

egy tiszafüredi és egy romonyai nagyszíjvég hívja fel a figyelmet.
179

 A két nagyszíjvég 

minden tekintetben azonos (tárgy sodrott szalagkerete, mellékmező mintája, tárgyforma, 

méret, mindkét oldalon azonos, négy ciklusból álló, áttört minta). A Tiszafüred – 

majorosi 1171. sír nagyszíjvége azonban jobb kivitelezésű, a romonyai 41. sír 

szíjvégének kidolgozása hanyagabb, az alsó ciklus hibás. A kivitelezés minősége 

közötti különbséggel összhangban a tiszafüredi darabon a körbe hajló, éles laposinda-

levélpár közét ívelt nyélen háromszemű fürt, a romonyai darabon pontosan ugyan 

akkora helyet elfoglaló, rombusz alakú tag tölti ki. Noha a két szíjvéget egyértelműen 

nem közös negatívból vagy mesterpéldányról sokszorosították, hasonlóságuk foka 

szerint olyan közeli rokonok, amely felveti a műhely-, illetve munkafolyamatbeli 

azonosság lehetőségét. A két mintatípus közötti folyamatosság, illetve rokonság a ritka, 

bőségszarus változat esetében is teljesül. Ahogyan a fürtös darabok egy része is 

bőségszaruval jelenik meg, úgy a rügyes mintatípus bizonyos darabjai is bőségszaruval 

lettek mintázva. A Szentes – felsőcsordajárási nagyszíjvég esetében az utólag 

bemetszett bőségszaru alatt egyértelműen látszik az eredetileg mintázott, egyszerűen 

széthajló szár (105. kép 16).
180

 

 

Elterjedési területük (7. térkép) a tengelyesen szimmetrikus, összetett 

palmettaszerkesztéseknél tapasztaltakkal egybecseng, amennyiben ezek a viszonylag 

összetettebb, virágos vagy fürtös laposindás típusok is az avar szállásterület keleti 

felében súlyozódnak. A jelenség mögött, mint feljebb felvetettem, valószínűleg a késő 

antik befolyásnak az Alföldön érvényesülő csekélyebb, illetve az ott tovább kitartó 

laposindás minták kismértékű változatosabbá tételében kimerülő volta keresendő. A 

jelenség egyben azt is sugallja, hogy a Kárpát-medence egyes régiói között viszonylag 

komoly fejlődési különbségek lehettek, amelyek azonban a régészeti anyagban rejtőző 

bizonytalansági tényezők miatt csak nagyon óvatosan körvonalazhatóak. 

 

2.4. Kivételes jelenségek a késő avar állatstílus laposindáinak környezetében 

 

Egy sor, egymással nem, vagy csak közvetett kapcsolatban álló, egyedi eset 

kiemelése éppen a viszonylag számos esetben előforduló egyediség jelenségének 

hangsúlyozása miatt fontos. Az egyes szempontokból egyedi megoldást mutató darabok 

közös tulajdonsága, hogy szinte minden esetben más, avar környezetben ritka, vagy 

csak más stilisztikai összefüggésben – gyakran nagy időbeli hiátus után – újra 

megjelenő jellegzetességet is mutatnak. Az késő avar környezetben egyedinek számító 

jellemzők tehát tárgyra vagy együttesre koncentráltan, csoportosan tűnnek fel.  

                                                                                                                                               
Tokos nagyszíjvégen (áttört díszű, minta három ciklusól): Szeged – Makkoserdő 294 (Salamon 1995, 

134, Pl. 21);  
179

 Tiszafüred – Majoros 1171. sír, Garam 1995, Taf. 156, Taf. 214, 11; Romonya II, 67. sír, Kiss 1977, 

Pl. LVI, Pl. LXXVIII, 6. 
180

 (IV2A5c1; 41. kép 7) Tokos, áttört nagyszíjvégen: Szentes – Felsőcsordajárás sírlelet (Fettich 1937a, 24-

26, IV. t); 
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A megállapításra a legjobb példa a klárafalvi B temető 2. sírjának nagyszíjvége 

(123. kép 12).
181

 A tárgy hátlapjának florálgeometrikus mintája nem csak a 8. század 

első felében, de az egész késő avar díszítőművészetben egyedülálló. A geometrikus 

rendszerű szerkesztések atipikusak a 8. század első felében, illetve az egyszerű 

geometriai transzformációkra korlátozódnak. A klárafalvihoz hasonló medalionos vagy 

sodortt szalagokkal/szalagfonadékkal összefogott szerkezetek majdnem teljesen 

hiányoznak a korszakban (ld. majd külön szakaszban a késő antik kör tárgyalásánál). 

A váltakozó méretű medalionokba szerkesztett laposindás minta a szíjvég 

előlapjának repülő vágtában ábrázolt lovas vadászjelenetével párosul. A medalionos 

minta a nagyszentmiklósi kincs 2. korsóján kívül csak néhány esetben került elő. A 

szíjvégen látható a repülő vágta avar környezetben egyetlen ábrázolása, az íjas 

vadászjelenetnek szintén csak a nagyszentmiklósi kincsben van megfelelője (a 

vadászjelenettel a késő avar kor első felének összetett alakos jelenetei kapcsán alább 

foglalkozom). 

Mint láttuk, laposindás környezetben atipikus az áthajló és ízesülő indaszár 

alkalmazása. Az áthajló indaszár megjelenik egy dunaszekcsői nagyszíjvégen.
182

 A 

szokatlanul hosszú, keskeny tárgy áthajló indaszárra szerkesztett laposinda-leveleinek 

lemezét a levélfelszín belsejébe ütött lyukak tagolják. A megoldás „naturális” 

laposindás ornamentikával másütt nem jellemző, kizárólag a geometrikus laposindás 

stílus, illetve annak balkáni vonatkozásokkal bíró darabjainak sajátja (ld. ott). A tárgy 

formája, összetett laposinda-leveles ornamentikája, indaszára és a levelek kivitelezése 

egyesével is kivételes, együtt egyedi a késő avar tárgyi kultúrában.  

A bélmegyeri 102. sír nagyszíjvégén áthajló és ízesülő indaszár háromlevelű 

félpalmettákkal társul.
183

 Avar környezetben általam csak egyetlen további esetben 

ismert jelenség, hogy a minta körvonalát magasabb kontúr veszi körbe. A másik, 

párhuzamos eset szintén a mai Békés megyéből, vrapi típusú inda változatával, 

formailag szokatlan, ritka mintaváltozatot alkotó nagyszíjvégen került elő (123. kép 

3).
184

 A két darab a laposindák mediterrán párhuzamainak vizsgálatában bír 

jelentőséggel.  

Az ornamentikával, illetve az azt magába foglaló díszítőművészeti 

hagyománnyal összefüggő jelenség a késő avar állatstílusban csak kivételes esetekben 

feltűnő pont-vessző ornamentika, illetve a levélfelület azzal rokon áttörése. Ha meg is 

jelenik, általában halmozottan késő antik-mediterrán jegyeket csoportosító garnitúrák 

összefüggésében jellemző. Áttört levélfelületet találunk a tengelyesen szimmetrikus 

összetett palmettakonstrukciója miatt fent említett, alább pedig bőven tárgyalandó 

mártélyi övgarnitúrában; A pont vessző ornamentika – legalábbis nem szélsőségesen 

rontott formájában – 8. század első felére keltezhető leletben tudomásom szerint csak a 

Szentes – nagyhegyi 32. sír övgarnitúrájában bukkan fel.
185

 Készítője az egységesség 

igényével, sodrott szalagokkal, tengelyesen szimmetrikus hullámzó indaszárral 

mintázott garnitúra minden egyes levelét áttörte: a kimélyített levélfelület élként 

megmaradó kontúrjait a levélfelület közepébe rajzolt kör köti össze. A jelenségnek a 

késő avar állatstílus Kárpát-medencén túli kapcsolatrendszerének vizsgálatakor lesz 

fontos következménye.  

 

                                                 
181

 (II8, 6; 12. kép 9) Tokos nagyszíjvégen: Klárafalva B 2; 
182

 (IV2A8a1; 47. kép 8) Tokos nagyszíjvégen: Dunaszekcső – Téglagyár 4 (Cs. Sós 1966/67, 91, 43. ábra); 
183

 (IV2A4a1; 40. kép 9) Tokos nagyszíjvégen: Bélmegyer – Csömöki-domb 102 (MRT 10, 111. t); 
184

 (IV2A1g3.4; 36. kép 13) Tokos (?-törött) nagyszíjvégen, előlapon gyöngyözött lécekkel elválasztott, 

vonuló griffekkel: Mezőberény szórvány (MRT 10, 88. t. 9); 
185

 Szentes – Nagyhegy 32 (Csallány 1962, 445-447, Taf. XV); 
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2.5. Összefoglalás: A késő avar állatstílus és a naturális laposindás kör  

 

A késő avar állatstílus alakos motívumokkal dominált, első időszaka a növényi 

ornamentikának egyszerű formáit alkalmazta, amely szinte kizárólag laposindás 

mintákra korlátozódott. A laposindás ornamentika két, egymástól idegen fő típusa – a 

nagy felületű, növényi eredetű, illetve a horogszerű, geometrikus levél – egymás 

mellett, egymástól függetlenül tölti ki a késő avar állatstílus teljes elterjedési területét.  

A késő avar kor elejének alakos motívumok túlsúlyával jellemzett szakasza 

szembetűnően az egyszerű, körbe hajló leveleket, illetve az azokból összeállított, 

legfeljebb kétlevelű félpalmettákat részesíti előnyben. Az általános egyszerűség ellenére 

mégis keveredik benne néhány, látszólag egymástól független gyökerű kulturális trend.  

A korszak legnagyobb darabszámú laposindás csoportját a 2. típusú 

állatküzdelmi jelenet köré rendeződő, nagy felületű laposindás mintákat alkalmazó 

minták alkotják. Az állatküzdelmi jelenetes nagyszíjvégek növényi ornamentikája a 

látszat szerint a késő avar állatstíluson belül is zárt kör maradt, a stílus egyéb, hasonló 

szerkezetű, lazább szerkesztésű és szabadabban kombinált motívumspektrumú 

változataival csak részlegesen állt kapcsolatban. A késő avar állatstílus állatalakokkal 

együtt megjelenő növényi ornamentikájának képét a legtisztább formában a fenti 

nagyszíjvégtípuson megjelenő változatokban találjuk meg: a nagy felületű, a ciklust 

kitöltő, sík felületű laposinda-levelek, egyszeres, egyszerű folyamatos indaszáron vagy 

annak S alakú szakaszainak tengelyes tükrözésével előállított minta a késő avar kor első 

felének legjellemzőbb növényi mintatípusát alkotja. A nagy felületű, ciklust egyedül 

kitöltő laposinda-levél olyan elem a késő avar állatstílusban, amely zártságában 

(szerkesztés és motívumkialakítás részleteiben) az állatstíluson belül jól elkülöníthető, 

míg az állatstílus egyéb tárgyai egymással minden szempontból összefonódó kört 

alkotnak. A 2. típusú állatküzdelmi jelenet növényi ornamentikája tehát úgy lett a késő 

avar kor eleji díszítőművészet esszenciája a kutatás szemében, hogy a korszak használt 

ornamentikájával csak felületes kapcsolatban áll. A forma és ornamentika tökéletes 

egysége miatt a 2. típusú állatküzdelmi jelenetet és a hátoldalon két féle növényi minta 

valamelyikét megjelenítő nagyszíjvégek inkább a tárgy egységében szemlélendőek, az 

általuk alkotott minőség egyes elemeinek elkülönített vizsgálata nem világítja meg 

kellőképpen jelentőségüket. Az állatküzdelmi jelenet 2. típusát emiatt az alakos 

ornamentika sorában, alább bővebben tárgyalom. A 2. típusú állatküzdelmi jelenettel 

díszített szíjvégeket növényi elemei mindenesetre elkülönítik a késő avar állatstílus 

átlagától, egy, a stíluson belül definiálható, arra azonban egyirányú hatást kifejtő, a 

stílus átlagától lényegében idegen típusként határozzák meg azt.  

A második, alkalmazása alapján a fentitől független levélcsoportot a griffes 

veretek csüngőin nagy tömegben alkalmazott, éles gerincű, körbe hajló levélhorgokban 

találhatjuk meg. A formai függetlenség az avar anyag belső rendszerét szemlélve 

érthetetlennek tűnik: mindkét forma – a teljes kört alkotó levél és a levélhorog is – az 

egész Kárpát-medencében elterjedt, széltében-hosszában használt típust alkot.  

Legfeljebb hipotézis gyanánt vetődik fel, hogy a különbség hátterében a csüngők 

tengelyesen szimmetrikus mintája állhat: ha a tengelyesen szimmetrikus minták iránti 

Mediterrán előszeretet kiegészítjük a megegyező formájú levélhorgok kisszíjvégeken és 

övforgókon alkalmazott eltérő szerkesztéseinek dunántúli túlsúlyával, akkor a 

horogforma eltérő voltát talán annak közvetlen Mediterrán-nyugati származásában 

kereshetjük. Önmagában jelentéktelen érv, azonban talán erősítheti az utóbbi 

feltételezést az a jelenség, hogy az egyértelműen horogszerű indával szerkesztett 

tárgyakon a minta maga alkotja a tárgy testét. A jelenség a Kárpát-medencében 
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különben ismeretlen: Kizárólag ott és akkor jelenik meg újra, ahol a tárgyat alkotó 

minta mediterrán eredete egyértelmű (ld. alább palmetták, pálcikaindák). 

A két csoport teljes formai függetlensége fényében lehetetlen nem hivatkoznunk 

a bevezetőben Alois Riegl és Jozef Strzygowski ellentétes megközelítési módjáról tett 

észrevételre: a kétféle laposindát pusztán formai szempontból vizsgálva látszólag 

egymástól függetlenül él egymás mellett ugyan annak a motívumtípusnak egy 

geometrikus, és egy naturális növényi rendszerű változata. Egyszerre találhatjuk meg 

tehát, ugyan abban a leletanyagban Riegl ékvésett spirálornamentikáját, és Strzygowski 

növényi rendszerű laposindáját. 

A két nagy darabszámú indatípus mellett a 8. század első felének ornamentális 

képét számos, kis számban, esetleg egyedien feltűnő, gyakran összetettebb minta 

színezi. Rendszerezésük segítségével részben magyarázhatóvá válik a két elterjedt 

mintaforma léte. 

 

Az idő előrehaladtával a késő avar állatstílussal együtt használt mintakincs egyre 

összetettebbé válik. A folyamat az alakos motívumok esetében is figyelemre méltó, 

azonban legszembetűnőbben a növényi eredetű motívumokon figyelhető meg. A 8. 

század elején a növényi ornamentika használata jobbára csak a szíjvégekre, illetve a 

főszíj vereteinek csüngőire korlátozódik. A nem áttört nagyszíjvégek előlapjának fő 

mintatere túlnyomóan alakos díszű: a jelenség jól mutatja a 8. század eleji környezet 

növényi ornamentikához való viszonyulását. A késő avar állatstílus első szakasza után 

megnő a növényi ornamentika súlya, a SpA II (SS II)-től mind nagyobb számban 

használt, széles pajzs alakú, csüngős veretek már csak kivételes esetekben alakos 

díszűek.
186

 A növényi eredetű szerkesztések változatosabbá, illetve összetettebbé 

válásával párhuzamosan végül megnő a tengelyesen szimmetrikus minták jelentősége 

is.  

Mindegyik összetett leveles indaváltozatra jellemző – kivált a vrapi típusra és a 

bőségszarus változatokra –, hogy egyformán használják az éles gerincű és sík felületű 

laposinda-levél formákat is, illetve hogy megtalálhatóak közöttük síkreliefként 

kialakított példányok is. A síkrelief megléte legtöbb esetben a tárgyak kései – 

geometrikus laposindás stílussal egykorú – voltának a bizonyítéka (ld. egyértelműen a 

vrapi stílus tárgyai esetében). Az egyes esetekben stilisztikailag és mintakincs 

szempontjából is a geometrikus laposindás stílushoz közelíthető, késő avar 

állatstílusban atipikus jellemzők a késő avar állatstílus használatának második felében 

annak fellazulására, újabb minta- és motívumspektrum avar környezetbe kerülésére 

utalnak. 

A késő avar állatstílus átalakulása, illetve az alakos motívumok dominanciájának 

eltűnésével a stílus szétesési folyamata a tipológiailag későbbi tárgyakon túlnyomóvá 

váló, összetettebb növényi ornamentika megjelenésével válik egyértelművé. A késő 

avar díszítőművészet viszonylag rövid, a laposindát nem kedvelő, változatos minta- és 

motívumválasztékkal dolgozó szakaszának intermezzója után a 8. század második 

felében ismét a laposindáké lett a főszerep. 

 

 

 

                                                 
186

 Alakos díszű széles pajzs alakú veretek: Fancsalszky 2007, 48. t. 1, 7-9: avar környezetben egyedien 

alkalmazott madáralakokkal; griffel díszítve Leithaprodersdorfból (Fancsalszky 2007, 49. t. 10); Már a 8. 

század második felére keltezhetőek a cirkuszjelenetes szíjvégek egy-egy jelenetét kiemelő pajzs alakú 

veretek: Fancsalszky 2007, 18. t. 14-15. Alig valamivel gyakoribbak az alakos díszű, minden esetben 

késő antik jellegű rozetták. 
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3. A geometrikus laposindás stílus 

 

A geometrizált laposindás mintákat alkalmazó kör tipológiai szempontból a késő 

avar kor legzártabb horizontját alkotja. A laposindás mintának a korszak 

díszítőművészetében egyeduralkodó volta, illetve annak sztenderdizált kivitelezése 

miatt a 8. század második felére keltezhető ornamentikai kört a késő avar állatstílus 

jellemző növényi ornamentikájától is megkülönböztetendő geometrikus laposindás 

stílusnak nevezem.  

Az ornamentika, illetve megjelenítésének absztrakt-geometrikus és 

sztenderdizált volta szembetűnő. Az egyszerű szerkesztés és egyetlen motívum – a 

laposinda-levél, illetve a belőle csökevényes takarólevéllel alkotott, kétlevelű 

félpalmetta – alkalmazása mellett a stílus legjellegzetesebb eleme a felszín 

kialakításának módja. A minta a tárgy, illetve a mintatér sík felszínének kónuszolt 

kimetszésével alakul ki.
187

 Az előző szakaszban megismert laposinda-levél típusok 

közül a 8. század második fele kizárólag a teljes kört alkotó, a levél tövéig visszahajló 

csúcsú változatot alkalmazza.  

 

3.1. Időrend 

 

A geometrikus laposindás ornamentikával díszített tárgyak tipológiai 

szempontból zárt kört alkotnak. A Kárpát-medence egész területén egyforma, tömeges 

elterjedésükkel a késő avar kor relatív időrendi rendszerébe igen jól beilleszthetőek. 

Jozef Zábojník SS III és részben IV szakaszának, illetve a tiszafüredi temető Garam Éva 

által meghatározott 5-6. generációjának vezérleletét alkotják.
188

 

A stíluson belül időrendi különbségek csak tipokronológiai szempontok alapján 

foghatóak meg. A stílus korábbi garnitúrái között jellemző a széles pajzs alakú veretek 

használata (64. kép 1-6; 61. kép 5-8). A későbbiekben a keskeny pajzs alakú veretek 

dominálnak (64. kép 7-28).
189

 Általánosságban megfogalmazható, hogy a korábbi 

tárgyak nagyobbak, illetve a szíjvégek hosszabbak. A korábbi (J. Zábojník rendszere 

szerint SS III) nagyszíjvégek mintája leggyakrabban 5-7 (64. kép 6), a kisszíjvégeké 3-4 

ciklusból áll (64. kép 5). A későbbi, már a vésett-poncolt horizonttal részben egykorú, 

azokkal közösen alkalmazott tárgyak kisebbek (a nagyszíjvégek mintája 3, gyakrabban 

4, a kisszíjvégeké szinte mindig 2 ciklusból áll, 61. kép 4).  

Általánosan megállapítható, hogy a nagyobb méretű nagyszíjvégeken – általában 

öt ciklusból álló mintával – a rögzítőfül az esetek többségében növényi formát mutat, 

egy- vagy kétlevelű, egymás felé hajló félpalmettapár alkotja. Kevésbé voltak 

népszerűek, de hasonlóan elterjedtek a gombszerű rögzítőfülek is. A kisebb méretű, 

rövidebb mintaterű nagyszíjvégeknél (kevésbé 3, gyakrabban 4 ciklus) a rögzítőfület 

többször alkotja egymás felé fordított állatfej. A jelenség hátterében az alakos 

motívumoknak a 8. század végén ismét kedveltebb volta keresendő.
190

 A geometrikus 

laposindás stílus „sztenderd” szíjvégein a granulált piramist utánzó (gyöngyözött) 

rögzítőfülek csak kivételesen fordulnak elő.
191

 A jelenség oka valószínűleg időrendi, 
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 Hampel 1905, 510-511; Idézi Strzygowski 1917, 247.  
188

 Zábojník 1991, Garam 1995, Abb. 254. 
189

 A verettípusok relatív időrendjéhez Zábojník 1991, Garam 1995, Abb. 254. 
190

 A legkésőbbi avar díszítőművészet állatalakjai közül gyűjtést ad Vida 2000. 
191

 Kétlapos nagyszíjvég, három ciklussal, rögzítőfül gyöngyözött: Hódmezővásárhely – Mártély-Csanyi 

part 8 (Hampel 1905, 111, Taf. 90) Tiszafüred – Majoros 513 (Garam 1995, 69, Taf. 99);  

Kétlapos nagyszíjvég, négy ciklussal, Rögzítőfül gyöngyözött: Bélmegyer – Csömöki-domb 136 (MRT 

10, 114. t); 
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amennyiben a hasonló rögzítőfülek a relatív időrend szerint a késő avar kor jellemző 

tárgytípusai közül a legkésőbbieken gyakoriak.
192

 

A méretbeli különbségekből fakadóan a mintatér méretéhez kötődő jellemzők 

(ciklusok száma) tehát részben kronológiai jelentőséggel bírnak. Ugyan ez igaz a 

mintatér alakjával kapcsolatban is: a 8. század végétől elterjedő keskeny pajzs alakú 

vereteken a keskeny, hosszúkás mintatér leginkább a hullámzó szárra szerkesztett 

laposinda-leveles ornamentika használatának kedvezett. Ezzel ellentétben a leginkább a 

8. század középső harmadától használt széles pajzs alakú veretek szélesebb mintaterébe 

a tengelyesen szimmetrikus palmetták, illetve összetett szerkesztésű növényi 

ornamentika illeszthető be a legkönnyebben. 

 

3.2. A Kárpát-medencei geometrikus laposindás stílus 

 

A folyamatos, hullámzó indaszáron növő, a ciklus belsejét teljesen kitöltő 

laposinda-levéllel szerkesztett minták a késő avar kor második felének leggyakoribb 

mintatípusát alkotják (a geometrikus laposindás stílus tárgyainak körülbelül 80 

százalékát díszíti egyszeres hullámzó indaszárra szerkesztett, a ciklust teljesen kitöltő 

csökevényes takarólevelű kétlevelű félpalmetta vagy magányos laposinda-levél). A 

minták döntő többsége egyszerű, hullámzó indaszáron jelenik meg (szíjvégek és a késő 

avar kor előrehaladott fázisában elterjedő, hármasával alkalmazott keskeny pajzs alakú 

veretek). A mintahasználat, illetve a döntő többségben alkalmazott, egyszerű 

indaszerkezet késő avar díszítőművészet egyéb korszakainak viszonylatában is 

egyedülállóan egységes. A legáltalánosabban előforduló darabok esetében a ciklusok 

száma, a szíjvégeknél a rögzítőfül kivitelezése (gombszerű, állatalakos, növényi eredetű 

félpalmettás) regionális koncentrálódást nem mutat. 

A szíjvégek mindig rögzítőfüles-kétlapos, nyújtott U alakú darabok. Az 

elenyésző számú kivétel inkább ennek a megállapításnak az igazságát hangsúlyozza: 

egy horgosi és egy Kaba – bitózugi tokos nagyszíjvég mellett egyetlen tokos-zsanéros 

darabot ismerek, amely nem illik az átlagba.
193

 A két első példány 

ornamentikastilisztikai szempontból nem illik tökéletesen a horizontba, tipokronológiai 

szempontból átmenetet képez a késő avar állatstílus felé. A gátéri zsanéros 

                                                                                                                                               
Kétlapos nagyszíjvég, öt ciklussal Rögzítőfül gyöngyözött (mintatér karéjos kerettel): Veszprém szórvány 

(Hampel 1905, 97, Taf. 75b); 

Kétlapos nagyszíjvég, öt ciklussal Rögzítőfül gyöngyözött: Tiszafüred – Majoros 1265 (Garam 1995, 

154, Taf. 168);  

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen, két ciklussal: Rögzítőfül gyöngyözött: Hódmezővásárhely – 

Tarjánvég szórvány (Tergina 1894, 207); Mödling a.d. Goldenen Stiege 440 (Daim 1977, 14-15); 

Tiszafüred – Majoros 513 (Garam 1995, 69, Taf. 99);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (Három ciklusból álló díszítéssel): Szirák – Degenfeld-birtok 16 (Posta 

1895, 16); 

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen, három ciklussal: Dunaegyháza – Újsolt 2 (H. Tóth 1992, 49, 1. t); 

Edelsthal (Nemesvölgy) 151 (Sőtér 1898, 214, IV. t. 7); Kölked – Feketekapu B 402 (Kiss 2001, 127, 

Taf. 78);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (hiányzó takarólevéllel, gyöngyözött rögzítőfülekkel, mintatér karéjos 

kerettel): Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 238 (Budinský-Krička – Točik 1991, 52, Taf. XXXIV); 

Szeged – Kundomb 335 (Salamon – Sebestyén 1995, 45, Pl. 54);  
192

 Az utóbbi két megállapításhoz ld. E. Breuer összefoglaló táblázatait az egyes kutatók időrendi 

rendszereiről: Breuer 2005, Abb. 4-6, 8. 
193

 Tokos nagyszíjvégen: Horgoš – Djavolja rupa, imanje Karas I. (Horgos – Ördöglyuk, Kárász I. birtok) 

5 (Kárász 1894, 198, 202); Kaba – Bitózug 36 (Nepper 1982, 105, 9. kép); Tokos-zsanéros 

nagyszíjvégen: Gátér – Vasútállomás 342 (Fettich 1965, 98, Abb162, 9); 
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nagyszíjvéggel egy garnitúrából előkerült veret mintája és alakja közelebb áll a balkáni 

leletkör formai hagyományaihoz, mint a Kárpát-medencei átlaghoz (ld. alább).
194

  

A korabeli viszonyok között tömegesnek számító késő avar öntött bronztárgyak 

között is nagy darabszámú rögzítőfüles-kétlapos nagy- és kisszíjvégek 4-5 alaptípus 

változatai. Az alaptípusokhoz tartozó darabok egymásnak szinte pontos másolatai 

(kisebb különbségek méretben, díszítés kialakításában lehetnek). Ennek megfelelően a 

legtöbb tárgy néhány alaptípusra vezethető vissza. Az alaptípusok meghatározásában 

figyelembe vett szempontok a rögzítőfül formája, a minta ciklusainak száma, a mintatér 

esetleges keretelése, illetve a szíjvégek mellékmezőinek díszítése. Az egykorú tárgyak 

legnagyobb tömegét összefogó alaptípusok a következők: 

1. alaptípus: növényi eredetű, kétlevelű félpalmetta-párt formázó rögzítőfül, kis, 

keresztbe futó spirál a szíjvég felső végének mintaterén. A minta általában 5 ciklus. 

Kisszíjvégen megegyező szerkesztésben, változó számú ciklussal (2-4 ciklus; 61. kép 

3). 
195

 

                                                 
194

 A leletet a vrapi kincs vereteinek párhuzamaként tárgyalja Fettich 1965, 98. 
195

 Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 261 (Bunardžić 1980, t. XIII, 4); Čoka – Kremenjak 

(Csóka – Tűzköveshalom) 57 (Kovrig – Korek 1960, 263-264, Pl. CIII); Čunovo (Dunacsúny) 20 (Sőtér 

1895, 93); Erzsébet (Püspökszenterzsébet) „e” (Hampel 1905, 333, Taf. 254); Gátér – Vasútállomás 272 

(Kada 1908, 335); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 94 (Pástor 1971, 117-118, Obr. 28); 

Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 95 (Pástor 1971, 118, Obr. 30); Jánoshida – Tótkérpuszta 1 

(Erdélyi 1958, 4, I. t); Kecel – Határdűlő 80 (Cs. Sós 1958, 12, XII. T. 8); Kecel – Határdűlő 85 (Cs. Sós 

1958, 12-13, XVII. T. 1); Keszthely – Belváros 117 (Kovrig 1999, 101, 8. kép); Košice – Šebastovce 

(Kassa – Zsebes) 254 (Budinský-Krička – Točik 1991, 55-56, Taf. XXXVI-XXXVII); Kölked – 

Feketekapu B 236 (Kiss 2001, 102, Taf. 71); Krungl sírlelet (Fettich 1937a, CI. t); Leobersdorf – Ziegelei 

Polsterer 129 (Daim 1987, 263, Taf. 123-126); Mali Idoš – Kalvarija, opštinska ciglana Košut (Kishegyes 

– Kálvária, Kossuth-téglagyár) szórvány; Sárszentlőrinc – Uzd 27 (Heinrich-Tamaska – Ódor 2006, 159, 

4. kép); Szebény I 97 (Garam 1975b, 80, Fig. 8); Szebény I 245 (Garam 1975b, 87, Fig. 19); Szebény I 

304 (Garam 1975b, 89, Fig. 21); Szebény I 316 (Garam 1975b, 90, Fig. 22); Szeged – Fehértó A 45 

(Madaras 1995, 19, Pl. 8); Szeged – Fehértó A 300 (Madaras 1995, 45, Pl. 31); Szeged – Fehértó A 311 

(Madaras 1995, 46, Pl. 32); Szeged – Makkoserdő 42 (Salamon 1995, 115, Pl. 4); Szeged – Makkoserdő 

318 (Salamon 1995, 136-137, Pl. 25); Szentes – Lapistó 21 (Csallány 1906, 297); Székkutas – 

Kápolnadűlő 201 (B. Nagy 2003, 36, 72. kép); Tiszafüred – Majoros 1221 (Garam 1995, 145, Taf. 161); 

Üllő II – Vecsési községhatár 150 (Sós 1955, 206, LXXIII); Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-

téglagyár) 76 (Nagy 1971, 203, Tab. XVI); 

Rögzítőfül növényi (mintatér karéjos kerettel): Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 47 (Bunardžić 

1980, t. XIII, 3);  

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen, két ciklussal: Rögzítőfül növényi: Abony – Neppel F. telke 88 (Éber 

1902, 252); Andocs – Temető utca 79 (Garam 1972, 150, 17. ábra); Balatonszőlős – TSz istálló B 

(Németh 1969, 160); Békés – Ludad (?) szórvány (MRT 10, 90. t); Bélmegyer – Csömöki-domb 36 

(MRT 10, 106. t); Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő 9 (Nagy 1998, 181, Taf. 122); Budapest XXII – 

Vöröskereszt u. 15 (Nagy 1998, 192, Taf. 133); Cikó 551a (Somogyi 1984, 65, 37. t); Čunovo 

(Dunacsúny) 6 (Sőtér 1895, 90); Csongrád – Mámai-csárdadűlő 15 (Csallány 1941, 171, XLII. t. 11-21); 

Csongrád – Mámai-csárdadűlő 20 (Csallány 1941, 173, XLII. t. 25); Dalj – Ciglana (Dálya – Téglagyár) 

szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 110); Erzsébet (Püspökszenterzsébet) „e” (Hampel 

1905, 333, Taf. 254); Fülöpszállás – Kiskunsági TSz szórvány (H. Tóth 1992, 50, 5. t); Gajary I – 

Pustatina Vrablicova (Gajár) szórvány (Fettich 1937a, C. t); Gátér – Vasútállomás 169 (Kada 1906a, 

150); Gerjen 102 (Kiss 1984a, 110, 49. t); Győr – Téglavető-dűlő 421 (Fettich 1943, 28, XXIII. t. 1-19); 

Győr – Téglavető-dűlő 678 (Fettich 1943, 36, XXVIII. t. 1-25); Holiare (Alsógellér) 615 (Točik 1968, 94, 

Taf. LXXV, 1-35); Homokmégy – Halom 42 (Garam 1975a, 28, Fig. 5); Hódmezővásárhely – Tarjánvég 

szórvány (Tergina 1894, 207); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 20 (Pástor 1971, 93-94, Obr. 

10); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 100 (Pástor 1971, 120-121, Obr. 31); Jánoshida – 

Tótkérpuszta 5a (Erdélyi 1958, 5-6, V. t); Jánoshida – Tótkérpuszta 252a (Erdélyi 1958, 42, XLI. t); 

Keszthely szórvány (Lipp 1884, 26, VIII. t. 196); Komárno (Komárom) – Hadovce 11 (Čilinská 1982, 

358, Tab. XIII, 5-11); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 93 (Daim 1987, 250-251, Taf. 94-96); Nové 

Zámky (Érsekújvár) 430 (Čilinská 1966, 83-84, Taf. LXIV); Nové Zámky (Érsekújvár) 463 (Čilinská 

1966, 90, Taf. LXIX); Orosháza – Béke TSz-homokbánya 142 (Juhász 1995, 88, Taf. XXII); Öcsöd – 
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2. alaptípus: a szíjvég rögzítőfüleit stilizált, nyitott szájú állatfej alkotja, amelyet 

a fej mögött a nyakig ívelt borda keretez (sörény?). A szíjvégek teste enyhén lefelé 

szélesedik, nagyszíjvégeken a minta négy ciklus, kisszíjvégen két ciklussal (61. kép 

4).
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Büdöshalom 3 (Genito – Madaras 2005, Obj. no. 1-31); Pilismarót – Basaharc 25 (Fettich 1965, 20); 

Pilismarót – Basaharc 133 (Fettich 1965, 50, Abb. 81, 1-10); Regöly – Kapuvár 119(?) (Kiss 1984b, 135, 

77. t); Ritopek szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 121); Szarvas – Grexa-téglagyár 158 

(Juhász 2004, 31, Taf. XXI); Szarvas – Pokorny-gyűjtemény; Szeged – Fehértó A 69 (Madaras 1995, 22, 

Pl. 11); Szeged – Fehértó A 311 (Madaras 1995, 46, Pl. 32); Szeged – Makkoserdő 138 (Salamon 1995, 

122, Pl. 10); Szentes – Kaján 134 (Korek 1943-44, 18-19, XIV. t. 1-28); Szentes – Kaján 143 (Korek 

1943-44, 19-20, XVI. t. 1-26); Székkutas – Kápolnadűlő 208 (B. Nagy 2003, 37, 75. kép); Székkutas – 

Kápolnadűlő 491 (B. Nagy 2003, 64-65, 175. kép); Üllő I – Disznójárás F (Horváth 1935, 33, XXI. t. 1-

31); Vác környéke szórvány (Hampel 1905, 96-97, Taf. 75); Veszprém szórvány (Hampel 1905, I, Fig. 

1531); Vojka – Humka szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 102); Zamárdi – Rétiföldek 

807 (Bárdos – Garam 2009, 112, Taf. 98); Zamárdi – Rétiföldek 1163 (Bárdos – Garam 2009, 152, Taf. 

132); Želovce (Zsély) 771 (Čilinská 1973, 172, Taf. CXXIII);  

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen, három ciklussal: Rögzítőfül növényi: Ártánd – Kapitány-dűlő 37 

(Kralovánszky 1994, 42, 6. kép); Ártánd – Kapitány-dűlő 68 (Kralovánszky 1994, 45, 8. kép); Bélmegyer 

– Csömöki-domb 36 (MRT 10, 106. t); Budapest IX – Régi Lóversenytér 2 (Nagy 1998, 57, Taf. 48); 

Budapest XIV – Népstadion 22 (Nagy 1998, 110, Taf. 87); Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő E 

(Nagy 1998, 185, Taf. 125); Čunovo (Dunacsúny) 19 (Sőtér 1895, 92); Edelsthal (Nemesvölgy) 144 

(Sőtér 1898, 214, IV. t. 3-4); Győr – Téglavető-dűlő 690 (Fettich 1943, 36, XXX. t); Győr – Téglavető-

dűlő 838 (Fettich 1943, 42, XXXIII. t); Jánoshida – Tótkérpuszta 1 (Erdélyi 1958, 4, I. t); Kiskőrös – 

Városalatt 65 (Horváth 1935, 38, XXVII. t. 1-14); Komárno (Komárom) – Hadovce 2 (Čilinská 1982, 

356, Tab. XII, 1-2); Komárno – Lodenice (Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 87 (Trugly 1987, 

272, Taf. XXIX);); Kölked – Feketekapu B 236 (Kiss 2001, 102, Taf. 71); Leobersdorf – Ziegelei 

Polsterer szórvány 1976 (Daim 1987, 271, Taf. 151); Mali Idjoš – Žuta jama (Kishegyes – Sárgagödör) 3 

(Gubitza 1907, 348-349); Mosonszentjános – Kavicsbánya „A” (közöletlen); Mosonszentjános – 

Kavicsbánya  58.736.1 (közöletlen); Mosonszentjános – Kavicsbánya 61/3 (közöletlen); Odžac (Hódság) 

IV 18 (Karmanski 1975a, 20, Tab. XIX); Pécs – Janus Pannonius u. 1 (Kiss 1977, 91, Pl. LXI); Pilismarót 

– Basaharc 25 (Fettich 1965, 20); Pusztaegres – Örspuszta (Bóna 1971, 29. kép); Szarvas szórvány, 

Pokorny gyűjtemény (MRT 8, 54. t); Szeged – Kundomb 20 (Salamon – Sebestyén 1995, 13, Pl. 2); 

Szentes – Kaján 107 (Korek 1943-44, 15-16, XI. t. 1-31); Szentes – Kaján 360 (Korek 1943-44, 42-43, 

XXXIII. t. 19-20); Szentes – Lapistó 21; Székkutas – Kápolnadűlő 201 (B. Nagy 2003, 36, 72. kép); 

Tiszafüred – Majoros 1248 (Garam 1995, 150, Taf. 166); Tiszafüred – Majoros 1265 (Garam 1995, 154, 

Taf. 168); Vajta – Örspuszta; Zwölfaxing 13 (Lippert 1969, 126, Taf. 7);  
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 Abony – Neppel F. telke 80 (Éber 1902, 250); Abony – Neppel F. telke 96 (Éber 1902, 253); Békés – 

Ludad (?) szórvány (MRT 10, 90. t); Budapest XXII – Vöröskereszt u. 15 (Nagy 1998, 192, Taf. 133); 

Cikó 558 (Somogyi 1984, 66, 42. t); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 87 (Pástor 1971, 114-

115, Obr. 25); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 93 (Pástor 1971, 116, Obr. 27); Jánoshida – 

Tótkérpuszta 3 (Erdélyi 1958, 4-5, III. t); Kecel – Határdűlő 81 (Cs. Sós 1958, 12, XIII. T. 2); Kiskőrös – 

Városalatt 181 (Horváth 1935, 52, XXXIV. t. 13-21); Kunszállás – Fülöpjakab 6 (Lezsák 2008, 51); 

Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 93 (Daim 1987, 250-251, Taf. 94-96); Mosonszentjános – Kavicsbánya 

59 (közöletlen); Mosonszentjános – Kavicsbánya 259 (közöletlen); Orosháza – Béke TSz-homokbánya 

142 (Juhász 1995, 88, Taf. XXII); Pécsvárad – Gőztéglagyár 8 (Kiss 1977, 106, XLII); Szeged – Fehértó 

B 132 (Madaras 1995, 150, Pl. 20); Szeged – Fiumei vasútvonal szórvány (Hampel 1905, 115-116, Taf. 

95); Szeged – Kundomb 130 (Salamon – Sebestyén 1995, 23, Pl. 19); Tiszafüred – Majoros 913 (Garam 

1995, 109, Taf. 131); Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 77 (Nagy 1971, 203, Tab. XVII); 

Želovce (Zsély) 485 (Čilinská 1973, 122, Taf. LXXXI); 

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen, két ciklussal: rögzítőfül állatfejes (fej mögött ívelt vonal): Abony – 

Neppel F. telke 80 (Éber 1902, 250); Abony – Neppel F. telke 96 (Éber 1902, 253); Čerević – Obala 

Dunava szórvány (Karmanski 1976, T. XXVII, 1-6); Dunaszekcső – Téglagyár 61 (Cs. Sós 1966/67, 107, 

50. ábra 18-25); Dunaszekcső – Téglagyár 73 (Cs. Sós 1966/67, 114, 50. ábra 27); Homokmégy – Halom 

150 (Garam 1975a, 34, Fig. 13); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 87 (Pástor 1971, 114-115, 

Obr. 25); Jánoshida – Tótkérpuszta 3 (Erdélyi 1958, 4-5, III. t); Kecel – Határdűlő 81 (Cs. Sós 1958, 12, 

XIV. T. 1); Kékesd 226 (Kiss 1977, 57, Pl. XXIII); Kisköre – Halastó 146 (Garam 1979, 30, Taf. 23); 

Kiskőrös – Városalatt 158 (Horváth 1935, 47, XXXII. t); Kiskőrös – Városalatt 165 (Horváth 1935, 49, 

XXXIII. t); Kiskőrös – Városalatt 181 (Horváth 1935, 52, XXXIV. t. 13-21); Leobersdorf – Ziegelei 
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3. alaptípus: a rögzítőfület tarajos madárfej (továbbiakban: kakasfej) alkotja. A 

minta hullámzó indaszárra szerkesztett,
197

  vagy csüngő félpalmetta-párokból áll,
198

 5 

                                                                                                                                               
Polsterer 145 (Daim 1987, 269-270, Taf. 141-142); Mezőtúr – Harcsászug „B” (Hampel 1905, 102-103, 

Taf. 81); Mosonszentjános – Kavicsbánya 59 (közöletlen); Pécsvárad – Gőztéglagyár 8 (Kiss 1977, 106, 

XLII); Romonya I 178 (Kiss 1977, 117, Pl. LII); Szarvas – Grexa-téglagyár 266 (Juhász 2004, 45, Taf. 

XXXIII); Szeged – Fehértó A 1a (Madaras 1995, 53, Pl. 39); Szeged – Fehértó A 82 (Madaras 1995, 23-

24, Pl. 13); Szeged – Fehértó A 82 (Madaras 1995, 23-24, Pl. 13); Szeged – Kundomb 130 (Salamon – 

Sebestyén 1995, 23, Pl. 19); Szeged – Kundomb 140 (Salamon – Sebestyén 1995, 24, Pl. 20); Székkutas 

– Kápolnadűlő 279 (B. Nagy 2003, 49, 97-98. kép); Tiszafüred – Majoros 913 (Garam 1995, 109, Taf. 

131); Tiszafüred – Majoros 1270 (Garam 1995, 154, Taf. 169); Váchartyán – Haraszt 31 (Ferenczy 1963, 

87-88, 8. kép); Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 80 (Nagy 1971, 204, Tab. XVII); Vrbas 

– ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 83 (Nagy 1971, 204, Tab. XVIII); Wien 12 – Hervicusgasse 

szórvány (Daim 1979, 59, Taf. 2); 
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 Kétlapos nagyszíjvég, öt ciklussal Rögzítőfül állatfejes (kakasfejes, mintatér karéjos kerettel): 

Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő E (Nagy 1998, 185, Taf. 125); Erzsébet (Püspökszenterzsébet) 

szórvány (Hampel 1905, 330-331, Taf. 253); Győr – Téglavető-dűlő 678 (Fettich 1943, 36, XXVIII. t. 1-

25); Homokmégy – Halom 42 (Garam 1975a, 28, Fig. 5); Homokmégy – Halom 131 (Garam 1975a, 33, 

Fig. 12); Kékesd 226 (Kiss 1977, 57, Pl. XXIII); Mindszent – Bozó-tanya 1 (Szalontai 1995, 189, 6. kép, 

1-10); Orosháza – Béke TSz-homokbánya 82 (Juhász 1995, 82, Taf. XVIII); Szeged – Kundomb 35 

(Salamon – Sebestyén 1995, 14, Pl. 5); Szeged – Kundomb 152 (Salamon – Sebestyén 1995, 25-26, Pl. 

23);  

Kétlapos nagyszíjvég, öt ciklussal Rögzítőfül állatfejes (kakasfejes): Mosonszentjános – Kavicsbánya 3 

(közöletlen); Odžac (Hódság) IV 15 (Karmanski 1975a, 19, Tab. XVI); Székkutas – Kápolnadűlő 43 (B. 

Nagy 2003, 21, 17. kép); 

Kétlapos nagyszíjvég, négy ciklussal, Rögzítőfül állatfejes (kakasfej): Üllő I – Disznójárás 186 (Horváth 

1935, 25, XIV. t. 1-29); 

Kétlapos nagyszíjvég, négy ciklussal, Rögzítőfül állatfejes (kakasfejes, mintatér karéjos kerettel): 

Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 51 (Bunardžić 1980, t. XIII, 2); Rákóczifalva – Kastélydomb 

30 (Madaras 1979-80, 143, III. t); Tiszaderzs – Szentimrei út 3 (Kovrig 1975b, 212, Fig. 3);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (hiányzó takarólevéllel, gyöngyözött rögzítőfülekkel, mintatér karéjos 

kerettel): Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 238 (Budinský-Krička – Točik 1991, 52, Taf. XXXIV); 

Szeged – Kundomb 335;  

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen, három ciklussal: Rögzítőfül állatfejes (kakasfej, mintatér karéjos 

kerettel): Čunovo (Dunacsúny) 44 (Sőtér 1895, 98); Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 48; 

Kétlapos nagyszíjvég, öt ciklussal, Rögzítőfül levágva (mintatér karéjos kerettel): Leobersdorf – Ziegelei 

Polsterer 145 (Daim 1987, 269-270, Taf. 141-142); Nové Zámky (Érsekújvár) 439 (Čilinská 1966, 86, 

Taf. LXVI); 
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 (II2Ab3/2; 3. kép 7-11). Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (törött, nem besorolható): Kiskőrös – 

Városalatt 65 (Horváth 1935, 38, XXVII. t. 1-14);  

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (rögzítőfül hiányzik, hét ciklus): Senta (Zenta) szórvány 

(Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 58, Tb. XXXI, 1);  

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (mintatér karéjos kerettel, rögzítőfül kakasfejes, hét ciklusból): 

Alattyán – Tulát 369 (Kovrig 1963, 36, Taf. XXV); Bélmegyer – Csömöki-domb 50 (MRT 10, 109. t); 

Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 81 (Daim 1987, 245-246, Taf. 81-82);  

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (mintatér karéjos kerettel, rögzítőfül kakasfejes, hét ciklusból. 

Nagyon rossz utánzat, karéjos keret kisimult, csak a mintatér egyik oldalán fért el): Cikó 490 (Somogyi 

1984, 43, 32. t);  

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (mintatér karéjos kerettel, rögzítőfül növényi, hét ciklus): 

Felsősismánd szórvány; Pilismarót – Basaharc 218 (Fettich 1965, 74);  

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (mintatér karéjos kerettel, rögzítőfül növényi, nyolc ciklus): 

Pécsvárad – Gőztéglagyár szórvány (Kiss 1977, 106, XLIII); 

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (Mintatér karéjos kerettel, rögzítőfül állatfejes /fej mögött ívelt 

borda/, hét ciklus): Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 21 (Pástor 1971, 95, Obr. 11); Želovce 

(Zsély) 771 (Čilinská 1973, 172, Taf. CXXIII);  

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (Mintatér rovátkolt kerettel, rögzítőfül állatfejes /fej mögött ívelt 

borda/, hét ciklus: Ismeretlen (Heinrich-Tamaska 2005, 254, Abb. 25); 

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (Mintatér külön keret nélkül, rögzítőfül kakasfejes, hét ciklus): 

Szebény I 209 (Garam 1975b, 86, Fig. 16);  
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vagy 7, ritkán 4 ciklus. A mintatér karéjos keretelésű. Az utóbbi tényező esetleg 

elmaradhat (64. kép 28).  

Ezeken a „divatosnak” tekinthető, valamilyen okból állandósuló formában 

használt kompozíciókon kívül számos olyan eset található, ahol a különben nem feltűnő 

– vagy éppen kivételes jellemzőket hordozó – tárgyak kis csoportokban (kettesével-

hármasával) tárgytipológiai szempontból tökéletesen megegyezők. Az utóbbi esetek 

keletkezése valószínűleg egyszerűen az avar műhelygyakorlat jellegéből, egyes tárgyak 

másolásából eredeztethetjük. Az első eset – gyakorlatilag az egymással szabadon 

kombinált, emiatt a tárgytípuson belül (majdnem) egyenletesen szóródó formai 

jellemzők és részletek által alkotott halmazon belüli sűrűsödések – értelmezése 

bonyolultabb. Ezekben olyan kompozíciókat láthatunk, amelyek – a közel egyforma 

darabok elterjedt volta alapján – valamiért kedveltebbek voltak a többi szerkesztésnél – 

annak ellenére, hogy az avar kézművesek ebben az esetben láthatólag szabadon 

kombinálták a rendelkezésükre álló elég szűkös és egyszerű formaspektrumot, vagyis a 

fő mintatérbe illesztett, mintatér méretétől függő számú ciklust a rögzítőfül formájával 

és mellékmezőre helyezett mintával.  

A nagyszíjvégek átlagából a szépen kidolgozott példányok viszonylag nagyobb 

számával kiemelkednek azok a darabok, amelyeknek laposinda-mintája rövid, három 

ciklusból áll (Jánoshida – Tótkérpuszta 4. és 5a sír, Pápai Gimnázium gyűjteményéből 

származó szórvány és Párkány 23. sír).
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 A jelenség valószínűleg a mintatér rövid 

voltával – a szíjvég zömök arányaival áll kapcsolatban, a geometrizált laposindás 

horizonton belül marginális jelleget alkot (a széles U alakú, zömök nagyszíjvégekhez ld. 

a késő avar díszítőművészetben kivételesnek számító késő antik jellegzetességeket 

külön tárgyaló fejezetet). Több együttesben a nagyszíjvég mellett előkerült egyéb 

veretek is ritka vagy egyedi jelleget hordoznak: a párkányi sírban sodort szálra 

szerkesztett – kétszer tengelyesen tükrözött – laposinda-levelek kerek vereten jelennek 

meg, a jánoshidai 4. sír nagyszíjvéggel megegyezően kialakított kisszíjvégei mellett a 

                                                                                                                                               
Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (Mintatér külön keret nélkül, rögzítőfül állatfejes /nyakon 

függőleges rovátkolással/, hét ciklus): Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 133 (Daim 1987, 264, Taf. 131-

132); Zwölfaxing 24 (Lippert 1969, 129, Taf. 10); 

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (Mintatér külön keret nélkül, rögzítőfül növényi, hét ciklus): Košice 

– Šebastovce (Kassa – Zsebes) 48; 

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (Mintatér karéjos kerettel, rögzítőfül állatfejes /nyakon függőleges 

rovátkolással/, hét ciklus): Zwölfaxing 13 (Lippert 1969, 126, Taf. 7);  

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (Mintatér külön keret nélkül, rögzítőfül állatfejes /rontott, 

sematizált/, kilenc ciklus): Sremska Mitrovica (Szávaszentdemeter) – ul. Lole Ribara 1 (Dimitrijević – 

Kovačević – Vinski 1962, 95-96);  

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (Mintatér külön keret nélkül, rögzítőfül növényi, öt ciklus): Pécs – 

Nagyárpád-Boros utca szórvány (Nagy 1989, 110, XV. t);  

Kétlapos-rögzítőfüles kisszíjvégen (Tokká összenövő füllel, három ciklus): Hódmezővásárhely – 

Mártély-Csanyi part 3 (Hampel 1905, 109, Taf. 86, 19); Mezőberény – Köröshíd 5 (MRT 10, 119. t. 1-8);  

Kétlapos-rögzítőfüles kisszíjvégen (Mintatér külön keret nélkül, rögzítőfül állatfejes /rontott, sematizált/, 

négy ciklus): Halimba – Belátó-domb 194 (Török 1998, 36, Taf. 22); Üllő I – Disznójárás 178 (Horváth 

1935, 23, X. t. 18-32); Vukovar – Lijeva bara (Valkóvár) 336 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 

102);  

Kétlapos-rögzítőfüles kisszíjvégen (Mintatér külön keret nélkül, rögzítőfül gombszerű, három csüngő 

ciklus /mellékmezőben három ívből hurkolt szalag): Keszthely szórvány (Lipp 1884, 24, V. t. 110); 

Szebény I 335 (Garam 1975b, 90-91, Fig. 23);  

Kétlapos-rögzítőfüles kisszíjvégen (Mintatér külön keret nélkül, rögzítőfül növényi, három csüngő 

ciklus): Üllő I – Disznójárás D (Horváth 1935, 33, XXI. t. 1-31);   
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 Rögzítőfül növényi: Jánoshida – Tótkérpuszta 5a (Erdélyi 1958, 5-6, V. t); Rögzítőfül álatfejes (szépen 

kidolgozott medve vagy vadkan): Šturovo (Párkány) 23 (Točik 1968, 17, Taf. XVIII, 2-5); Rögzítőfül 

állatfejes (kakasfejes): Ismeretlen (Pápai gimnázium gyűjteménye); Jánoshida – Tótkérpuszta 4 (Erdélyi 

1958, 5, IV. t); 
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keskeny (közepesen széles) pajzs alakú veretek ritka alakváltozatot mutatnak (zömök 

arányok, kidolgozott kétlevelű félpalmettákkal a mintatér karéjos kerete). 

Egyéb tárgytípusokon – csatok, széles pajzs alakú veretek és lyukvédő-, illetve 

mellékszíjveretek – az egyszerű szerkezetű laposindás mintának a mintatérbe jobban 

beleilleszthető, tengelyesen szimmetrikus változatait alkalmazták.  

Néhány, az egyhangúságba színt vivő mintaváltozatot egyedül a széles pajzs 

alakú vereteken találhatunk: a csatok szinte mindig magányos, a csattest mintaterét 

teljesen kitöltő laposinda-levéllel,
200

 a lyukvédők tengelyesen szimmetrikus, 
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 (Ia1, 1. kép 1) Csaton: Želovce (Zsély) 683 (Čilinská 1973, 155-156, Taf. CVII);  

Széles pajzs alakú vereten: Cikó 548 (Somogyi 1984, 64, 37. t.); 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Holiare (Alsógellér) 613 (Točik 1968, 93-94, Taf. LXXV);  

Keskeny pajzs alakú vereten: Szentes – Kaján 117 (Korek 1943-44, 16-17, XII. t.);  

Keskeny pajzs alakú veret csüngőjén: Ismeretlen (Heinrich-Tamaska 2005, 249, Abb. 15); 

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (rögzítőfül stilizált állatfej): Komárno – ul. J. Váradiho (Komárom – 

Váradi J. u.) 26 (Čilinská 1982, 355-356, Tab. XI, 32-33); 

Lyukvédő vereten: Ártánd – Kapitány-dűlő 22 (Kralovánszky 1994, 36, 4. kép); Čunovo (Dunacsúny) 6 

(Sőtér 1895, 90); Erzsébet (Püspökszenterzsébet) „d” (Hampel 1905, 333, Taf. 254); Holiare (Alsógellér) 

615 (Točik 1968, 94, Taf. LXXV, 1-35); Keszthely – Belváros 117 (Kovrig 1999, 101, 8. kép); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya szórvány (közöletlen); Tiszafüred – Majoros 1246 (Garam 1995, 150, 

Taf. 166);  

Lyukvédő vereten (pikkelymintás kerettel): Odžac (Hódság) V 1 (Karmanski 1975b, 9, Tab. I); 

(Ia1/1, 1. kép 2) Csaton: Alattyán – Tulát 369 (Kovrig 1963, 36, Taf. XXV); Ártánd – Kapitány-dűlő 37 

(Kralovánszky 1994, 42, 6. kép); Bogojevo (Gombos) 14 (Pogány 1908, 407); Budapest XXII – 

Vöröskereszt u. 13 (Nagy 1998, 192, Taf. 132); Čoka – Kremenjak (Csóka – Tűzköveshalom) 57 (Kovrig 

– Korek 1960, 263-264, Pl. CIII); Čunovo (Dunacsúny) 6 (Sőtér 1895, 90); Čunovo (Dunacsúny) 44 

(Sőtér 1895, 98); Dömös – Bartók B. út-Kossuth L. u. 6 szórvány (MRT 5, 41. t. 7); Dunaegyháza – 

Újsolt 2 (H. Tóth 1992, 49, 1. t); Erzsébet (Püspökszenterzsébet) „e” (Hampel 1905, 333, Taf. 254); Gátér 

– Vasútállomás 193/b (Kada 1906b, 209); Győr – Téglavető-dűlő 421 (Fettich 1943, 28, XXIII. t. 1-19); 

Halimba – Belátó-domb 194 (Török 1998, 36, Taf. 22); Halimba – Belátó-domb 227 (Török 1998, 39, 

Taf. 25); Halimba – Belátó-domb 283 (Török 1998, 45, Taf. 32); Holiare (Alsógellér) 316 (Točik 1968, 

57, Taf. LVIII, 1-13) Holiare (Alsógellér) 615 (Točik 1968, 94, Taf. LXXV, 1-35); Holiare (Alsógellér) 

316 (Točik 1968, 57, Taf. LVIII, 22); Homokmégy – Halom 31 (Garam 1975a, 27-28, Fig. 5); 

Homokmégy – Halom 131 (Garam 1975a, 33, Fig. 12); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 87 

(Pástor 1971, 114-115, Obr. 25); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 100 (Pástor 1971, 120-121, 

Obr. 31); Jánoshida – Tótkérpuszta 1 (Erdélyi 1958, 4, I. t); Jánoshida – Tótkérpuszta 4 (Erdélyi 1958, 5, 

IV. t); Jánoshida – Tótkérpuszta 5a (Erdélyi 1958, 5-6, V. t); Jánoshida – Tótkérpuszta 252a (Erdélyi 

1958, 42, XLI. t); Kecel – Határdűlő 80 (Cs. Sós 1958, 12, XII. T. 9); Kecel – Határdűlő 84 (Cs. Sós 

1958, 12-13, XIV. T. 4); Kiskőrös – Városalatt 165 (Horváth 1935, 49, XXXIII. t); Körösladány – Gát 16 

(Fettich 1930, 209-210); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 81 (Daim 1987, 245-246, Taf. 81-82); 

Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 133 (Daim 1987, 264, Taf. 131-132); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 

145 (Daim 1987, 269-270, Taf. 141-142); Magyarország szórvány (Hampel 1905, I, Fig. 1521); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 259 (közöletlen); Nové Zámky (Érsekújvár) 44 (Čilinská 1966, 16, Taf. 

XXII); Odžac (Hódság) V 7 (Karmanski 1975b, 11, Tab. VI); Osijek (Eszék) szórvány (Dimitrijević – 

Kovačević – Vinski 1962, 112); Rákóczifalva – Kastélydomb 62 (Madaras 1979-80, 145, VI. t); 

Sommerein am Leithagebirge 133 (Daim – Lippert 1984, 42, Taf. 85-86); Szebény I 97 (Garam 1975b, 

80, Fig. 8); Szebény I 209 (Garam 1975b, 86, Fig. 16); Szeged – Fehértó A 2a (Madaras 1995, 53, Pl. 40); 

Szeged – Fehértó A 45 (Madaras 1995, 19, Pl. 8); Szeged – Fehértó A 189 (Madaras 1995, 34, Pl. 22); 

Szeged – Fehértó A 311 (Madaras 1995, 46, Pl. 32); Szeged – Kundomb 35 (Salamon – Sebestyén 1995, 

14, Pl. 5); Szeged – Kundomb 130 (Salamon – Sebestyén 1995, 23, Pl. 19); Szeged – Makkoserdő 42 

(Salamon 1995, 115, Pl. 4); Szeged – Makkoserdő 335 (Salamon 1995, 138, Pl. 23); Szentes – Kaján 117 

(Korek 1943-44, 16-17, XII. t.); Szentes – Kaján 159 (Korek 1943-44, 21-22, XVIII. t.); Szentes – 

Nagyhegy 133 (Schupiter 1929, 260, 132. kép); Székkutas – Kápolnadűlő 201 (B. Nagy 2003, 36, 72. 

kép); Székkutas – Kápolnadűlő 369 (B. Nagy 2003, 53, 128. kép); Székkutas – Kápolnadűlő 491 (B. 

Nagy 2003, 64-65, 175. kép); Szirák – Degenfeld-birtok 52 (Pósta 1895, 78); Tiszafüred – Majoros 1221 

(Garam 1995, 145, Taf. 161); Üllő I – Disznójárás D (Horváth 1935, 33, XXI. t. 1-31); Vasasszonyfa C 

(Heinrich-Tamaska 2005, 244, Abb. 6); Veszprém – Jutas-Seredomb 47 (Rhé – Fettich 1931, 17-18, II, 

21-23); Visznek – Kecskehegy 58 (Török 1975d, 334, Fig. 5); Zamárdi – Rétiföldek 805 (Bárdos – 

Garam 2009, 111, Taf. 98);  
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szervetlenül egymás mellé helyezett, széthajló
201

 vagy egymás felé néző
202

 levélhorog-

párral vannak díszítve (64. kép 8-10). 

                                                                                                                                               
(1. kép 3) Csaton: Dunakömlőd (Wosinszky 1896); 

Csaton: Nové Zámky (Érsekújvár) 434 (Čilinská 1966, 84, Taf. LXV);  

(Ia1/2, 1. kép 4) Csaton: Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 25 (Pástor 1971, 96-97, Obr. 14); 

Kiskőrös – Városalatt 147 (Horváth 1935, 46, XXX. t. 17-29); Mosonszentjános – Kavicsbánya D 

(közöletlen); Odžac (Hódság) V 3 (Karmanski 1975b, 9, Tab. III); Orosháza – Bónum-téglagyár D 

(Juhász 1995, 35, Taf. XV); Szebény I 245 (Garam 1975b, 87, Fig. 19); Szebény I 304 (Garam 1975b, 89, 

Fig. 21);  

(Ia1/3; 1. kép 5-6) Csaton: Bélmegyer – Csömöki-domb 50 (MRT 10, 109. t); Bélmegyer – Csömöki-domb 

136 (MRT 10, 114. t); Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő I (Nagy 1998, 185, Taf. 126); Budapest 

XXI – Csepel, Szabadkikötő 9 (Nagy 1998, 181, Taf. 122); Budapest XXII – Vöröskereszt u. 15 (Nagy 

1998, 192, Taf. 133); Cikó 551a (Somogyi 1984, 65, 37. t); Cikó szórvány (Somogyi 1984, 67, 44. t); 

Csepreg – Kavicsbánya; Gátér – Vasútállomás 169 (Kada 1906a, 150); Halimba – Belátó-domb 237 

(Török 1998, 40, Taf. 27); Homokmégy – Halom 49 (Garam 1975a, 29, Fig. 6); Hraničná pri Hornáde – 

Kechnec (Kehnyec) 93 (Pástor 1971, 116, Obr. 27); Jánoshida – Tótkérpuszta 3 (Erdélyi 1958, 4-5, III. t); 

Keszthely – Városi temető szórvány (Lipp 1884, IX. t. 204); Kisköre – Halastó 23 (Garam 1979, 11, Taf. 

7); Kisköre – Halastó 142 (Garam 1979, 29, Taf. 23); Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 48; 

Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 119 (Daim 1987, 259-260, Taf. 113-116); Magyarország szórvány 

(Hampel 1905, I, Fig. 1522); Mezőberény – Köröshíd 5 (MRT 10, 119. t. 1-8); Mosonszentjános – 

Kavicsbánya 3 (közöletlen); Nové Zámky (Érsekújvár) 430 (Čilinská 1966, 83-84, Taf. LXIV); 

Pilismarót – Basaharc 218 (Fettich 1965, 74); Sălaj (Nuşfalau?) (Szilágynagyfalu) szórvány (Cosma 

XXX); Szarvas – Grexa-téglagyár 375 (Juhász 2004, 57-58, Taf. XLIV); Szebény I 316 (Garam 1975b, 

90, Fig. 22); Szeged – Kundomb 152 (Salamon – Sebestyén 1995, 25-26, Pl. 23); Tiszafüred – Majoros 

1249 (Garam 1995, 150, Taf. 167); Želovce (Zsély) 485 (Čilinská 1973, 122, Taf. LXXXI);  

Csaton: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 78 (Trugly 1987, 266, Taf. XIX); Székkutas – 

Kápolnadűlő 548 (B. Nagy 2003, 72, 197. kép);  

(Ia1/4; 1. kép 7) Ötszög alakú vereten: Tiszafüred – Majoros 786 (Garam 1995, 97, Taf. 120); 

Propeller alakú övforgón: Zwölfaxing 76a (Lippert 1969, 137-138, Taf. 31); Zwölfaxing 98 (Lippert 

1969, 141, Taf. 38); Zwölfaxing 196 (Lippert 1969, 155, Taf. 69);  

(Ia1/5; 1. kép 8) Csaton: Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 134 (Pástor 1971, 128-129, Obr. 38); 

Lyukvédő vereten: Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 134 (Pástor 1971, 128-129, Obr. 38);  

(Ia1/6) Csaton: Zalakomár – Lesvári-dűlő 388 (Szőke 1994, 7. t); 
201

 (II2Aa1.1/1; 1. kép 17) Mellékszíjvereten: Gátér – Vasútállomás 193b (Kada 1906b, 209); Jánoshida – 

Tótkérpuszta 1 (Erdélyi 1958, 4, I. t); Mali Idjoš – Žuta jama (Kishegyes – Sárgagödör) 3 (Gubitza 1907, 

348-349); Nové Zámky (Érsekújvár) 430 (Čilinská 1966, 83-84, Taf. LXIV); Nové Zámky (Érsekújvár) 

434 (Čilinská 1966, 84, Taf. LXV); Odžac (Hódság) V 7 (Karmanski 1975b, 11, Tab. VI); Orosháza – 

Bónum-téglagyár 3 (Juhász 1995, 21, Taf. I); Orosháza – Bónum-téglagyár D (Juhász 1995, 35, Taf. 

XV); Orosháza – Béke TSz-homokbánya szórvány (Juhász 1995, 89-90, Taf. XXIII); Szob – Homokok-

dűlő 79 (Kovrig 1975b, 178-179, Fig. 8); Szőreg B – Községi homokbánya 19 (Korek 1945, 109, X. t);  

Lyukvédő vereten: Szob – Homokok-dűlő 79 (Kovrig 1975b, 178-179, Fig. 8); Tiszafüred – Majoros 

1265 (Garam 1995, 154, Taf. 168);  

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Čunovo (Dunacsúny) b (Sőtér 1895, 75); Čunovo (Dunacsúny) 20 

(Sőtér 1895, 93); Győr – Téglavető-dűlő 421 (Fettich 1943, 28, XXIII. t. 1-19); Odžac (Hódság) V 3 

(Karmanski 1975b, 9, Tab. III); Székkutas – Kápolnadűlő 491 (B. Nagy 2003, 64-65, 175. kép);  

Keskeny pajzs alakú vereten: Čunovo (Dunacsúny) 92 (Sőtér 1895, 104);  

(II2Aa1.1/2) Lyukvédő vereten: Cikó 183 (Somogyi 1984, 42, 13. t); Cikó 548 (Somogyi 1984, 64, 37. t.); 

(II2Aa1.1/3; 1. kép 20) Téglalap alakú, griffes veret csüngőjén: Gátér – Vasútállomás 58 (Kada 1905, 381);  

(II2Aa1.1/4; 1. kép 19) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Üllő I – Disznójárás 150 (Horváth 1935, 21, IX. 

t. 1-15);  
202

 (II2Ba1; 4. kép 1) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Szeged – Fehértó B 75 (Madaras 1995, 144-145, 

Pl. 15);  

Lyukvédő vereten: Szob – Homokok-dűlő 38 (Kovrig 1975b, 162, Fig. 4); 

Mellékszíjvereten: Budapest XXII – Vöröskereszt u. 15 (Nagy 1998, 192, Taf. 133); 

Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 155 (Pástor 1971, 134, Obr. 43);   

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Jánoshida – Tótkérpuszta 1 (Erdélyi 1958, 4, I. t); Nové Zámky 

(Érsekújvár) 430 (Čilinská 1966, 83-84, Taf. LXIV);  

Mellékszíjvereten: Nové Zámky (Érsekújvár) 439 (Čilinská 1966, 86, Taf. LXVI);  



77 

 

A főszíj széles pajzs alakú vereteire egyszerű, törzsről szérhajló líra alakú 

palmetták néhány változata,
203

 vagy a lyukvédőkről ismert horogpárnak a nagyobb 

                                                                                                                                               
(II2Bb1; 4. kép 13) Tokos nagyszíjvég mellékmezőjében: Budapest X – Rákos 28 (Nagy 1998, 77, Taf. 

73); 

Keskeny pajzs alakú veret csüngőjén (veret teste a minta): Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 25 

(Pástor 1971, 96-97, Obr. 14); 

Lyukvédő vereten: Alattyán – Tulát 369 (Kovrig 1963, 36, Taf. XXV); Budapest XXI – Csepel, 

Szabadkikötő 9 (Nagy 1998, 181, Taf. 122); Cikó 551a (Somogyi 1984, 65, 37. t); Cikó szórvány 

(Somogyi 1984, 67, 44. t); Čoka – Kremenjak (Csóka – Tűzköveshalom) 57 (Kovrig – Korek 1960, 263-

264, Pl. CIII); Csongrád – Mámai-csárdadűlő 15 (Csallány 1941, 171, XLII. t. 11-21); Gátér – 

Vasútállomás 272 (Kada 1908, 335); Győr – Téglavető-dűlő 690 (Fettich 1943, 36, XXX. t); Győr – 

Téglavető-dűlő 694 (Fettich 1943, 36, XXXI. t); Halimba – Belátó-domb 237 (Török 1998, 40, Taf.27); 

Halimba – Belátó-domb 283 (Török 1998, 45, Taf.32); Homokmégy – Halom 42 (Garam 1975a, 28, Fig. 

5); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 21 (Pástor 1971, 95, Obr. 11); Hraničná pri Hornáde – 

Kechnec (Kehnyec) 94 (Pástor 1971, 117-118, Obr. 28); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 95 

(Pástor 1971, 118, Obr. 30); Keszthely – Sörházkert szórvány (Lipp 1884, 25, V. t. 120); Kékesd 226 

(Kiss 1977, 57, Pl. XXIII); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 76 (Trugly 1987, 266, Taf. 

XVIII); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 153 (Trugly 1993, 216, Taf. LV); Košice – 

Šebastovce (Kassa – Zsebes) 238 (Budinský-Krička – Točik 1991, 52, Taf. XXXIV); Leobersdorf – 

Ziegelei Polsterer 93 (Daim 1987, 250-251, Taf. 94-96); Mali Idoš – Kalvarija, opštinska ciglana Košut 

(Kishegyes – Kálvária, Kossuth-téglagyár) 22 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 47-49); 

Mindszent – Bozó-tanya 4 (Szalontai 1995, 189, 8. kép, 12-16); Mödling a.d. Goldenen Stiege 440 (Daim 

1977, 14-15); Nové Zámky (Érsekújvár) 232 (Čilinská 1966, 48-49, Taf. XLIV); Pilismarót – Basaharc 

218 (Fettich 1965, 74); Szarvas – Grexa-téglagyár 375 (Juhász 2004, 57-58, Taf. XLIV); Szeged – 

Csengele-Feketehalom szórvány; Szeged – Fehértó A 45 (Madaras 1995, 19, Pl. 8); Szeged – Fehértó A 

323 (Madaras 1995, 47, Pl. 33); Szeged – Kundomb 35 (Salamon – Sebestyén 1995, 14, Pl. 5); Szeged – 

Makkoserdő 42 (Salamon 1995, 115, Pl. 4); Szentes – Kaján 117 (Korek 1943-44, 16-17, XII. t.); 

Székkutas – Kápolnadűlő 119 (B. Nagy 2003, 29, 49. kép); Szob – Homokok-dűlő 79 (Kovrig 1975b, 

178-179, Fig. 8); Tiszafüred – Majoros 1236 (Garam 1995, 148, Taf. 164); Záhorská Bystrica 113 

(Kraskovská 1972, 28-29, Obr. 3-6); 

Mellékszíjvereten: Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő 9 (Nagy 1998, 181, Taf. 122); Čelarevo – 

Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 22 (Bunardžić 1980, t. XI); Komárno – Lodenice (Komárom – 

Hajógyár) 87 (Trugly 1987, 272, Taf. XXIX); Majs – Merse-tető 4 (Kiss 1974, 133, Fig. 20); Mödling 

a.d. Goldenen Stiege 440 (Daim 1977, 14-15); Nové Zámky (Érsekújvár) 439 (Čilinská 1966, 86, Taf. 

LXVI); Osijek (Eszék) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 112); Szarvas – Rózsás, 

Változó-dűlő sírlelet (MRT 8, 467, 53. t. 10-24); Szarvas – Grexa-téglagyár 375 (Juhász 2004, 57-58, 

Taf. XLIV); Szentes – Lapistó 6; Veszprém – Jutas-Seredomb 168 (Rhé – Fettich 1931, 33, Taf. IX, 1-6); 

Zwölfaxing 43 (Lippert 1969, 132, Taf. 18); Želovce (Zsély) 58 (Čilinská 1973, 44, Taf. XI);  

Csaton (egytagú, trapéz alakú karikájú): Pilismarót – Basaharc 133 (Fettich 1965, 50, Abb. 81, 1-10); 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Tiszafüred – Majoros 175 (Garam 1995, 28, Taf. 72); 

Lyukvédő vereten: Pilismarót – Basaharc 192 (Fettich 1965, 66); Pilismarót – Basaharc 1938 szórvány 

(Fettich 1965, 11); 
203

 (II3b2; 3. kép 9) Keskeny pajzs alakú vereten: Alattyán – Tulát 369 (Kovrig 1963, 36, Taf. XXV); 

Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 95 (Pástor 1971, 118, Obr. 30); Vrbas – ciglana Polet 

(Verbász – Polet-téglagyár) 86 (Nagy 1971, 205, Tab. XIX); 

(III21c4; 20. kép 21) Széles pajzs alakú vereten: Bágyog – Gyűrhegy szórvány (Lovas 1929, 248, 119. 

kép); Čunovo (Dunacsúny) 6 (Sőtér 1895, 90); Čunovo (Dunacsúny) 20 (Sőtér 1895, 93); Dalj – Ciglana 

(Dálya – Téglagyár) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 110); Győr – Téglavető-dűlő 690 

(Fettich 1943, 36, XXX. T); Győr – Téglavető-dűlő 694 (Fettich 1943, 36, XXXI. T); Jánoshida – 

Tótkérpuszta 1 (Erdélyi 1958, 4, I. t); Nové Zámky (Érsekújvár) 430 (Čilinská 1966, 83-84, Taf. LXIV); 

Odžac (Hódság) V 3 (Karmanski 1975b, 9, Tab. III); Orosháza – Bónum-téglagyár 3 (Juhász 1995, 21, 

Taf. I); Orosháza – Bónum-téglagyár D (Juhász 1995, 35, Taf. XV); Szarvas – Grexa-téglagyár 375 

(Juhász 2004, 57-58, Taf. XLIV); Szebény I 97 (Garam 1975b, 80, Fig. 8); Szebény I 316 (Garam 1975b, 

90, Fig. 22); Szeged – Fehértó A 2a (Madaras 1995, 53, Pl. 40); Székkutas – Kápolnadűlő 119 (B. Nagy 

2003, 29, 49. kép); Szob – Homokok-dűlő 90 (Kovrig 1975b, 179, Fig. 10);  

(III21b3; 19. kép 5-6) Lyukvédő vereten: Holiare (Alsógellér) 774 (Točik 1968, 113, Taf. LXXXVII, 9-

25); Szentes – Kaján 107 (Korek 1943-44, 15-16, XI. t. 1-31); Szirák – Degenfeld-birtok 41 (Posta 1895, 

75); Tiszafüred – Majoros 1272 (Garam 1995, 156, Taf. 170); Tiszavárkony – Hugyínpart sírlelet 

(Erdélyi 1986, 37. kép);  
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mintatérbe többszörözött (tükrözött,
204

 ritkábban, zárt típust alkotva függőlegesen 

eltolt
205

) típusai kerültek (64. kép 2-4; 61. kép 7-8). 

                                                                                                                                               
Mellékszíjvereten: Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő szórvány (Nagy 1998, 185, Taf. 129); Budapest 

69. lh. 9; Cikó 490 (Somogyi 1984, 43, 32. t); Erzsébet (Püspökszenterzsébet) „e” (Hampel 1905, 333, 

Taf. 254); Halimba – Belátó-domb 60 (Török 1998, 22-23, Taf. 7); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 133 

(Daim 1987, 264, Taf. 131-132); Mosonszentjános – Kavicsbánya 210 (közöletlen); Szebény I 245 

(Garam 1975b, 87, Fig. 19); Szeged – Makkoserdő 318 (Salamon 1995, 136-137, Pl. 25); Szentes – Kaján 

107 (Korek 1943-44, 15-16, XI. t. 1-31); Szentes – Nagyhegy 217 (Csallány 1962, 476, Taf. XXIX); 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Sajószentpéter – Homokbánya szórvány (Végh 1963, 17-19, II-III. t); 

(III21b3/1; 19. kép 7) Közepesen széles pajzs alakú vereten: Szob – Homokok-dűlő 79 (Kovrig 1975b, 

178-179, Fig. 8);  

Széles pajzs alakú vereten (gyöngyözött kerettel): Győr – Téglavető-dűlő 421 (Fettich 1943, 28, XXIII. t. 

1-19); Sommerein am Leithagebirge 133 (Daim – Lippert 1984, 42, Taf. 85-86);   

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Sajószentpéter – Homokbánya szórvány (Végh 1963, 17-19, II-III. t);  

(III21b4/2; 19. kép 8-9) Széles pajzs alakú vereten: Edelsthal (Nemesvölgy) 151 (Sőtér 1898, IV. t. 23); 

Jászberény – Kálvária sírlelet (Fettich 1937b, 67); Kecel – Határdűlő 14 (Cs. Sós 1958, 6, V. T. 6); 

Kiskőrös – Szücsi-dűlő 8 (Török 1975c, 316, Fig. 3); Szeged – Fehértó A 311 (Madaras 1995, 46, Pl. 32); 

Székkutas – Kápolnadűlő 491 (B. Nagy 2003, 64-65, 175. kép); Tiszaderzs – Szentimrei út 3 (Kovrig 

1975b, 212, Fig. 3); Veszprém – Jutas-Seredomb 1 (Rhé – Fettich 1931, 13, Taf. I, 9-15); 

(III21b3/2; 19. kép 11) Keskeny pajzs alakú vereten: Mosonszentjános – Kavicsbánya 61/3 (közöletlen);  

Közepesen széles pajzs alakú vereten: Homokmégy – Halom 42 (Garam 1975a, 28, Fig. 5); Budapest 

XXI – Csepel, Szabadkikötő 9 (Nagy 1998, 181, Taf. 122);  

Mellékszíjvereten: Želovce (Zsély) 771 (Čilinská 1973, 172, Taf. CXXIII);  

Széles pajzs alakú veret csüngőjén (csüngő változat): Jánoshida – Tótkérpuszta 3 (Erdélyi 1958, 4-5, III. 

t); Pitvaros 167;  

(III21b3/3; 19. kép 12) Közepesen széles pajzs alakú vereten: Budapest IX – Lámpagyár 2 (Nagy 1998, 61, 

Taf. 54);   

(III21b4/2; 19. kép 8-9) Lyukvédő vereten: Budapest XXII – Vöröskereszt u. 13 (Nagy 1998, 192, Taf. 

132); Mosonszentjános – Kavicsbánya 61/3 szórvány (közöletlen);  

Mellékszíjvereten: Székkutas – Kápolnadűlő 191 (B. Nagy 2003, 35, 69. kép); 

Változat, éles gerincű levelekkel: Mellékszíjvereten: Mosonszentjános – Kavicsbánya 61/3 szórvány 

(közöletlen); 

(II6A, 1.2/7.1; 8. kép 26) Lyukvédő vereten: Ismeretlen (Heinrich-Tamaska 2005, 249, Abb. 15); 

(III21b3/5; 19. kép 14) Széles pajzs alakú vereten: Székkutas – Kápolnadűlő 201 (B. Nagy 2003, 36, 72. 

kép); 
204

 (II3a1; 4. kép 18-19). Széles pajzs alakú vereten: Bogojevo (Gombos) 14 (Pogány 1908, 407); Borovo 

szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 75); Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 22 

(Bunardžić 1980, t. XI); Čoka – Kremenjak (Csóka – Tűzköveshalom) 57 (Kovrig – Korek 1960, 263-

264, Pl. CIII); Dunaegyháza – Újsolt 2 (H. Tóth 1992, 49, 1. t); Edelsthal (Nemesvölgy) nem 

azonosítható (Sőtér 1898, IV. t. 22); Erzsébet (Püspökszenterzsébet) „c” (Hampel 1905, 332); Gátér – 

Vasútállomás 2 (Kada 1905, 364); Gátér – Vasútállomás 272 (Kada 1908, 335); Gerjen 86 (Kiss 1984a, 

110, 48. t); Győr – Téglavető-dűlő 258 (Fettich 1943, 23, XIX. t. 1-17); Halimba – Belátó-domb 237 

(Török 1998, 40, Taf. 27); Halimba – Belátó-domb 283 (Török 1998, 45, Taf. 32); Homokmégy – Halom 

131 (Garam 1975a, 33, Fig. 12); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 94 (Pástor 1971, 117-118, 

Obr. 28); Jánoshida – Tótkérpuszta 252a (Erdélyi 1958, 42, XLI. t); Keszthely – Belváros 117 (Kovrig 

1999, 101, 8. kép); Keszthely szórvány (Hampel 1905, 193, Taf. 156. 3); Kékesd 191 (Kiss 1977, 56, Pl. 

XXI); Komárno (Komárom) – Hadovce 11 (Čilinská 1982, 358, Tab. XIII, 5-11); Komárno – Lodenice 

(Komárom – Hajógyár) 87 (Trugly 1987, 272, Taf. XXIX); Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 238 

(Budinský-Krička – Točik 1991, 52, Taf. XXXIV); Kölked – Feketekapu B 236 (Kiss 2001, 102, Taf. 

71); Lesencetomaj – Piroskereszt 237 (Perémi 2002, 82, 12. ábra); Majs – Merse-tető 4 (Kiss 1974, 133, 

Fig. 20); Mali Idjoš – Žuta jama (Kishegyes – Sárgagödör) 3 (Gubitza 1907, 348-349); Mezőberény – 

Köröshíd 5 (MRT 10, 119. t. 1-8); Novi Banovci szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 87); 

Nyékládháza – Mezőnyék-vasútállomás 8 (Végh 1965, 178, II. t. 4-15); Odžac (Hódság) V 2 (Karmanski 

1975b, 8-9, Tab. II); Orosháza – Béke TSz-homokbánya 51 (Juhász 1995, 80, Taf. XVII); Orosháza – 

Béke TSz-homokbánya szórvány (Juhász 1995, 89-90, Taf. XXIII); Orosháza – Bónum-téglagyár 225 

(Juhász 1995, 33, Taf. XI); Öcsöd – Büdöshalom 3 (Genito – Madaras 2005, Obj. no. 1-31); Pécs – 

Nagyárpád-Boros utca 48 (Nagy 1989, 104, VIII. t); Regöly – Kapuvár 119(?) (Kiss 1984b, 135, 77. t); 

Sóskút – Öreg-hegy szórvány (MRT 7, 39. t. 28-29); Szeged – Fehértó B 25 (Madaras 1995, 140, Pl. 4); 

Szeged – Makkoserdő 42 (Salamon 1995, 115, Pl. 4); Szeged – Makkoserdő 216 (Salamon 1995, 128, Pl. 
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A rendkívüli ornamentikatipológiai egységességet stilisztikai egyezések is 

követik. A levélfelület kidolgozása ritkán mutat variációkat. Ezek közül legkevésbé 

ritka a levélfelszínbe mélyülő, körbe hajló levélzugot keretező, ék alakú árok,
206

 példái 

főleg a szebben kidolgozott darabok esetében fordulnak elő. A megjelenítési mód 

változata, amikor a körbe hajló levél belső ívét a csúcs és a tő között keskeny barázda 

veszi körbe.
207

 A levél körbe hajló voltát a sík, kör alakú levélfelszínbe fúrt lyukkal 

érzékeltető levéltípust a stílus változatainál alább, bővebben tárgyalom.  

 

3.3. Összetett minták a geometrikus laposindás stílus környezetében 

 

3.3.1. Tengelyesen szimmetrikus dominanciájú, összetett minták 

A 8. század második felében szórványosan felbukkannak olyan összetett minták, 

amelyek a geometrikus laposindás stílus környezetében kerülnek elő, azonban a 

mintaszerkesztés bonyolult voltával egyedülállóak a Kárpát-medencei leletanyagban. A 

tengelyesen szimmetrikus palmettaszerkesztések a legegyszerűbb, líra alakú 

palmettáktól eltekintve ritkák a Kárpát-medencei geometrikus laposindás stílus 

környezetében.
208

 Jellemző, hogy a fenti, késő avar állat esetekhez hasonlóan rajtuk is 

gyakran egyéb, helyi környezetben atipikus jellemzők koncentrálódnak.  

                                                                                                                                               
15); Szentendre – Pismány, Barackos u. síregyüttes (MRT 7, 39. t. 14-25); Szirák – Degenfeld-birtok 52 

(Pósta 1895, 78); Tiszafüred – Majoros 175 (Garam 1995, 28, Taf. 72); Tiszafüred – Majoros 582 (Garam 

1995, 76, Taf. 104); Tiszafüred – Majoros 1187 (Garam 1995, 140, Taf. 157); Tiszafüred – Majoros 1272 

(Garam 1995, 156, Taf. 170); Üllő II – Vecsési községhatár 108 (Sós 1955, 202, LXVIII); Üllő II – 

Vecsési községhatár 150 (Sós 1955, 207, LXXIII); Váchartyán – Haraszt 31 (Ferenczy 1963, 87-88, 8. 

kép); Veszprém szórvány (Hampel 1905, 97, Taf. 75b);  

Csaton: Dévaványa – Köleshalom 8 (Kovrig 1975a, 126, Fig. 3);  

Rozettán: Zemplénagárd 13 (Révész – Wolf 1993, 104, 6. kép 12);  
205

 (II2Aa2.5; 2. kép 20) Széles pajzs alakú vereten: Orosháza – Bónum-téglagyár 31 (Juhász 1995, 22-23, 

Taf. II); Erzsébet (Püspökszenterzsébet) „d” (Hampel 1905, 333, Taf. 254); Szeged – Kundomb 20 

(Salamon – Sebestyén 1995, 13, Pl. 2);  

Csaton: Orosháza – Bónum-téglagyár 31 (Juhász 1995, 22-23, Taf. II);  

Téglalap alakú veret csüngőjén (veret griffel díszített): Kaba – Bitózug 27 (Nepper 1982, 103-104, 104); 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Homokmégy – Halom 60 (Garam 1975a, 29, Fig. 7);  

Keskeny pajzs alakú vereten: Zwölfaxing 13 (Lippert 1969, 126, Taf. 7);  
206

 (IV2A1b11.2; 31. kép 7): Rögzítőfüles-kétlapú nagyszíjvégen (Rögzítőfül törött, díszítés négy 

ciklusból): Dunakömlőd sírlelet; 

Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen (rögzítőfül állatfejes): Tiszafüred – Majoros 1249 (Garam 1995, 

150, Taf. 167); Tiszafüred – Majoros1272 (Garam 1995, 156, Taf. 170); 

Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen (rögzítőfül gombszerű): Szentes – Lapistó 6 (Csallány 1906, 295; 

Fettich 1937a, 21-24, III. t);  

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (mintatér karéjos kerettel, rögzítőfül sérült): Kiskőrös – Városalatt 

156 (Horváth 1935, 47, XXXI. T. 1-17); 

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (rögzítőfül növényi): Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 118 

(Pástor 1971, 124-125, Obr. 35, 1-23, 25-26); 

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (minta két ciklusból): Csepreg – Kavicsbánya szórvány;  
207

 (IV2A1b11.2),1.1. levélváltozat (31. kép 10) A takarólevél hosszú, karcsú, sarló alakú. A csoport 

érdekessége, hogy az ide tartozó darabok a jelentős térbeli távolságok ellenére is egymásnak pontos 

megfelelői. Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen (három ciklusból, kakasfejes rögzítőfül egyforma): 

Ászár szórvány (Fettich 1943, 5, V. t. 9-10); Fülöpszállás – Kiskunsági TSz szórvány (H. Tóth 1992, 50, 

5. t); Homokmégy – Halom 111 (Garam 1975a, 32, Fig. 10); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 

155 (Pástor 1971, 134, Obr. 43); Kisköre – Halastó 111 (Garam 1979, 24, Taf. 18); Košice – Šebastovce 

(Kassa – Zsebes) 238 (Budinský-Krička – Točik 1991, 52, Taf. XXXIV); Orosháza – Bónum-téglagyár 

szórvány; Sajószentpéter – Homokbánya szórvány (Végh 1963, 17-19, II-III. t);  
208

 (III1B3; 17. kép 7) Csaton: Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő szórvány;  

(III21e3.1; 21. kép 5) Lyukvédő vereten: Pilismarót – Basaharc 25 (Fettich 1965, 20); 
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Az izvoruli és erzsébeti lyukvédőkről alább még lesz szó a kerek lyukkal osztott 

levélfelület miatt. Más darabok is rendelkeznek azonban az avar törzsterületen kívüli 

pontos párhuzamokkal. Így a széles pajzs alakú veretek közül a IV2A1g3.4 altípus pontos 

párhuzama csaton és széles pajzs alakú vereten a zlatarei leletben került elő.
209

  

Egy keszthelyi garnitúra összetett palmettái átlagos mintájú, de rendkívüli 

méretű, kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvéggel együtt kerültek elő. A széles pajzs alakú 

veretek a szíjvégnek megfelelően nagyok.
210

 Egyedi, tengelyesen szimmetrikus 

palmettakonstrukció került elő a Szeged – Fiumei vasútvonal építésekor (111. kép 2-

3).
211

 A leletben a rendkívüli méretű lyukvédőn kívül ugyancsak rendkívül nagy, 

különösen szép kivitelű, minta szempontjából átlagos, laposindás nagyszíjvég volt. Az 

egész garnitúra kivételesen jó minőségű.  

Párhuzam nélküli laposinda szerkesztés került elő Üllőről, két síregyüttesből 

is.
212

 A lyukvédő testét alkotó palmetta pontosan megfelel az Alois Riegl által antik 

környezetben azonosított, ősi palmettaformának.
213

 A veret a lyukvédő veretek átlagos 

méreténél szintén nagyobb.  

A feljebb említett, motívumkivitelezés- és minta szempontjából is egyedi 

lukácsházi garnitúra szíjvége ugyancsak rendkívül nagy. Mivel az „übergrosse” tárgyak 

használatának leglátványosabban a nagyszíjvégek esetében megfigyelhető jelensége 

nem korlátozódik a geometrikus laposindás stílusra, sőt, inkább a késő antik jellegű, 

összetett ornamentikával díszített darabokra (nagyszíjvégekre) jellemző, a jelenséget 

nem itt tárgyalom. Annyit azonban ki kell emelnünk, hogy a geometrikus laposindás 

stílus tárgyai között szokatlan, egyedi, összetett mintájú tárgyak és kiemelkedő 

minőségű garnitúrák összefüggésében több esetben is megfigyelhető a rendkívüli 

veretméret. 

Az összetett palmettákhoz hasonlóan ritka jelenség a két- és háromlevelű 

félpalmettákkal szerkesztett, hullámzó indaszár tengelyes tükrözésén,
214

 illetve egyéb, 

hullámzó indaszárra szerkesztett, a cikluson belül több, megközelítően egyenlő méretű 

laposinda-levélen alapuló minta.
215

 Az utóbbi, összetett szerkesztések kevésbé a 

                                                                                                                                               
széles U alakú nagyszíjvéggel;  

(III1Ab1/4; 16. kép 11) Keskeny pajzs alakú vereten: Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 81;  

(III21b3/3; 19. kép 12) Közepesen széles pajzs alakú vereten: Budapest IX – Lámpagyár 2 (Nagy 1998, 61, 

Taf. 54);   

(III1D1; 18. kép 8) Csaton: Čunovo (Dunacsúny) 92 (Sőtér 1895, 104); Győr – Téglavető-dűlő 690 

(Fettich 1943, 36, XXX. T); Mosonszentjános – Kavicsbánya 207 (közöletlen); Nové Zámky (Érsekújvár) 

176 (Čilinská 1966, 37-38, Taf. XXXVI); Szebény I 11 (Garam 1975b, 76, Fig. 3);  

Csaton (mintatér karéjos kerettel): Želovce (Zsély) 771 (Čilinská 1973, 172, Taf. CXXIII);  

Keskeny pajzs alakú vereten: Zwölfaxing 43 (Lippert 1969, 132, Taf. 18); 

Mellékszíjvereten: Szirák – Degenfeld-birtok 16 (Posta 1895, 16); 

(III21e4/3; 21. kép 27) Széles pajzs alakú vereten: Sajószentpéter – Homokbánya szórvány (Végh 1963, 

17-19, II-III. t);  
209

 Sztanilov 2006, 99, Abb. 8, 1-2. 
210

 (III1C1/3; 17. kép 15) Széles pajzs alakú vereten: Keszthely – Városi temető szórvány (Lipp 1884, 23, 

IV. t. 69);  
211

 (III21e6; 22. kép 10) Lyukvédő vereten: Szeged – Fiumei vasútvonal szórvány (Hampel 1905, 115-116, 

Taf. 95), „übergrosse” nagyszíjvéggel 
212

 (II5A, 4.3; 5. kép 21) Lyukvédő vereten: Üllő I – Disznójárás 211; Üllő I – Disznójárás F; 
213

 Riegl 1893 (1927), 170-171, 204. 
214

  (IV1Bb1; 29. kép 1) Csaton: Pilismarót – Basaharc 25 (Fettich 1965, 20);  

(IV1Bb1; 29. kép 1) Csaton: Kaba – Bitózug 27 (Nepper 1982, 103-104, 14. kép);  

(IV1Bb2/3; 29. kép 4) Széles pajzs alakú vereten: Budapest IX – Régi Lóversenytér 2 (Nagy 1998, 57, Taf. 

48); 

(IV1Bb2; 29. kép 2) Széles pajzs alakú vereten: Tiszafüred – Majoros 1244 (Garam 1995, 148, Taf. 165); 
215

 (IV2A1g4; 37. kép 1-2) Keskeny pajzs alakú vereten: Szarvas – Grexa-téglagyár 158 (Juhász 2004, 31, 

Taf. XXI); 
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geometrikus laposindás stílussal, mint inkább az erősebb késő antik jelleget viselő, késő 

avar állatstílus használatának végével – geometrikus laposindás stílus elejével egykorú, 

késő antik körrel állnak kapcsolatban. A minta egyes részleteinek formai kapcsolatai,
216

 

illetve a tárgyak tipológiai jellemzői és a garnitúrák összetétele ezt a legtöbb esetben 

meg is erősíti.
217

 Az egyes tárgyak és az együtteseik formai jellemzői alapján a tárgyalt 

esetek időben a két nagy stílus használatának határára helyezhetőek, legközelebbi 

szerkezeti párhuzamaikat az összetett, antik eredetű minták között találjuk meg (ld. ott). 

 

3.3.2. A geometrikus laposindás stílus mintái a késő avar állatstílus környezetéből 

A síkból kimetszett ornamentika egy része a késő avar állatstílus tárgyairól és 

ornamentikájával, az utóbbiak stilisztikai változataként jelenik meg. Valószínű, hogy az 

esetek egy részében a sík lemezű laposinda-levelekkel ábrázolt ornamentika csak 

kidolgozásban és minőségben eltérő változatot jelent. Jellemző tendencia azonban, hogy 

a késő avar kor első felében főleg azok a minták jelennek meg síkreliefként kialakítva, 

amelyek motívumválogatás és minta szempontjából is leginkább megfelelnek a 

geometrikus laposindás stílus ízlésvilágának (egyszerű levélhorgok, sík lemezű 

laposinda-levelek).
218

 Egyes, nem szorosan a késő avar állatstílus formaspektrumának 

                                                                                                                                               
(IV2A6c1.1; 45. kép 1-3) Kétlapos kisszíjvégen: Abony – Neppel F. telke 78 (Éber 1902, 249); 

(IV2A6c1.1/1; 45. kép 4) Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen (rögzítőfül növényi, díszítés négy ciklusból): 

Ismeretlen lelőhely (Gorny&Mosch 2002, Nr. 3676); 

(IV2A1g7; 37. kép 13) Bújtatón: Székkutas – Kápolnadűlő 329 (B. Nagy 2003, 49, 112. kép); 

(IV2A6c2; 45. kép 7-9, 12-15) Tokos nagyszíjvégen (áttört, kétoldalas): Tiszafüred – Majoros 46 (Garam 

1995, 13, Taf. 62); Tiszafüred – Majoros 1197 (Garam 1995, 142, Taf. 159); Rögzítőfüles-kétlapos 

nagyszíjvégen (3 ciklusból, rögzítőfül lépcsőfokként kiemelkedő, 14. kép 2): Ismeretlen lelőhely (Hampel 

1905, 335, Taf. 257, 3); 

(IV2A6c2/1; 45. kép 10-11) Kétlapos, rögzítőfüles nagyszíjvégen, hat ciklusból álló díszítéssel: Keszthely – 

Városi temető szórvány (Lipp 1884, 23, 68-70. ábra); Csaton: Keszthely – Városi temető szórvány (Lipp 

1884, 23, 68-70. ábra); Tiszafüred – Majoros 474 (Garam 1995, 64, Taf. 94); Bújtatón: Bélmegyer – 

Csömöki-domb 36 (MRT 10, 106. t);  

(IV2A2a1.1; 38. kép 2) Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen (rögzítőfül növényi): Győr – Téglavető-dűlő 

696 (Fettich 1943, 36, XXXIV. T. 1-22); 

(IV2A1b2; 32. kép 1-5) Keskeny pajzs alakú vereten: Bélmegyer – Csömöki-domb 5 (MRT 10, 105); 

Halimba – Belátó-domb 147 (Török 1998, 31, Taf. 16); Leithaprodersdorf/Loretto szórvány (Gschwantler 

– Winter 1991-92, 113-114, Taf. 3. 8); Visznek – Kecskehegy 58 (Török 1975d, 334, Fig. 5); 
216

 Például: a székkutasi 329. sír bújtatóján a takarólevél külső oldalába mélyülő kis, csepp alakú levél – 

illetve vele együtt az egész minta – pontos párhuzama a síkbeli kivitelezés nélkül, pontosan megegyező 

formában csaton, Kiskőrös – Városalatt 204. sírjában jelenik meg (Horváth 1935, 53, XXXIV. T. 1-9); a 

csathoz ld. a késő avar állatstílust lezáró időszak késő antik jellegzetességeinél. 
217

 Ld. a nagyszíjvégek tokos, vagy tokos-rögzítőfüles felerősítését; a tiszafüredi garnitúrák egy részének 

griffes vereteit (Garam 1995, 13, Taf. 62, illetve 142, Taf. 159); a geometrikus laposindás stílusban 

egyedülálló bőségszarus győri nagyszíjvéggel egy garnitúrában a (IV2A1e2) típusú virágzó palmettákat, 

illetve az állatalakos rozettákat (Fettich 1943, 36, XXXIV. T. 1-22); 
218

 (II2Aa1.1) Tokos nagyszíjvégen, a hátlap főmezőjén, előlapon állatküzdelmi jelenet: Halimba – Belátó-

domb 189; Tokos nagyszíjvégen (mellékmezőben): Gátér – Vasútállomás 43; Keszthely – Városi sírmező 

szórvány;  

Széles pajzs alakú vereten: Orosháza – Bónum-téglagyár 51. 

(II2Bb1; 2. kép 23) Tokos nagyszíjvég mellékmezőjében: Budapest X – Rákos 28 (Nagy 1998, 77, Taf. 

73); Csaton (egytagú, trapéz alakú karikájú): Pilismarót – Basaharc 133 (Fettich 1965, 50, Abb. 81, 1-10); 

(IV1Ba3; 28. kép 1-25) Tokos nagyszíjvégen (előlapon állatküzdelmi jelenettel): Mistelbach 56 (1937). 

(IV1Ba3/2; 28. kép 13-15) Bújtatón: Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 760 (Eisner 1952, Obr. 82); 

Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 130 (Trugly 1993, 207, Taf. XXXVII); Leobersdorf – 

Ziegelei Polsterer 69 (Daim 1987, 240, Taf. 63-65). 

(IV2A1b2; 32. kép 1-5) Csaton: Gátér – Vasútállomás 141 (Kada 1906a, 143); Gátér – Vasútállomás 3 

(Kada 1905, 365); Tokos nagyszíjvég tokján (a tok formája miatt trapéz alakú mintatérbe szorítva): 

Tiszafüred – Morotvapart V/1b. 
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részét képező, tipológiailag és stilisztikailag idősebb tárgyak is megelőlegezik a 

geometrikus laposindás stílus ornamentikáját.
219

 

A 8. század első felében kis számban olyan tárgyak is előfordulnak, amelyek a 

korszakban a Kárpát-medencei környezetben jellemző díszítési stílustól az általános 

tárgytipológiai rokonságon túl alapvetően idegen jegyeket hordoznak. Idegen voltuk az 

önálló kézművesmunkából fakadónál komolyabb, egyedi jegyekből fakad.  

Alakjával és ornamentikájával is egyedi tárgy egy keszűi nagyszíjvég.
220

 A 

párhuzamos oldalú, hegyes szíjvégen a riegli koncepció szerint a folyamatos hullámzó 

indaszár kialakulása felé vezető út utolsó lépcsőjét alkotó, mükénéi típusú indatípus 

látható:
221

 a párhuzamosan futó két hullámvonal külső oldalain a hullámvölgyeket egy-

egy laposinda-levél tölti ki. 

A 8. század első felének ornamentikáján belül szűk kört alkotnak azok a tárgyak, 

amelyeknek ornamentikája a minta hátterével összehasonlítva feltűnően nagy felületet 

borít be. Ezt a hatást a 8. század első felére keltezhető tárgyak esetében atipikus síkrelief 

használatával érik el. A szép kivitelű darabok felszíne gyakran poncolt.
222

 A csoport 

egyes változatai minta szempontjából nem, technikai-mintakivitelezési szempontból 

azonban a fenti darabokkal közös jegyeket mutatnak, feltűnően kaotikus mintázatukkal 

kiválnak az egykorú tárgyak közül.
223

 A csoport leglátványosabb, az említett kaotikus 

mintájú tárgyakat a késő avar állatstílushoz kötő esete egy szentesi nagyszíjvég, 

amelynek mintája objektíve értelmezhetetlen, azonban jellegével sajátos keveredését 

mutatja a késő avar típusú állatküzdelmi jelenetnek és az ugyan azon nagyszíjvégeken 

ábrázolt laposindás mintának.
224

  

Az ornamentikai szempontból a 8. század első felének díszítőművészetébe jól 

beilleszthető tárgyak között szórványosan feltűnik a síkból kimetszett díszítés. Ezek 

részben valószínűleg véletlenszerűen megjelenő stilisztikai interferencia eredményének 

tarthatóak,
225

 részben a fenti esethez hasonló, technikai-minőségi szempontok 

eredményei lehetnek, részben pedig különleges, egyedien értékelendő esetek.  

Az utóbbi kategóriába tartozik egy, a késő avar állatstílus egységesen mintázott 

övgarnitúrái kapcsán bővebben is tárgyalandó, székkutasi garnitúra (118. kép 4).
226

 A 

legtöbb esetben a hasonló, szórványos jelenségek véletlenszerűen felbukkanó eseteknek 

tűnnek, nem különülnek el a velük egykorú ornamentika rendszerében. 

 

                                                 
219

 (II5C, 1.1; 7. kép 1) Éles gerincű kialakításban, rozetta alakú vereten: Čunovo (Dunacsúny) 103 (Sőtér 

1895, 105); A rozetta a rajta alkalmazott mintával szokatlan az időrendi és stilisztikai környezetben.  
220

 (IV2A1b1.1/5; 31. kép 5) Tokos nagyszíjvégen (hátoldal geometrikus díszű): Keszű – Gyódi bekötőút 

szórvány (Kiss 1974, 130, Fig. 18);  
221

 Riegl 1893 (1923) 119-121, Fig. 49. 
222

 (IV2A1g1.2; 35. kép 2) Tokos nagyszíjvégen: Kölked – Feketekapu B 402 (Kiss 2001, 127, Taf. 78); 

Csaton (egyetlen S alak): Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 62 (Eisner 1952, Obr. 10); Orosháza – 

Bónum-téglagyár 231 (Juhász 1995, 34, Taf. XI); Tokos nagyszíjvég mellékmezőjében: Košice – 

Šebastovce (Kassa – Zsebes) 132 (Budinský-Krička – Točik 1991, 33, Taf. XIX);  
223

 (IV2A1g1.2/3; 35. kép 5-6) Tokos nagyszíjvégen: Holiare (Alsógellér) 248 (Točik 1968, 47-48, Taf. 

LIII); Örménykút – Hidroglóbusz 10 (Bende 2003, 191, 7. kép); Tiszafüred – Majoros 25 (Garam 1995, 

11, Taf. 59); Tokos kisszíjvégen: Holiare (Alsógellér) 248 (Točik 1968, 47-48, Taf. LIII); Csaton: 

Orosháza – Bónum-téglagyár 231 (Juhász 1995, Taf. XI); 
224

 Tokos nagyszíjvégen: Szentes – Lapistó 20 (Csallány 1933-34, 227, Taf. LXVII. 7); A nagyszíjvéget 

az állatküzdelmi jelenetes darabok közé sorolja Fancsalszky 2007, 85-86. 
225

 (III21c4/1; 20. kép 22) Csaton: Bélmegyer – Csömöki-domb 102 (MRT 10, 111. t);  
226

 A késő avar kor első felébe jól keltezhető bőségszarus minták között feltűnően nagy a síkrelief 

alkalmazásának aránya. (IV2A5c2; 41. kép 8-12, Tokos nagyszíjvégen (áttört, kétoldalas): Ismeretlen 

lelőhely (Hampel 1905, 337, Taf. 258, 1); Tokos nagyszíjvégen (előlap?): Gátér – Vasútállomás 325 

(Fettich 1929, 4-10); Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen: Székkutas – Kápolnadűlő 329 (B. Nagy 2003, 

49, 112. kép); 



83 

 

3.3.3. A vrapi minta és a balkáni laposindás kör Kárpát-medencei párhuzamai 

3.3.3.1. A vrapi jellegű minta az avar díszítőművészetben 

A vrapi kincs csatján megjelenő, legjobb minőségű darabja alapján Garam Éva 

által „vrapi típusúnak” nevezett minta viszonylag elterjedt a késő avar kori tárgyi 

kultúrában, mind a 8. század első, mind pedig a század második felére jellemző 

tárgytípusokon és felszínkialakítással. A késő avar korban majdnem egyedülálló módon 

a kétféle stilisztikai összefüggésben megjelenő minta szerkesztésében semmilyen eltérés 

sincsen (62. kép 1-4). 

A mintában a hullámzó indaszárból ciklusonként egy, abban centrális helyet 

elfoglaló laposinda levél ágazik le. Vele megegyező irányban közös, vagy közel eső 

tőből, de külön szárról egy, a laposinda levelet kívülről körbeölelő száron ülő, kisebb 

laposinda-levélből és nagy, sarló alakú takarólevélből álló félpalmetta nő, úgy, hogy az 

utóbbi kétlevelű félpalmetta kifelé fordul. A minta változatai alapján több altípusba 

sorolható, mindegyik altípusban találhatóak legömbölyített és síkreliefként kialakított 

darabok is. A formai változatosságot tovább növeli, hogy a legömbölyített kontúrú 

darabokon a laposinda-levelek sík felületű és éles gerincű változatban is előfordulnak. 

Mind önállóan, mind állatalakos motívumokkal a szíjvég hátoldalát díszítő mintaként, 

mind jó, mind gyenge rajzolatú tárgyakon is megtalálható. A tárgyak főleg 

nagyszíjvégek,
227

 ezeket kevés pajzs alakú veret
228

 egészíti ki. Regionális 

                                                 
227

 (IV2A1g3.1; 35. kép 7-18) folyamatos, hullámzó indaszáron, a két laposinda-levél középpontját 

összekötő tengely merőleges az indaszár által megadott hossztengelyre. Tokos nagyszíjvégen (mintatér 

áttört): Andocs – Temető utca 91 (Garam 1972, 154, 18. ábra); Jánoshida – Tótkérpuszta 238 (Erdélyi 

1958, 40, XL. t); Kaba – Bitózug 87 (Nepper 1982, 112, 12. kép); Madaras – Téglavető-dűlő 32 (Rácz 

1999, 350-351, 8. kép) (13. kép 15); Mosonszentjános – Kavicsbánya 54 (közöletlen); Szarvas – Grexa-

téglagyár 227 (Juhász 2004, 41, Taf. XXIX); Tiszafüred – Majoros 1194 (Garam 1995, 140, 142, Taf. 

158); Tokos nagyszíjvégen (áttört, mintatér karéjos kerettel): Komárno – Lodenice (Komárom – 

Hajógyár) 108 (Trugly 1993, 196, Taf. XIV); Tokos nagyszíjvégen (mintatér gyöngysorkerettel, előlapon 

vonuló griffekkel): Körösladány – Gát 10 (Fettich 1930, 207); Tokos-zsanéros nagyszíjvégen: Ordas – 

Dunapart szórvány (Hampel 1905, Taf. 80-81); 

Szíjszorító lemezes nagyszíjvégen: Tiszafüred – Majoros 474 (Garam 1995, 64, Taf. 94); 

Síkreliefként kialakítva (10. kép 5), rögzítőfüles, kétlapú nagyszíjvégen: Halimba – Belátó-domb 227 

(Török 1998, 39, Taf. 25); Horgoš – Djavolja rupa, imanje Karas I. (Horgos – Ördöglyuk, Kárász I. 

birtok) szórvány (Kárász 1894, 198, 202); Törött nagyszíjvégen, a növénynek van töve: Dalj (Dálya) – 

Busija szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 111); 

(IV2A1g3.2; 36. kép 7-8) folyamatos, hullámzó indaszáron, a két laposinda-levél középpontját összekötő 

tengely párhuzamos az indaszár által megadott hossztengellyel. 

Rögzítőfüles kétlapos nagyszíjvégen (rögzítőfül növényi): Keszthely szórvány (Lipp 1884, 25, V. t. 101); 

Rögzítőfüles kétlapos nagyszíjvégen (rögzítőfül növényi, mintatér karéjos kerettel): Szebény I 140 

(Garam 1975b, 82, Fig. 11); 

Rögzítőfüles kétlapos nagyszíjvégen (rögzítőfül kakasfejes, mintatér karéjos kerettel): Odžac (Hódság) IV 

18 (Karmanski 1975a, 20, Tab. XIX);  

Síkreliefként kialakítva: Kétlapos-rögzítőfüles kisszíjvégen (rögzítőfül gombszerű): Székkutas – 

Kápolnadűlő 208 (B. Nagy 2003, 37, 75. kép); 

(IV2A1g3.3), a folyamatos indaszár S alakokra szakad szét (csak legalább három ciklus fölött 

értelmezhető). 

(IV2A1g3.3/1; 36. kép 7-8) a folyamatos indaszár S alakokra szakad szét, az S alak szára a vízszinteshez 

közelítő tengelyű. 

Tokos nagyszíjvégen, előlapon állatküzdelmi jelenettel, legömbölyített indaszárral: Dévaványa – 

Köleshalom 1 (Kovrig 1975a, 126, Fig. 3);  

(IV2A1g3.3/2; 36. kép 14) a folyamatos indaszár S alakokra szakad szét, az S alak szára közelíti a 

függőlegest. Kétlapos, rögzítőfüles nagyszíjvégen, síkreliefként: Tiszafüred – Majoros 1142 (Garam 

1995, 134-135, Taf. 153);  
228

 (IV2A1g3.1; 35. kép 7-18) széles pajzs alakú vereten: Alattyán – Tulát 146 (Kovrig 1963, 20, Taf. XII); 

Jánoshida – Tótkérpuszta 6 (Erdélyi 1958, 6, II. t. 8-15); Kékesd 199 (Kiss 1977, 56, Pl. XXI); Šturovo 

(Párkány) 227 (Točik 1968, 60, Taf. XLVI, 1-19); Szebény I 97 (Garam 1975b, 80, Fig. 8); 
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elterjedésükben különbség nem látszik (8. térkép). A veretek – főleg a nagyszíjvégek – 

a lényegi rokonság ellenére is számos változatot mutatnak, a csoport tagolt, egyes 

példányai viszonylag távol állnak egymástól. A nem síkból kimetszett díszítésű 

tárgyakat a kísérőleletek a késő avar állatstílus használatának előrehaladott fázisába 

keltezik.
229

 A stilisztikailag korábbi darabok kísérőleletei, illetve mintájuknak a 

geometrikus laposindás stílusban is előforduló volta alapján a „vrapi típusú” indadísz 

Kárpát-medencei előfordulásai kronológiailag a két nagy stílus határára helyezhető. A 

minta tehát összeköti a két, minta- és motívumspektrumában erősen eltérő időszakot.  

Amellett, hogy fennmaradt darabok kis száma, illetve a szerkesztésbeli 

változatok hiánya a mintatípus nem túlzottan kedvelt/ismert voltát bizonyítja, a vrapi 

típusú mintával díszített tárgyak gyakran a mintán kívül, egyéb formai szempontokból 

is némileg különállóak maradnak mindkét stíluson belül. A lyukkal osztott levélfelület, 

illetve a Kárpát-medencében a 8. század első felében szórványosan megjelenő 

síkreliefszerű felszínkialakítás összefüggésében ezeket a darabokat bővebben is 

tárgyalom. 

A vrapi típusú minta környezetébe tartozik néhány, a Kárpát-medencében egyedi 

tárgyon felbukkanó szerkesztés. A mintának szórványosan megjelenő szerkesztése, 

amelyben a külső, kétlevelű félpalmetta sarló alakú levelének helyét egy újabb 

laposinda-levél foglalja el. A mintatípus leletösszefüggésből csak két esetben ismert.
230

 

A minta szokatlan voltán túl mindkét darab hordoz a késő avar kori díszítőművészetben 

idegen jellegzetességeket. A nagypalli nagyszíjvégen a tokos felerősítést egyetlen, 

sugaras szirmokból összeállított virág alakú rögzítőfül egészíti ki. Az egyetlen 

rögzítőfüllel ellátott szíjvégforma szórványos esetektől eltekintve ismeretlen a Kárpát-

medencében. Egy törött, erősen kopott, női sírból előkerült mezőberényi szíjvégdarabon 

mind az előlap griffjeit, mind a hátlap növényi mintáját különálló kontúr keretezi (ld. 

bővebben a laposindák Kárpát-medencén kívüli párhuzamai, illetve előzményei között, 

123. kép 3). 

 

3.3.3.2. A levélfelszínben úszó lyuk és a vrapi minta 

A fenti geometrikus laposindás stílusból kifelé mutató esetek, mint a síkrelief 8. 

század első felében is megtalálható alkalmazása, illetve a vrapi jellegű minta további, a 

geometrikus laposindás stílus mediterrán összefüggések közé helyezését segítő 

esetekkel egészíthetőek ki. 

A 8. század elején a síkból kimetszett leveles ornamentika legnagyobb része 

egykorú tárgytípusokon, de önálló, stilisztikailag, szerkesztésben és 

motívumválogatásban leginkább a balkáni, egykorú leletekre (vrapi kincs és köre), 

illetve kisebb mértékben a helyi Kárpát-medencei geometrikus laposindás horizontra 

hasonlító kört alkotva jelenik meg. A csoportra jellemzőek a cikluson belül körülbelül 

                                                                                                                                               
Síkreliefként kialakítva, közepesen széles pajzs alakú vereten: Dunakömlőd sírlelet; Rákóczifalva – 

Kastélydomb 62 (Madaras 1979-80, 145, VI. t); Hódmezővásárhely – Tarjánvég szórvány (Tergina 1894, 

207); 

(IV2A1g3.1/3; 36. kép 5) síkreleifként kialakítva: Széles pajzs alakú vereten: Gátér – Vasútállomás 342 

(Fettich 1965, 98, Abb. 162, 10); 

(IV2A1g3.1/4; 36. kép 6) Széles pajzs alakú vereten: Dunaszekcső – Téglagyár 35 (Cs. Sós 1966/67, 99, 47. 

ábra); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 118 (Trugly 1993, 201, Taf. XXIII); Vrbas – ciglana 

Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 121 (Nagy 1971, 209, Tab. XXXIV); 
229

 Az ausztriai és szlovákiai tárgyakhoz Zábojník 1991, ezen kívül jól keltezhető garnitúrában: 

Tiszafüred – Majoros 474, csatját ld. a IV2A1g9 típusban (14. kép 8, 10-11). 
230

 (IV2A1g3.4; 36. kép 13) tokos nagyszíjvégen, egyetlen rögzítőfüllel: Nagypall I – Határi-dűlő 32 (Kiss 

1977, 75, Pl. XXIX); Síkreliefként kialakítva: Tokos (?-törött) nagyszíjvégen, előlapon griffekkel: 

Mezőberény szórvány (MRT 10, 88. t. 9); Szíjszorító lemezes kisszíjvégen: Ismeretlen lelőhely 

(Heinrich-Tamaska 2005, 247, Abb. 11); 
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egyforma súlyú levelekből összeállított, kétlevelű félpalmetták. Egyéb 

motívumtípusokat a laposindás minták egyszerűségéhez híven a csoport nem alkalmaz. 

A csoport számos darabjának mintája megegyező a „vrapi típusúnak” nevezett tárgyak 

ornamentikájával.
231

 

A csoportot meglepő módon leglátványosabban egy technikainak tűnő 

szempont, a sík felületű laposinda-levél visszahajló csúcsát érzékeltető, levélfelszínbe 

fúrt lyuk köti össze (53. kép 10, 12-13, 15).
232

 A szabályos, kerek lyuk szabadon mozog 

a levélfelületen. Annak ellenére, hogy a szempont alapvetően pusztán technikai 

sajátosságnak tűnik, az említett tárgyak a motívumok kialakítása, minta és stilisztikai 

szempontok miatt formailag, időrendi előfordulásuk tekintetében időrendileg is zárt 

csoportot alkotnak – egyben felhívják a figyelmet arra, hogy egy első látásra technikai 

hátterűnek tűnő szempont figyelembe vétele is bírhat az ornamentikai elemzés során 

jelentőséggel (ld. még a dolgozat bevezető fejezetét). Annál is inkább, mert a jelenség 

az alapvetően növényi eredetű minta átalakulásáról, geometrizálódásáról tanúskodik: az 

eredetileg a levél visszahajló hegye által körberajzolt, kör alakú tér beúszása a 

levélfelületre a levél növényi jellegének elvesztésével párhuzamosan zajlik.  

A levélfelszínbe fúrt lyukkal jellemzett példányok a Kárpát-medencei 

leletanyagon belül elkülönülnek mintájuk szokatlanul összetett, és feltűnően gyakran 

tengelyesen szimmetrikus voltával. A síregyüttesek alapján a 8. század elejétől 

folyamatosan használatban vannak a 8. század második feléig. A 8. század első és 

második felére keltezhető kontextusból előkerült darabok egységes motívumkincse (de 

– szemben a balkáni kör darabjaival – nem tárgytipológiai jellegzetességei!) jelenthetné, 

hogy az említett csoport viszonylag szűk időrendi horizontban, a késő avar állatstílus és 

a geometrikus laposindás stílus használatának határán (cca. a 8. század közepén), lettek 

volna használatban.
233

 Ezzel ellentétben viszont a formai csoport időrendileg két jól 

elkülöníthető horizontra bomlik. A korai darabok esetében a velük együtt előforduló 

tárgyak (lemezes testű csatok és lemezes, téglalap alakú vagy homorú oldalú, keskeny 

karikacsüngős veretek) az együtteseket egyértelműen keltezik a 8. század elejére.
234

 A 

garnitúrák figyelemre méltóan egységes összeállítást mutatnak. Tőlük időben 

viszonylag távoli, formai és a kísérőleletek spektruma szempontjából ismét egységes 

horizontot alkotnak a kései veretek (főleg pajzs alakú veretek és csatok, kevés 

nagyszíjvég). Mindkét időszakban szórványosnak minősíthető a csoport formai 

jellemzőinek feltűnése a késő avar összefüggések között. 

A korai, 8. század eleji csoportba négy nagyszíjvég sorolható. A szíjvégek 

tokosak vagy szíjszorító-lemezes darabok, oldaluk homorúan ívelt vagy egyenes, végük 

mindig lekerekített. Az utóbbi jellegzetesség erősen elhatárolja őket az egykorú, szinte 

minden esetben hegyes végű és homorú oldalú avar szíjvégektől, jó párhuzamai 

találhatóak viszont a Balkánon.  

Az alattyáni szíjvég két oldalának mintája megegyező, a gyódi és a két szegedi 

darab két oldalán egyedi, eltérő, megegyező stílusú, de különböző szerkesztésű minta 

látható (9. térkép, 61. kép 1-2).
235

 A szegedi 292. sír nagyszíjvégének geometrizált 

                                                 
231

 Garam 1997, 26-30. Korai darabok: szegedi 303. sír és a gyódi nagyszíjvég egyik felének mintája 
232

 A levélfelszínbe fúrt lyuk jelentőségét a pálcikainda-levelek fejlődésének ismérveként kiemeli Kiss 

Gábor, Kiss 2005, 206. 
233

 Ld. a fejezet elején Breuer 2005, Abb. 79, az itt tárgyalt alattyáni nagyszíjvég esetében pusztán 

tárgytipológiai alapon érthető módon elkövetett hibáját. 
234

 Kovrig 1963, Taf. XIV, Madaras 1995, Pl. 30-31, Kiss 1977, Pl. X. 
235

 (IV2A1b11.2) A takarólevél megtörik, tokos nagyszíjvégen: Alattyán – Tulát 170 (Kovrig 1963, 22, Taf. 

XIV); 

(IV2A1g3.5; 36. kép 10) Tokos (szíjszorítós) nagyszíjvégen: Szeged – Fehértó A 303 (Madaras 1995, 45, 

Pl. 31); 
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ornamentikája csak nyomokban őrizte meg az eredeti, talpukkal egymásnak támasztott 

kétlevelű félpalmetta-párokból álló mintát. A minta párhuzamai ritkán, de előfordulnak 

az avar leletek között.
236

 A gyódi nagyszíjvég ornamentikájának a nagyszíjvég formája 

és a garnitúra egyéb vereteinek tipokronológiai szempontból korai volta ellenére a 8. 

század második felére keltezhető együttesekben vannak jó párhuzamai.
237

 Kiemelendő 

egy leobersdorfi és egy orosházi csat, amelynek mintája stilisztikailag is pontos 

megfelelője a gyódinak. A minta teljes szerkezeti és stilisztikai egyezése ellenére 

mindkettő egyértelműen 8. század végére keltezhető leletből származik.
238

  

A fenti tárgyak szűkebb környezetébe sorolható még egy bátai
239

 és egy 

komáromi téglalap alakú övveret. A komáromi darab forgóindájának és karéjos 

keretének párhuzamai a Balkánon találhatóak meg.
240

 

A lyukkal osztott levélfelületű csoport későbbi, 8. század második felébe 

keltezhető tárgyait kevés szíjvég, főleg csatok és lyukvédő veretek képviselik.
241

 A 

főszíj széles pajzs alakú veretei
242

 jó párhuzamokkal bírnak a vrapi kincsben. A csoport 

                                                                                                                                               
(IV2A1g3.6; 36. kép 11) Tokos (szíjszorítós) nagyszíjvégen: Szeged – Fehértó A 303 (Madaras 1995, 45, 

Pl. 31); 

(II2Ab3/2.1; 2. kép 11) Tokos, párhuzamos oldalú, hegyes végű nagyszíjvégen: Gyód – Máriahegy 74 (Kiss 

1977, 42, Pl. X).  

(IV2A1g3.1; 35. kép 10) Tokos nagyszíjvégen: Gyód – Máriahegy 74 (Kiss 1977, 42, Pl. X); Ismeretlen 

(Heinrich-Tamaska 2005, 257, Abb. 29); (II2Ab3/2; 2. kép 7-11) tokos nagyszíjvégen, kétféle 

szerkesztésben: Szeged – Fehértó A 292; A Szeged – fehértói nagyszíjvég formája és kísérőleletei 

egyaránt korai (8. sz. eleje) keltezése mellett szólnak. Díszítése tiszta rajzolata és pontos kivitelezése 

ellenére csak távolról emlékeztet a palmettákra. 

Tokos kisszíjvégen: Szeged – Fehértó A 292 (Madaras 1995, 44, Pl. 30); A kisszíjvég díszítése nehezen 

értelmezhető. 
236

 A késő avar állatstílus tárgyai között: Szentes – Nagyhegy 3. sír (Csallány 1962); Téglalap alakú 

vereteken: II3b3. típus, 3. kép 11-15);  
237

 Csüngő félpalmetta-párokból összeállított sor: (II2Ab3), főleg a geometrikus laposindás stílus 

szíjvégein. 
238

 (II2Ab3/2; 2. kép 10) Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 93 (Daim 1987, Taf. 94-95); Orosháza – Béke 

TSz-homokbánya 82 (Juhász 1995, Taf. XVIII); Lásd még alább. 
239

 (IV2A1g3.1/1), mintatér sima léccel keretezve: Báta (Heinrich-Tamaska 2005, Abb. 2); 
240

 (V3C1b2), A kettébontott két fél kifelé forduló félpalmettái egymással is S alakot képeznek. Komárno – 

ul. J. Váradiho (Komárom – Váradi J. u.) 15; A veret értelmezéséhez ld. Daim 2000, 105-106; Sztanilov 

2006, 95-105. 
241

 Kétlapos-tokos nagyszíjvégen: Šal’a I (Veča-Vízállás) (Vágsellye – Vízállás) 78; (II2Ab3/2; 2. kép 7-11) 

Csaton: Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 93 (Daim 1987, XXXX); Orosháza – Béke TSz-homokbánya 82 

(Juhász 1995, XXXX); 

(II2Bd1; 2. kép 27) Lyukvédő vereten: Erzsébet (Püspökszenterzsébet) „e” (Hampel 1905, 333, Taf. 254); 

Izvoruli párhuzamát ld. Stanilov 2006, Abb. 11. 

(III1C3.1/2; 18. kép 1) Lyukvédő vereten: Szeged – Makkoserdő 318 (Salamon 1995, 136-137, Pl. 25); 

Tiszafüred – Majoros 1221 (Garam 1995, 145, Taf. 161);  

(III21a2/1; 18. kép 16) Széles pajzs alakú vereten: Holiare (Alsógellér) 613 (Točik 1968, 93-94, Taf. 

LXXV); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 153 (Trugly 1993, 216, Taf. LV); Szeged – 

Kundomb 53 (Salamon – Sebestyén 1995, 16, Pl. 8);  

(III21a1; 18. kép 13-14) Keskeny pajzs alakú vereten: Dévaványa – Köleshalom 8 (Kovrig 1975a, 126, 

Fig. 3); Želovce (Zsély) 683 (Čilinská 1973, 155-156, Taf. CVII); 

(IV2A1g3.1/1.1; 36. kép 4) Tokos nagyszíjvégen: Lukácsháza – Hegyalja-dűlő 8 (Kiss 1996, 108-109, 1. t); 

(IV2A1g3.1/2; 36. kép 2) Csaton: Tiszafüred – Majoros 1084 (Garam 1995, 126, 128, Taf. 147); 

(IV2A1g3.1/2.1; 36. kép 3) Felbontott levélfelülettel. A nagy laposinda-levelek felülete három-három, 

forgásszimmetrikus szerkezetet alkotó pálcikainda-levélkére bomlik, Csaton: Tiszafüred – Majoros 199 

(Garam 1995, 30, Taf. 74);  

(IV2A6c2; 45. kép 12) Lyukvédőn: Budapest IX – Wekerle-telep 8 (Nagy 1998, 64, Taf. 49); 

(IV2B1a1.1/1; 48. kép 6) Széles pajzs alakú vereten: Krungl sírlelet (Fettich 1937a, CI. t); 
242

 (IV2A1g3.1/3; 36. kép 5) Széles pajzs alakú vereten: Gátér – Vasútállomás 342 (Fettich 1965, 98, Abb. 

162, 10); 



87 

 

késői horizontjába sorolható tárgyak között számos, valószínűleg technikai szintű 

azonosság van. Az orosházi és leobersdorfi csatok, illetve az izvoruli és erzsébeti 

lyukvédők között a tipológiai azonosságon túlterjedő hasonlóság fedezhető fel. A két 

lyukvédő esetében érdekesség, hogy míg az izvoruli darab rögzítőfüles, addig az 

erzsébeti példány szegecsekkel volt az övre erősítve.
243

 

 

A csoport késői tagjai között meglepően sok a Kárpát-medencében egyedülálló, 

vagy rendkívül ritka, összetett szerkesztés. Az összetett szerkesztések a balkáni 

leletkörben kedvelt minták változatait mutatják, azonban – valószínűleg főleg a Kárpát-

medencében nagyobb darabszám miatt – azoknál sokkal változatosabb spektrumban. A 

püspökszenterzsébeti és szamosfalvi palmetta mellett ide sorolható a zsélyi 683. sír 

keskeny pajzs alakú veretének mintája is.  

A Tiszafüred – majorosi 199. sír csatja az egész csoport egyik legérdekesebb 

darabja: a „vrapi típusú”
244

 minta nagy laposinda-levelének felülete felbomlik, három, 

egymásba kapcsolódó pálcikainda kacsra tagolódik (62. kép 5). A minta egyedi, 

legfeljebb a Pilismarót – basaharci 1938-as lelet csatja állítható vele párhuzamba, 

amelynek szárral körbefogott hármas levéldísze a tiszafüredihez hasonlóan 

pálcikaindákká szétbontott laposinda-levélként is értelmezhető.
245

 Hasonlóképpen 

egyedi a Kárpát-medence peremterületén, a krungli leletben előkerült széles pajzs alakú 

veretek mintája. A horizontálisan futó, páros, geometrikus laposindás szerkesztés az 

avar leletanyagban párhuzam nélkül áll. 

A késői csoport egyetlen egész garnitúrája Lukácsházán került elő. Az együttes 

egyes vereteinek mintái egyediek a késő avar környezetben.
246

 A nagyszíjvég laposinda-

levelein a kerek lyukat félkörben ék alakú mélyedés veszi körbe. Megjegyzendő, a 

lukácsházi garnitúra esete mutatja, hogy a kerek lyukkal tagolt felületű és az egyszerű, 

körbe hajló laposinda-levelek nem mindig, illetve főleg a 8. század második felére 

keltezhető esetekben nem mutat éles elkülönülést, illetve Kiss Gábor felismerésének 

megfelelően közel áll hozzájuk a pálcikaindák korai megjelenési formája is.
247

  

Mivel a stilisztikai különállás a 8. század első felére keltezhető darabok és az 

egykorú késő avar állatstílus között általános tárgyformai hasonlóságok kivételével 

teljes, a 8. század második felében a geometrikus laposindás stílussal való keveredés 

hátterében a csoport és a geometrikus állatstílus stilisztikai hasonlósága keresendő. A 8. 

század második felére keltezhető tárgyak között emiatt számos olyan van, amely 

levélforma szempontjából alkalmazkodik a Kárpát-medencei átlaghoz, a minta 

szerkeszésének összetett voltával azonban idegen attól, és inkább a balkáni leletanyag 

összképéhez hasonlít. 

 

3.4. Összefoglalás: A geometrikus laposindás stílus 

 

A síkreliefként kialakított ornamentika tárgyalt csoportjai a Kárpát-medencében 

két időrendi csoportra bomlanak, az egyik a 8. század elején, a másik a végén volt 

használatban. A két időben viszonylag távoli horizont figyelemre méltó egyezéseket 

mutat ornamentikaformai téren. Esetük ismét felhívja a figyelmet arra, hogy az 
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 Sztanilov 2006, Abb. 11, 4. 
244

 Garam 1997, 26. 
245

 Fettich 1965, 11, Abb. 1. 
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 (IV2A1b2/3; 32. kép 9) Bújtató: Lukácsháza – Hegyalja-dűlő 8 (Kiss 1996, 108-109, 1. t); 
247

 (II2Ba2/3; 2. kép 19) propeller alakú övforgón: Lukácsháza – Hegyalja-dűlő 8 (Kiss 1996, 108-109, 1. 

t); 

(IV2A1g3.1/1.1; 36. kép 4) Tokos nagyszíjvégen: Lukácsháza – Hegyalja-dűlő 8 (Kiss 1996, 108-109, 1. t); 
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ornamentika és vele együtt a díszítés stílusa, mint időrendi besorolást elősegítő 

szempont csak nagy óvatossággal használható. 

A síkból kónuszolva kimetszett („ékvésett”) laposinda-ornamentika a késő avar 

kor legnagyobb darabszámban elterjedt mintatípusainak alapeleme. A szinte kizárólag 

egyszerű, hullámzó indaszárra szerkesztett, a ciklust kitöltő laposinda-levélen alapuló 

minták elterjedésük egységességével és alkalmazásuk tömegével késő avar kor második 

felére jellemző, jellegzetesen Kárpát-medencei díszítési stílust alkotnak. Az indaminták 

mellett kevés egyéb minta – leginkább egyszerű, líra alakú palmetták – voltak 

jellemzőek. Összetett laposindás mintát keveset találunk, leginkább a geometrikus 

laposindás stílus alkalmazásának a késő antik körrel összefonódó, első fázisában. Ennek 

megfelelően mutatnak a „vrapi típusú” minta változatai bizonyos összeesést a 

geometrikus laposindás stílussal, annál azonban stilisztikailag és időrendileg is 

szélesebb keretek között volt használatban. A levélfelszínbe ütött lyukkal és azt övező 

ék alakú kimetszéssel tagolt levélfelszínek az egyszerű és ízesülő hullámzó indaszárra 

szerkesztett, vrapi jellegű díszítésekre jellemző megoldást jelentenek, amely nem csak a 

Kárpát-medencében tűnik fel. 

Általánosan megfigyelhető jelenség, hogy az összetett szerkesztésével a 

geometrikus laposindás stílusba nem illeszkedő minták gyakran járnak együtt a tárgy 

vagy a garnitúra szintjén egyéb, a korabeli átlagtól elkülönülő formai jellemzőkkel, mint 

a szokatlanul nagy méret, illetve a feltűnően jó minőség. A jelenség általánosan 

kapcsolatban állhat a befektetett munka mennyiségével: a gondosabban mintázott 

tárgyon nagyobb valószínűséggel jelenik meg összetettebb, igényesebb minta, mint egy 

átlagos darabon. A nagyméretű tárgyak jelenléte, illetve egyes garnitúrákon belül 

halmozottan csoportosuló szokatlan jegyek azonban arra utalnak, hogy az összetett 

szerkesztések megjelenését nem lehet kizárólag technikai szempontok alapján 

magyarázni. A nagyméretű darabokkal emiatt a disszertáció késő antik formakincset 

tárgyaló fejezetének végén külön szakaszban foglalkozom.  

A síkból kimetszett, kizárólag laposinda-leveleken alapuló két, ritkán 

háromlevelű félpalmettákat használó ornamentika kis darabszámban ugyan, de a 

geometrikus laposindás stíluson kívül is jelen van a késő avar díszítőművészetben. 

Annak ellenére, hogy a használatán alakuló geometrikus laposindás stílus egységes, 

Kárpát-medencei specifikumnak tekinthető, maga a felszínkialakítás módja és a 

motívumforma számos, kifelé mutató kapcsolattal bír, részben a Kárpát-medencei késő 

avar kor ornamentális rendszerén belül, részben pedig a Kárpát-medencén kívül. A 

síkrelief feltűnése a Kárpát-medencében a 8. század elejétől adatolható, ekkor még nem 

alkot önálló, helyi stílust, valószínűleg csupán az egykorú, balkáni anyagban tükröződő 

mediterrán trendek lenyomatának tekinthető.  

 

4. A laposindák a késő avar kori díszítőművészeten kívül 

 

4.1. Bevezetés 

 

A késő avar díszítőművészet két laposindás horizontja olyan mértékben különül 

el stilisztikailag és időrendileg, hogy Kárpát-medencén kívüli eredetének vizsgálatát is 

érdemes kettéválasztani. A naturális és a geometrikus laposindás ornamentika 

gyökereinek és párhuzamainak elkülönített vizsgálatában tehát a két korszak 

ornamentikájában érvényesülő minőségi tényezőket (formakincs, felszínkialakítás) 

kísérelem meg összegyűjteni.  

Az avar díszítőművészet két korszaka között azonban a laposindás minták 

megjelenítésében lényegi rokonság mutatkozik. Ilyen az egyes minták és motívumok 
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alkalmazásának egymáshoz viszonyított számaránya, a más mintákkal szemben a 

hullámzó indaszár iránt tanúsított előszeretet, a tengelyesen szimmetrikus mintákhoz 

fűződő sajátos viszony, legfőképpen pedig a ciklust kitöltő, nagy felületű laposinda-

levél mindkét időszakban közkedvelt volta. Az utóbbi szempontok függetlennek 

látszanak az alkalmazott formakincs forrásaitól: bennük nem, vagy csak egyes 

esetekben láthatjuk a laposindás ornamentikát az avarokhoz közvetítő forrás közvetlen 

hatását. Mivel nem köthetőek a késő avar díszítőművészet általában mediterrán 

gyökereihez, és mindkét laposindás szakaszban érvényesülnek, valószínűleg 

jellegzetesen késő avar ízlést tükröznek. Rajtuk figyelhetőek meg tehát az avar 

adaptáció működési mechanizmusai. A két szakasz elkülönített, az egyes elemek 

eredetére fókuszáló tárgyalása szükségszerűen vezet ezen, a laposindás díszítőművészeti 

hagyomány folyamatosságát sugalló szempontok elhanyagolásához. Ennek 

kiküszöbölése érdekében azokat a pontokat, amelyek leginkább összekötik a késő avar 

állatstílus és a geometrikus laposindás stílus laposindáit – a mintaszerkezetben 

megnyilvánuló preferenciát, illetve a ciklus belsejét kitöltő laposinda-levél 

problematikáját – elkülönítve tárgyalom. Ezeknek a Kárpát-medencei díszítőművészeti 

ízlésnek a rövidebb időrendi szakaszokban érvényesülő trendektől független, a 

különböző forrásokból a Kárpát-medencébe kerülő ornamentális világot egységbe fogó 

szempontjainak a fejezet végén külön részt szánok. 

 

4.2. Párhuzamok és előzmények a naturális laposindás kör mintáihoz 

 

4.2.1. A laposinda-minták körbe hajló levele 

A laposinda-levél főleg akantusz-félpalmetták kontextusában, azok legbelső, 

körbe hajló leveleként, de a palmetta összefüggéséből nem kiragadható módon, széles 

körben elterjedt a késő antik Mediterráneum területén. Az alábbiakban tehát nem 

magának a laposinda-levélnek, mint a (fél)palmetták alkotórészének eredetét vizsgálom 

– lévén az egyértelmű –, hanem a mediterrán és avar környezetben önállósuló, változó 

összetételű félpalmetták önálló leveleként alkalmazott változatáét.  

A 7. század vége óta a Kárpát-medencében a laposinda-leveleknek számos, alaki 

és strukturális téren egymáshoz nem közvetlenül kapcsolódó, a teljes kört alkotó 

változattól a keskeny felületű, vagy éles gerincű, sarló alakú levelekig számos átmeneti 

változata élt (53. kép I-II, 30, 36, 39-43). Avar környezetben az öntött tárgyak 

elterjedésével körülbelül egykorú, új díszítőművészetben a laposinda-levelek használata 

a 8. század első felében egy időre túlnyomóvá válik. Mint a késő avar állatstílus 

„naturális” laposindás ornamentikájának belső rendszerét feldolgozó részben láttuk, a 

laposinda-leveleknek egymással időben párhuzamosan több, egymással rokon, illetve 

egymással formailag folyamatos skálán átmenetet mutató változata volt. Az egyes levél-

, illetve félpalmetta-típusok tipológiai szempontból tiszta formái a jó minőségű tárgyak, 

illetve zárt tárgytípusok/tárgycsoportok segítségével rekonstruálhatóak.  

Eszerint a késő avar díszítőművészet egy időben három, egymástól jól 

elkülöníthető laposinda-levél formát használt (sík lemezű húsos, éles gerincű húsos, és 

körbe hajló horogként megjelenő, keskeny laposinda-levelek). Tipológiai alapú (és nem 

csak minőségbeli) elhatárolhatóságuk miatt egy időben történő használatuknak a 

kronológiai, és részben a regionális szempont kizárhatósága miatt biztosan kulturális 

háttere volt. A három alapvető levéltípus közül a két húsos levelű forma egyes 

részletmegoldásaival tovább tagolható (felület áttörése, visszahajló csúcs és a levéltő 

viszonyának megoldása).  

Mindhárom levéltípus példái megtalálhatóak a Kárpát-medencén kívüli, közel 

egykorú díszítőművészetekben. A keskenyebb felületű laposinda-levél formák 
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gyakoriak az egész mediterrán térségben és vonzáskörzetében, a legkülönbözőbb 

szerkesztésekben (két- vagy háromlevelű félpalmettákkal leveles mintákon, vagy 

egyszerű virágokkal, szőlőfürttel, körbe hajló horogsorrá stilizálva). Szerkesztéseik 

kőfaragványokon, fém-, fa-, csonttárgyakon és kéziratok illusztrációin is ismertek. A 

díszítésben a hangsúlyt a félpalmetták sarló alakú, külső borítólevelei kapják.
248

 

Gyakran megjelenő változat az éles gerincű, végén gyakran kis gombbá 

megvastagodó, körbe hajló horog. Párhuzamai a késő római, illetve késő antik-korai 

bizánci díszítőművészetben megtalálhatóak.
249

 Az éles gerinc két oldalán rézsűsen 

kialakított levéllemezű, húsos laposinda-levél a térbeli ábrázolási módhoz kötődik. A 

levél húsossága háromdimenziós kivitelezés esetén – az ékvésett ornamentika mintájára 

– a geometrizáltság fokától függ. Az éles vagy domború levélgerinc két oldalán térben 

hullámzó levéllemez az ornamentika plasztikusságát növelő tényezőként más minta- és 

motívumtípusokkal is általános, az ókor óta minden mediterrán, térben ábrázolt, 

növényi eredetű ornamentika folyamatos jellemzője.
250

 Laposinda-levelekkel való 

előfordulása tehát természetesnek tűnik, csupán a keskeny-geometrikus és a síkbeli-

húsos laposinda-levelekkel, azonos tárgytípusokon való párhuzamos létezése keltheti fel 

a figyelmet. 

Vele szemben a keskeny, körbe hajló horogként és a sík lemezű, húsos 

laposinda-levelek a síkbeli kivitelezés által meghatározott megjelenési formának 

látszanak. Míg az első esetben a geometrizált horogként ábrázolt levél gyakorlatilag 

csak a térbeli laposinda-levél levélgerincét képezi le, addig a második eset a minta 

árnyéka, síkbeli vetülete. Mindkét típus tehát az „eredeti”, körbe hajló levélkacs 

geometrizált változataként értelmezhető. 

A laposinda-levél geometrizált, egyszerű horogként megjelenített változatai 

díszítik a késő római korszaktól az ékvésett tárgyakat. A körbe hajló levélhorgok 

geometrikus spirálindákon illetve palmettákon változatlan formában láthatóak 5-6. 

századi, germán környezetben is.
251

 A keskeny, geometrizált laposinda-horog példái az 

egész korai középkorban elterjedtek kőfaragványokon, síkban megjelenített változataik 

– festve vagy textilen – különböző mintákon az érett középkorban is jellemzőek. A 

mintatípust a 9. századtól széles körben alkalmazza az egész mediterrán térség 

díszítőművészete, főleg szegélyfrízként.
252

 A főleg az ékvésett tárgyakhoz kapcsolható, 

geometrikus megjelenítésükön túl legtöbbször más motívumokkal együtt alkotnak 

félpalmettákat.  

 

Nehezebb a sík felületű laposinda-levélforma kontextusba helyezése. Ahogyan 

technikailag a térben ábrázolt, domború laposinda-leveleknek kétdimenziós változatát 

alkotják, úgy mediterrán megjelenéseik is leginkább síkbeli hordozókon jellemzőek. A 

sík felületű laposinda-levél ilyen minőségében szórványosan már késő római tárgyakon 

is megtalálható.
253

 

Egy többször közölt, 8-9. századi, grúziai kereszt-applikáción a nagy felületű, a 

ciklus belsejét teljesen kitöltő kerek laposinda-levél poncolt technikával kivitelezve 
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 Általános jelenség a korai középkori itáliai kőfaragványokon is, például Tagliaferri 1981, Nr. 360-61, 

372, 488, 489, stb. Fafaragványokon: például Enß 2005, Nr. 164, 264b, stb.  
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 Például Bolsena, márványfaragványon Bertelli 2002, TAV III, 9.  
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 Laposindás palmettákon például: bizánci ezüstkorsó, tengelyesen szimmetrikus palmetta, Byzanz 

2010, 173, Nr. 62);  
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 A germán stílusokhoz és késő római gyökereikhez Haseloff 1982, 60-79, a Kárpát-medencei 

leletkörhöz Nagy 2007, 35-68, illetve 83-97. 
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 Cutler 2000b.   
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 Késő római aranyfóliás üvegen; Crippa – Zibawi 1998, 169, 162. kép; 5-7. századi, szíriai füstölők 

áttört öntött, vagy poncolt díszén: Wamser 2004, 119-120, Nr. 152-154. 
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látható (80. kép 3). Motívumformai szempontból csak távoli rokona az avar változatnak 

(széléről hegyes, ívelt rügy nő ki), illetve részben valószínűleg későbbi keltezésű. 

Stilisztikailag idegen a késő avar tárgyaktól, poncolt, síkbeli kivitelezése a késő avar 

leletanyag késői darabjain tűnik fel csak nagyobb számban. 

A mediterrán térségben a sík lemezű laposinda-levél térben ábrázolt, mintatér 

hátteréből kiemelkedő változata csak kevés, erősen geometrizált, keskeny frízen 

található meg.
254

 Zárt kört alkotó, ornamentikatipológiailag is az avar megjelenési 

formákhoz hasonló, bár későbbi tárgyakon a mediterrán térség keleti felén a muszlim 

térhódítás korai időszakára keltezhetőek (83. kép 1-3). A sík lemezű laposinda-levél a 

korai muszlim környezetben egykorú csont- és fafaragványokon is feltűnik. Az utóbbiak 

közül néhányon – bár 9. századi keltezéssel – a levélfelületbe beúszó furatnak is 

megtaláljuk párhuzamát.
255

 

A késő antik ornamentika általában véve plasztikus szemléletű reliefjeitől a sík 

lemezű laposinda-levél idegen, geometrikus szemléletű jelenség, amelynek megjelenése 

késő római-késő antik környezetben még egyértelműen a két dimenziós megjelenítéshez 

kötődik. A motívum térbeli megformálása nagyobb mennyiségben geometrikus 

dominanciájú környezetben, javarészt későbbi, 8. századot követő példákon terjed csak 

el. Ezeknek a főleg 8-12. század közé keltezhető mintáknak rokona minta- és 

motívumhasználat tekintetében is a késő avar kor geometrikus laposindás stílus. A sík 

felületű laposinda-levél, illetve laposindás minta gyakori alkalmazása látszólag tehát 

modern jelenség a 8. században.  

 

A laposinda-levelek három típusáról elmondottakat összegezve: A térbeli 

változat tipológiailag a legkorábbi, valószínűleg a naturális növényi ornamentikához 

kötődik. A laposinda-levél geometrizált, síkbeli változatai közül az éles horogként 

megjelenő levélhorog először a 3-4. század fordulójának késő római ékvésett 

ornamentikájában tűnik fel. Használata végig dokumentálható a korai középkor 

leletanyagában. A gyűjtött példák alapján látszólag egyformán elterjedt az egész 

mediterrán térségben, illetve a Kárpát-medencén kívül Nyugat-Európában és az 

Alpoktól északra is.  

Bár már késő római környezetben is megtalálható, a sík felületű laposinda-levél 

két- és háromdimenziós mintákon való ábrázolása nagyobb számban valószínűleg csak 

a 7. századtól jellemző. A fellelt példák a levéltípust néhány kivétellel érdekes módon 

inkább a Mediterráneum peremterületeihez, illetve keleti feléhez kötik (Kárpát-

medence, Balkán, Fekete-tenger északi partja, Kaukázus, Közép-Ázsiáig), elterjedése 

türk példákon keresztül egészen Belső-Ázsiáig követhető. A 9. századtól látszólag 

mindenütt használják, fontos alkotóeleme lesz a Mediterrán, geometrikus alapú 

díszítőművészeteknek.
256

  

 

4.2.2. Laposindás félpalmetták 

Mivel az avar környezet elsőrendűen alkalmazott, nagy felületű laposinda-

leveles palmettáit alább tárgyalom, itt csak a Kárpát-medencében atipikus, 

kiegyensúlyozott levélfelületű félpalmettás indák párhuzamait vizsgálom. Az európai és 

balkáni leletanyagban a Kárpát-medencében túlnyomó súllyal alkalmazott kétlevelű 

félpalmettákkal szemben a három-, ritkán több levelű félpalmetta változatok 
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 Például Itália: Betti 2005, TAV. XXXVII, 75; Bertelli 2002, TAV VI, 10c; Szíria, füstölőn: Wamser 

2004. 
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 A füstölőkhöz a mintaszerkesztés kapcsán ld. alább; a faragványokhoz: Rutschowscaya 1986, 148, Nr. 

520-521. 
256

 Allen 1989, Cutler 2000b. 
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kedveltebbek, minden hordozón gyakoriak.
257

 A háromlevelű félpalmetta keskeny 

laposinda-levéllel kombinált változata előfordul a 7. századi avar leletanyagban. A 

kunbábonyi sír tőrhüvelyének félpalmettája egy keszthelyi késő avar nagyszíjvég 

ornamentikájának tökéletes párhuzama (120. kép 9), síkszerű kivitelezése mellett is a 

laposinda-levélnek keskeny felületű változatát mutatja.
258

 A kunbábonyi és keszthelyi 

típusú, éles gerincű, gyakran kis gombban végződő laposinda-leveles, két- és 

háromlevelű félpalmettáknak időben és térben is közeli párhuzamai maradtak fenn 

Itáliában és Nyugat-Európában. 

A keszthelyihez hasonlóan pontos itáliai párhuzama van a bélmegyeri 102. sír 

nagyszíjvégén látható félpalmettáknak.
259

 Az áthajló és ízesülő indaszárra szerkesztett 

háromlevelű félpalmettás minta peremét magasabb kontúr veszi körbe. A jelenség 

egyetlen Kárpát-medencei párhuzama másik eset szintén a mai Békés megyéből, vrapi 

típusú inda változatával, formailag szokatlan, ritka mintaváltozatot alkotó 

nagyszíjvégen került elő.
260

 Hasonló kontúrok a Mediterráneum törzsterületein 

faragványokon viszonylag gyakoriak. A megoldást a bélmegyeri félpalmettáknak 

pontos analógiáján, 8. század első felébe keltezhető, tehát egykorú kőfaragványról 

Bobbióból ismerem.
261

 

Stilisztikailag zárt, a késő avar kori leletanyaghoz korában és anyagában 

legközelebb álló csoportot alkotnak egyes késő Meroving fémtárgyak (bővebben ld. a 

mintaszerkezetnél). Az egész horizont a 7. század végére-8. század elejére 

keltezhető(74-77. kép).
262

 Megmunkálásuk közeli rokona az ékvésett ornamentikának. 

A félpalmetták külső levelei minden esetben körvonalként jelennek meg. A levelek két 

élének körvonalát vagy rombusz alakú tag köti össze (74. kép 1), vagy a teljes 

levélfelületet áttörő, bemélyülő pont-vessző ornamentika foglalja el (74. kép 2).
263

 A 

mediterrán eredetű pont-vonal minta felületet tagoló szerepben gyakori jelenség a 

tárgyalt kör közvetlen előzményét jelentő, 6-7. századi mediterrán-bizánci 

díszítőművészetben, megjelenik a laposinda-leveles félpalmettákat tipológiai 

szempontból közvetlenül megelőző félpalmettán is.
264

  

Az áttört levélfelület a Kárpát-medencei anyagban kivételes jelenségnek számít 

(a sík felületű laposinda-leveleken gyakrabban előforduló, enyhén homorú levélfelületet 

nem sorolom ide). Viszonylag gyakoribb a teljes levélfelület mélyítése,
265

 a lemélyülő 

levélfelület tagolása gyakorlatilag ismeretlen. Egyetlen, kivételesen jó – az olandai és 

beromünsteri ereklyetartókkal egyenlő minőségű – példáját a Kárpát-medencében a 
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 Ld. alább a balkáni laposindás kör leleteit; a Warnebertus és nymwegeni ereklyetartó körét; a 

geometrikus laposindás stílus Mediterrán párhuzamait. Ezen kívül itáliai kőfaragványokon: például 

Cividale, Tagliaferri 1981, Tav. LXXI; Justinianus kori, naturális, 2-3 levelű félpalmettákkal Bertelli 

2002, TAV. 2-3; 
258

 H. Tóth – Horváth 1992, 260, Taf. XV, 8. 
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 (IV2A4a1; 40. kép 9) Tokos nagyszíjvégen: Bélmegyer – Csömöki-domb 102 (MRT 10, 111. t); 
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 (IV2A1g3.4; 36. kép 12) Tokos (?-törött) nagyszíjvégen, előlapon gyöngyözött lécekkel elválasztott, 

vonuló griffekkel: Mezőberény szórvány (MRT 10, 88. t. 9); 
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 Destefanis 2006, 224-226, TAV. XXXIV 96. 
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 Az itáliai példákat összefoglalja, kirajzolja Magistra Barbaritas Tav. IV. A nyugat-európai darabokhoz 

ld. Baum 1946, Taf. 55 2-3; illetve párhuzama u.ott Taf. 56, 4-5. A tárgyakhoz ld. még Elbern 1988, 14-

20; Haseloff 1984, Vallet 1984.  
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 Haseloff 1984, 8-9. 
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 Az utóbbihoz például: bizánci aranycsat, 7. század eleje, Gonosová – Kondoleon 1994, Nr. 53.  
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 Átlagos tárgyakon: Tokos kisszíjvégen (szíjvég gyöngysorkerettel, két lap mintája megegyező): 

Zamárdi – Rétiföldek 465 (Bárdos – Garam 2009, 69, Taf. 57); Tokos kisszíjvégen: Szebény I 194 

(Garam 1975b, 84-85, Fig. 14);  

Bújtatón: Szentes – Nagyhegy 32 (Csallány 1962, 445-447, Taf. XV); Tokos nagyszíjvégen: Orosháza – 

Béke TSz-homokbánya 150 (Juhász 1995, 89-90, Taf. XXIII);  
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Szentes – nagyhegyi 32. sír 8. század elejére keltezhető övgarnitúráján ismerem.
266

 Az 

aranyozott, egységesen mintázott garnitúra nagyobb darabjain – nagyszíjvégen és a 

főszíj veretein – hullámzó indaszáron, illetve az utóbbi esetben összehurkolt szalagon 

alapuló, florálgeometrikus jellegű, tengelyesen szimmetrikus minta látható. A 

garnitúrának minden levelének lapját kivésték, közepét a levél élként meghagyott 

kontúrját érintő körvonal tagolja. A levelek kivitelezése (illetve a minta szerkezete, ld. 

alább) tökéletes megfelelője a Mediterráneum centrumához térben vagy kulturálisan 

közelebb készült példáknak.   

A szentesi lelet egyedülálló voltának bizonyítéka, hogy a levélfelületet teljesen 

fedő pont-vonal ornamentika párhuzamát késő avar környezetben csak egyetlen további 

esetben ismerem. A Tiszafüred – majorosi temető 1149. sírjából nagyszíjvég tokján S 

alakba hajló szár két végén profilban ábrázolt repkénylevél felületét pont-vessző 

motívum töri át (120. kép 6). A minta kivitelezése durva, elnagyolt, annak ellenére, 

hogy a nagyszíjvég egyéb mintatereinek megmunkálása színvonalas. A tárgy összetett 

alakos jelenete és a hátoldal palmettás növényi ornamentikája a pont-vonal 

ornamentikához hasonlóan egyedi a késő avar környezetben (a tógás-szakállas férfi és 

medve (?) küzdelmét ábrázoló jelenettel alább, a késő avar állatstílus alakos 

ornamentikáját tárgyaló fejezetben bővebben foglalkozom). 

A nagy levélfelületű, ciklusban domináns laposinda-levélnek a Mediterráneum 

törzsterületein az avar formára csak távolról emlékeztető alakjai találhatóak meg. 

Egyetlen, általam ismert, viszonylag közeli párhuzama egy késő római, aranyfóliás 

üvegpohár-aljon tűnik fel. Ott a mintaszerkezet viszont geometrikus, egymás mellett 

elcsúsztatott, rövid S alakú szakaszok hullámait kitöltő levelekből áll.
267

 

 

4.3. Laposindák a 8. század második felében: a geometrikus laposindás stílus 

 

4.3.1. A geometrikus laposindás stílus mediterrán párhuzamai 1: a balkáni leletek 

Mint feljebb láttuk, a síkból kimetszett, geometrikus laposindás minták jó 

analógiáit találjuk meg a Balkánon. A kapcsolat jelentőségét fokozza, hogy a kérdéses 

párhuzamokat az avar leletanyaggal megegyező kontextusban – kistárgyakon, illetve 

nagyrészt övvereteken – alkalmazták és azok a Kárpát-medenceihez hasonlóan – bár 

attól részben eltérő jellegű – egységes kört alkotnak (70-73. kép).
268

  

A Balkánon a tárgyalt leletkör párhuzamai a tömeges avar alkalmazással 

ellentétben viszonylag kis számban, leginkább nemesfém tárgyakon ismertek, a vrapi 

kincsen kívül bulgáriai és romániai lelőhelyekről (10. térkép). Jellemző, hogy a balkáni 

– főleg bulgáriai előfordulások csak kisebb számban bronztárgyak, viszonylag több 

közöttük a nemesfém – ezüst – öntvény. Hasonlóképpen mintakincsük is eltér az avar 

párhuzamokétól, és bár hasonló, összetettebb képet mutat.
269

 Megoldandó kérdés, hogy 

a szórványosan megjelenő, a késő avar tárgyaktól tipológiailag jól megkülönböztethető 

balkáni tárgyak között felbukkanó szórványos darabok, amelyek a Kárpát-

medenceiekkel azonosak, hol készültek. A bulgáriai leletanyag közlési helyzete miatt 
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 (IV2A1c1; 32. kép 18) 1. Levélváltozat. Tokos nagyszíjvégen (minta három ciklusból): Szentes – 

Lapistó 155 (Csallány 1906, 301); 

2. Levélváltozat. A hegyes takarólevelek felülete áttört, az éleket a levélfelület belsejébe rajzolt kör érinti. 

Bújtatón: Szentes – Nagyhegy 32 (Csallány 1962, 445-447, Taf. XV); 
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 Crippa – Zibawi 1998, 169, 162. kép. Hasonló minta egyébként a Kárpát-medencei késő avar 

leletanyagban is előkerült: Szegedről szíjvégről közli pontos párhuzamát Pulszky Ferenc Szeged – 

Sövényháza, Pulszky 1881, 151. 
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 Az egyéb balkáni és a bulgáriai leletek összehasonlítását ld. Totev – Pelevina 2010. 
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 A balkáni, elitkultúrához köthető leletek rendszeréhez ld. Fiedler 1992, 2008. A bronztárgyak 

gyűjtését ld. Rasev 2008, Tab. LXV-LXIX.  



94 

 

jelen pillanatban a kérdés megoldására nem vállalkozhatunk. Mivel ezen tárgyakat a 

leletanyag és lelőkörülmények ismeretével kedvezőbb helyzetben lévő bolgár régészet 

általában a Kárpát-medencei használatuknál cca. legalább egy generációval későbbre, 

illetve a 9. századra keltezi,
270

 elképzelhető, hogy azok az avar hatalom hanyatlásával 

párhuzamosan kerültek ki a Kárpát-medencéből. 

A balkáni leletek közül számunkra legérdekesebb vrapi-velinoi kör keltezése 

részben bizonytalan. A vrapi kincs övalkotórészei általánosan elfogadott nézet szerint a 

8. század elejére-első felére keltezhetőek,
271

 a velinoi együttest a nagyszíjvég kétlapos 

kialakítása miatt Falko Daim a kamenovoi és egy várnai szórvány verettel együtt 

hipotetikusan a 8. század közepére-második felére keltezi. F. Daim a vrapi leletek mellé 

sorolja formai alapon a zlatarei és preslavi tárgyakat.
272

 A vrapi együttes lemezes 

vereteihez illeszthető a később közölt divdiadovoi garnitúra is.
273

  

A kevés biztos leletösszefüggésből előkerült, a tárgyalt leletkörön belül avar 

párhuzamok alapján legkorábbi, valószínűleg a 8. század elejére/első felére keltezhető 

garnitúrákban dominálnak a lemezes, sima, homorú oldalú, keskeny, karikacsüngős 

veretek (Divdiadovo, Kabijuk és Szamosfalva, 1. halomsír).
274

 Összetételük teljes 

egyezést mutat a Kárpát-medence négy 8. század első felére keltezhető, fent tárgyalt 

övkészletével (Szeged – Fehértó, Alattyán – Tulát, Gyód – Máriahegy). A megállapítás 

valószínűleg igaz a vrapi kincs vereteinek egy részére is: A lemezes veretek mellett a 

tokos felerősítésű arany nagyszíjvég
275

 kopásnyomai a tárgy használt voltáról 

tanúskodnak. Ezen kívül – pusztán a díszítés formakincse alapján a balkáni leletek nagy 

része pontosabb relatív időrendi sorba nem illeszthető: a kör mind tárgyformai, mind 

díszítésbeli (rombuszsor és karéjos keretelés, minta- és motívumhasználat) tekintetben 

rendkívül egységes. Tipokronológiai szempontból tehát az egész leletkör zárt egységet 

alkot.  

A késő avar tárgyi kultúra jelenségei az általános formai hasonlóságon túl a 

részletekben megnyilvánuló különbségek miatt csak rendkívül óvatosan használhatóak 

az egyes darabok vagy garnitúrák időrendi besorolására. Az eltérő anyag (nemesfém) és 

darabszám (inkább elithez köthető, jó minőségű, kis darabszámú csoport) mind az avar 

analógiák alkalmazását nehezítik.  

A formai analógiákon túl további időrendi tagolás talán a vrapi kincs övveretei 

alapján lehetséges. A vrapi leletben a kopott tárgyak mellett előkerült félkész darabok 

jelenthetik a balkáni körnek egy tipológiailag fiatalabb fázisát (ezt a feltételezést az avar 

környezetből hozható formai analógiák is támogatnák). Eszerint a széles pajzs alakú – 

illetve kerek/ovális – veretek a Balkánon is később honosodtak meg (71. kép). Ezen túl 

azonban a vrapi csat, téglalap alakú griffes veret, és velük együtt a zlatarei, preslavi 

veretek, a velinoi griffes veret keltezése bizonytalan. A velinoi jellegű, kétlapos 

szíjvégek (73. kép 6) kései keltezése az avar leletanyag alapján történt. Mivel az újabb, 

valószínűleg korai divdiadovoi együttesben a nagyszíjvég szintén egyoldalas, illetve a 

szíjvéggel együtt előkerült griffes, téglalap alakú veret minden valószínűség szerint – 

bár ismét csak Kárpát-medencei analógiák alapján – korábbi, a hasonló nagyszíjvégek 

kései keltezése nem kötelező érvényű.
276
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 Werner 1989, 17. 
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A balkáni leletekhez kapcsolódóan meg kell említenünk az úgynevezett „ersekei 

kincsként” ismertté vált együttes problémáját.
277

 A „leletet” a vele komolyan foglalkozó 

kutatók közül először csak Bóna István tartotta hamisnak.
278

 A lelet valódi voltát azóta 

hitelt érdemlően cáfolták.
279

 A korábban Vraphoz közeli Ersekével azonosított 

lelőhelyű, szórvány lelet hamis volta tehát bizonyos.  

A balkáni, formai-tipokronológiai szempontból egymással összetartozó tárgyak 

– ismét az avar párhuzamok alapján – általánosan keltezhetőek a 8. század első felébe, 

illetve első két harmadába. Pusztán formai alapon megkockáztatható, hogy a leletkör 

keltezése az egyes darabok szoros összetartozása miatt valószínűleg szűkebb a Falko 

Daim által javasoltnál, az egész kör inkább a 8. század első felébe sorolható.
280

 Ez 

azonban lényeges különbséget a tárgyak értékelésében nem jelent. A tárgyak formai 

szempontból egységes csoport tagjaiként tárgyalhatóak, a többi közül korábbi időrendi 

szakasz termékeként legfeljebb a lemezes vereteket tartalmazó, zárt síregyüttesek 

különíthetőek el. 

 

Az időrendi különbségek mellett a tárgyformákban, illetve az ornamentikában is 

fontos eltéréseket tapasztalunk az avar és a balkáni leletek között. A balkáni leletkör 

mintái között a Kárpát-medenceinél kedveltebbek a tengelyesen szimmetrikus 

változatok, alkalmazásuk aránya kiegyensúlyozott a hullámzó indaszárral szemben. A 

szerkesztések összetettebbek az általában egyszerű mintákat előnyben részesítő késő 

avar díszítőművészethez képest. A tárgyakon két- és háromlevelű félpalmetták 

kiegyensúlyozott levélméretű változatai jellemzőek, a kétlevelű típus – szemben annak 

Kárpát-medencei túlsúlyával – viszonylag kevéssé kedvelt. A 8. század második felében 

avar környezetben majdnem kizárólagosan használt, a ciklusban túlsúlyos laposinda-

levél a Balkánon ismeretlen. 

A balkáni kör formai jellemzői részben ugyancsak eltérnek az avar 

párhuzamokétól, amennyiben előfordul közöttük aszimmetrikus példány, illetve a dunai 

bolgár leletanyag szíjvégei gyakran bújtatós megoldással voltak az övre erősítve.
281

 Míg 

az aszimmetrikus szórvány veret karéjos díszű keretének és forgóindájának pontos 

párhuzama előkerült a Kárpát-medencei avar szállásterület nyugati szélén,
282

 a bizánci-

mediterrán leletanyagban csatokon is általános bújtatós megoldás avar környezetben 

teljesen ismeretlen. 

 

4.3.2. A geometrikus laposindás stílus mediterrán párhuzamai 2: A kelet-európai 

leletek 

A Balkán mellett a megjelölt területről is számos, minta- és motívumkincsében 

az avar kultúrához hasonlóan, a csekély darabszámú, látszólag egységes képet mutató 

kör ismert (11. térkép). Darabjai lemezes tárgyak kivételével az avar környezethez 

hasonlóan, a balkáni leletekkel ellentétben általában bronzból öntöttek. Jellegzetes, 

laposindás ornamentikájukat hosszú időn keresztül körülbelül egyforma minta- és 

motívumformákkal, illetve stilisztikai jellemzőkkel jelenítették meg.  

A kör időben legkorábbi darabjai a Kárpát-medencétől Belső-Ázsiáig nyúló 

térségben, avar, bolgár, illetve türk csontfaragványokon jelennek meg (66-67. kép). 
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Azonos megfelelőik a mala pereščepinoi lelet „nomád” részének tárgyai: rajtuk a 

hullámzó indaszárra szerkesztett, két-három levelű félpalmettákból álló minta kizárólag 

keskeny, nyújtott mintatérben jelenik meg (tegezszájveret, 69. kép).
283

 A tegezszájveret 

vízszintes peremén páros, magányos, körbe hajló levelekkel zárt végű S alakú 

ciklusokból álló, geometrikus dominanciájú minta látható (a minta futókutya 

ornamentikára emlékeztető, egymásba tolt S alakjai a geometrikus jelleget erősítik).  

A mala pereščepinoi fémedényeken (68. kép 1, 4)
284

 a vozneszenkai lelet 

tőrszerelékén (68. kép 3),
285

 a jasinovoi kettőspajzs alakú vereten (68. kép 5)
286

 azonban 

a csontfaragványokéval megegyező, síkban ábrázolt laposindás ornamentikát 

tengelyesen szimmetrikus összetett palmettákon alkalmazták. A romanovskaja stanicai 

préselt vereteken ugyan ez a geometrikus laposinda-levél típus megegyező stílusú, 

tengelyesen szimmetrikusan elrendezett, hullámzó indaszár alapú ornamentikán látható 

(68. kép 2).
287

 A főleg csontfaragványok által jelentett átlagból kiemelkedő, Fekete-

tengertől északra előkerülő 7. századi nemesfém tárgyakon a magányos, nagy felületű 

laposinda-levél használata mellett látszólag döntő a tengelyesen szimmetrikus 

szerkesztések alkalmazásának aránya.  

A Mala Pereščepino körül csoportosítható leletek motívumhasználata egyezik az 

avar, de döntően különbözik a fent idézett balkáni változatokétól, amennyiben az előbbi 

kettőben a nagy felületű, síkban ábrázolt laposinda-levelek gyakran túlsúlyos elemet 

képviselnek a félpalmetták egyéb alkotóival szemben. Ahogyan a Kárpát-medencében 

ritka, egyéb jellegzetességeikkel is a Mediterráneum felé gravitáló tárgyakon, illetve a 

Balkánon a körbe hajló laposinda-levél felszíne kisebb, keskenyebb, gyakran a körbe 

hajló kacs végének gombszerű megvastagodására korlátozódik, úgy a laposinda-levél a 

(fél)palmettákat alkalmazó minta egy ciklusán belül sem játszik kiemelt szerepet a vele 

összeszerkesztett motívumok között.  

E tekintetben a Fekete-tengertől északra eső terület leletei sajátos, átmeneti 

helyzetben vannak a Kárpát-medencei és sztyeppei, egyszerű mintákon nagy felületű 

laposinda-levelekkel dolgozó ornamentika, illetve a mediterrán, tengelyes szimmetriát 

előnyben részesítő minták között. A keverék jelleg oka valószínűleg a 

csontfaragványokon ránk maradt egyszerű laposinda-formákat alkalmazó helyi, nomád 

háttérbe való beágyazottság és a mediterrán ornamentális trendekkel élénk(ebb) 

kapcsolatban álló elitkultúra (nemesfém tárgyak) ötvöződése.  

 

A mala pereščepinoi kelyhek palmettáinak közeli párhuzamai jelennek meg a 

Fekete-tengertől északra a 8. századi, öntött bronztárgyakon is (78-79. kép). A balkáni 

és késő-Meroving szerkesztésekkel egykorú leletek magukba foglalják a Falko Daim 

által Micheldorf-Skalistoe típusban elkülönített leleteket is, amely elterjedési területe 

alapján a mediterrán-bizánci perifériához köthető, olyannyira, hogy Falko Daim a típus 

kialakulását krími központokhoz kötötte.
288

 A csokorba fogott, laposinda-leveles 

mintával díszített tárgyak a Káma-vidéktől (Krjukovo Kuzsnovo, Panovo, Brody) a 

Don-vidéken (Liada, Cimljanszk Gorodiscse), a Krím-félszigeten (Skalistoe)
289

 és a mai 

Bulgárián
290

 át egészen a Kárpát-medence nyugati pereméig (Micheldorf, Érsekújvár, 
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Csatáj, Alsógellér, Zsitvatő) elterjedtek,
291

 azonban éppen a Kárpát-medencét hagyják 

szabadon. A Micheldorf-Skalistoe típus csokorba fogott palmettáival azonos 

szerkesztéseket találunk több, kelet-európai fémedényen is (Wicharewa, Kudymkar) is 

(81. kép 2-3).
292

  

A Micheldorf-Skalistoe típuson kívül az egész, szóban forgó területen további, 

általában igen geometrizált, illetve egyszerű laposinda-szerkesztések találhatóak meg a 

Micheldorf-Skalistoe típussal megegyező típusú övvereteken (A fenti lelőhelyeken 

kívül a Krimből például Eszki Kermen lelőhelyről).
293

 Oszétiából, illetve a dagesztáni 

Csirjurt kurgántemetőből további hasonló, egyszerű tengelyesen szimmetrikus minták 

ismertek (79. kép 6-13, 80. kép 1-2).
294

 Az öntött ezüst szíjvégeken és csatokon 

alkalmazott, tengelyesen tükrös, részben a Cimljanszk közelében előkerült 

romanovszkaja sztanicaihoz hasonló laposinda-leveles, részben pedig hullámzó 

indaszárat és két- és háromlevelű félpalmettákat alkalmazó minták sok hasonlóságot 

mutatnak a balkáni leletekkel.  

A fenti példák olyan tárgycsoportot rajzolnak ki, amelynek laposindás mintái 

tengelyesen szimmetrikusan szerkesztett félpalmettákon vagy palmettákon alapulnak 

(70. kép 7-8, 71. kép 1-4, 6; 72, kép; 73. kép 1, 6; 74-79. kép; 82. kép). A viszonylag 

szoros tipológiai rokonság ellenére hatalmas szóródás érdekes ellentétben áll a kör 7. 

századi leleteinek elterjedésével: az utóbbiak viszonylag szűk területen kerültek elő a 

Don és a Dnyeper között (11. térkép). 

A nyugat- és dél-európai, balkáni, kaukázusi, Fekete-tengertől északra és a 

Káma-vidéken előkerülő tárgyak hasonlósága a Mediterráneum északi perifériájának az 

avar és a balkáni leletekhez hasonlóan formailag zárt, területileg azonban sokkal 

szórtabb körét alkotja. A három nagy formai-tipológiai egység hasonlósága a mediterrán 

kultúrának a létrejöttükben játszott szerepében keresendő, ahogyan északról 

körbeveszik a Földközi-tenger térségét, közös jellemzőik a mediterrán centrum felé 

gravitálnak. A körbe földrajzi elhelyezkedés tekintetében egyedül a Káma-vidéki leletek 

nem illenek bele: számos eset bizonyítja azonban a mediterrán kultúrkör káma-vidéki 

tárgyi anyagot érő befolyásának meglétét.
295

  

A Fekete-tengertől északra és a Balkánon előkerült leletek tengelyesen 

szimmetrikus minták iránti előszeretete mögött nagy valószínűséggel a három, közel 

azonos, szűk, leveles motívumspektrumot használó kör létrejötte mögött álló mediterrán 

ornamentális, illetve ízlésbeli hatás keresendő. A mala pereščepinoi kör tengelyesen 

szimmetrikus szerkesztéseinek létrejöttére tehát a 8. században a Micheldorf-Skalistoe 

típusú, illetve kaukázusi tárgyakat kitermelő, mediterrán ízlésvilág hatott. A 

zacspilovkai leletből előkerült, kétoldalas díszű, kivitelezése alapján bizánci eredetű 

kisszíjvég előlapjának megegyező palmettamintája megerősíti ezt a feltételezést.
296

  

A térben távolabbi, illetve a tárgyi kultúra eltérő csoportját képviselú 

csontfaragványokra a mediterrán ízlésvilág látszólag kevésbé hatott. Ugyan ezt 

állapítható meg a késő avar kori Kárpát-medence esetében.  
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4.4. Mediterrán minőség és avar mennyiség: az avar laposinda a nyugat-európai, 

mediterrán és ’keleti’ párhuzamok fényében 

 

4.4.1. A ciklust kitöltő laposinda-levél 

A fenti példák alapján a laposindás ornamentika mindenütt, ahol és amikor 

felbukkan, szűk motívumválasztékkal dolgozik, leginkább egyszerű, leveles motívum 

összetételekben fordul elő.
297

  

 

Az összetettebb, mediterrán párhuzamokat mutató, kiegyensúlyozott levélméretű 

félpalmettákkal szemben a hullámzó indaszárra szerkesztett laposinda-levélnek, illetve 

kétlevelű, laposindás félpalmettának a 8. század első felében a 2. típusú állatküzdelmi 

jelenettel összeforrt formája – legalább tömeges használatában – avar specifikumnak 

látszik. Jellemzője a nagy, kerek, a ciklusban az esetlegesen mellé rendelt 

motívumokkal szemben domináns levél, ahol a nagy körben a levél tövéig visszahajló 

csúcs kis ívben, de gyakran közvetlenül, teljes kört alkotva nő hozzá a szárhoz (53. kép 

1-4). Jóllehet eltérő felszínkialakítással párosulva, de ugyan ez a sajátos szerkesztési 

mód jelenik meg, és válik kizárólagossá a Kárpát-medencében a 8. század második 

felében is, a geometrikus laposindás stílusban. Érdekes, hogy a késő avar állatstílusban 

ez a ciklusszerkesztési mód, noha kedvelt, illetve bizonyos tárgytípusokon kizárólagos 

érvénnyel alkalmazott, de csak egy a három alkalmazott laposinda-levél, illetve 

laposindás félpalmetta-típus közül. Ezzel szemben a 8. század második felében ez a 

szerkesztés válik – körülbelül fél évszázadra – kizárólagossá a Kárpát-medencében.  

A ciklus belsejét teljesen kitöltő, nagy felületű levéllel szerkesztett minta ritka a 

fent ismertetett kelet-európai anyagban, alig tűnik fel a Mediterráneum törzsterületein. 

A rá leginkább hasonlító nyugati mediterrán megjelenési formát a cividalei langobard 

központ környezetéből, kőfaragványon ismerem (75. kép 2-3). A San Giovanni Battista 

in Valle kápolna nagy felületű frízén azonban a rajzolat összetettebb: a levélfelszín 

karéjokra osztott.
298

 A példa tanúskodik a mintatípus ismeretéről, azonban szórványos 

volta egyben annak az itáliai környezetben marginális voltát is jelzi. 

A ciklust kitöltő laposinda-levél időben közeli, illetve jó mintaszerkezeti és 

stiláris párhuzamait néhány további esetben a Mediterráneum keleti- északkeleti 

perifériájáról ismerem. Az avar félpalmetta levélformájának és szerkesztésének általam 

ismert legjobb párhuzamát a Tokharisztánban (mai Tádzsikisztán déli részén) fekvő 

Ljagman erődített telepről közölték, muszlim füstölő talpán.
299

 Bár a takarólevél 

hiányzik, a szerkesztésen és a levélen kívül az indaszár elágazásaiból kinövő, csepp 

alakú tagok is megegyeznek az avar párhuzaméval. Az ásató a darabot több, már 

arabeszkkel díszített darabbal együtt a 11-12. századra keltezi, azonban az arabeszk 

hiánya miatt az inkább a terület első iszlám kori horizontjába sorolható.
300

 A korai 

keltezés mellett szól a laposinda-változat több, szintén muszlim környezetben előkerült, 

ezzel azonos megjelenési formája is (korai muszlim bronzmécsesek (83. kép 1-3).
301

  

A ciklus belsejét teljesen kitöltő laposindás félpalmetták korban, illetve térben 

legközelebbi, nagyobb darabszámú tárgycsoporton egységes formában ábrázolt 

motívumtipológiai párhuzamait a 7, részben 8. században a Kárpát-medencében, a mai 
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  „this is still juxtaposition of geometry with vegetation”: florálgeometrikus minták felé Bühler 2000; 

Allen 1989: „the vine-scroll was assimilated to the geometric framework”. 
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 Tagliaferri 1981, Tav. CVIII, 355. Hasonló, keskenyebb fríz, kisebb levelekkel: Tagliaferri 1981, Tav 

CXII, 364. Ugyan ilyen, széles felületű, tagolt lemezű levél még kis töredéken: Betti 2005, TAV. XXXV, 

70. 
299

 Litvinszkij et al. 1985, 171, 186-188, Tabl. 22. 1. 
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 8. század második fele/9. század eleje, a keltezéshez ld. Ward 1993, 50-53. 
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 Dahncke 1992, Kat. Nr. 052b, főleg: 063e és 081a. 
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Ukrajna területén, továbbá türk emlékeken, főleg tegezek faragott csontlemezein,
302

  

ritkán fémtárgyakon
303

 találjuk meg (66-67. kép, 69. kép). A leletkör stilisztikai háttere, 

kulturális és földrajzi összefüggései, illetve kora alapján is genetikus kapcsolatban lehet 

a késő avar laposindás körrel. A feljebb már említett nyergek, illetve tegezek faragott 

csontlemezeinek ornamentikája karcolt vagy síkreliefként faragott. A leveles mintákat 

előnyben részesítő ornamentika két-három, ritkábban több levelű félpalmettákkal 

dolgozik. Az ornamentikai csoport változatát alkalmazták fémtárgyakon is. Ez az 

alkalmazott laposinda-levelek, illetve a szűk motívumspektrum szempontjából teljesen, 

az alkalmazott minták tekintetében azonban csak részben egyezik meg a 

csontfaragásokkal.  Mivel ezek a példák a mintaszerkezet tekintetében is egyedülállóan 

érdekes összehasonlító anyagot jelentenek, alább foglalkozom velük. 

 

4.4.2. A mintaszerkezet 

A nyugat-európai – itáliai és Meroving – fémművességből fennmaradt példák a 

kelet európai és balkáni körhöz hasonlóan formailag zárt csoportot alkotnak a 

tengelyesen szimmetrikus mintákat részesíti előnyben. A beromünsteri Warnebertus- és 

a nymwegeni ereklyetartó hátának, talpának és keskeny oldalainak mintatereit azonos 

stílusú és szerkesztésű, főleg háromlevelű félpalmettákat alkalmazó laposindás 

ornamentika díszíti (74. kép 1-3, 75. kép 4, 76. kép).
304

 A két ereklyetartó 

ornamentikájának közvetlen párhuzamai – szintén tengelyesen szimmetrikus (hullámzó 

indaszárra szerkesztett) mintával Itáliából, Spanyolországból, Svájcból, 

Franciaországból és Belgiumból is ismertek. Mintájuk szerkesztése a Warnebertus-

ereklyetartó hátoldalának szegélyt díszítő hullámzó indaszára kivételével a keskeny, 

vertikális mintateret alkotó szíjvégeken is tengelyesen szimmetrikus palmettákból vagy 

egyik érintőjére tükrözött hullámzó indaszárból áll. A franciaországi szíjvégeken (77. 

kép 5),
305

 az itáliai olandai ereklyetartón, a stabioi kereszt talpán (75. kép 1) tengelyesen 

tükrös, hullámzó indaszerkesztést alkalmaztak.
306

 Eltérő jellegű (felületes, domborított 

laposinda-minta), de szintén tengelyesen szimmetrikus, félpalmettákból létrehozott, a 

fentiekkel azonos rendszerű laposinda-szerkesztés borít egy pár hispániai, karéjos 

keretelésű, monogramos, 7. századi szíjvéget (77. kép 1-2).
307

 A tengelyesen 

szimmetrikus minták iránti előszeret a körülbelül egykorú balkáni, vrapi, velinoi és 

egyéb leletekre is jellemző.
308

  

A fennmaradt emlékanyag alapján a tengelyesen szimmetrikus palmetták a 

bizánci díszítőművészetnek is kedvelt mintáját alkották. A szokásos, szűk spektrumú, 

leveles mintát alkalmazó laposindás minták változatos kontextusban, így számos 

kistárgyon is fennmaradtak (102. kép 1, 3).
309
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 7. századi avar csontlemezek kronológiai rétegek szerint rendezve: Straub 1997; Azóta előkerült, 7. 

század első felére keltezhető darabok teljes tegezszájon: Madaras 2004, 339-363; keleti türköknél, szintén 

csontlemezeken Bálint 1989, Abb. 32, 8; Stark 2008, 564, Abb. 98. 
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304
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305

 Vallet 1984. 
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 Szenthe 2009 
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 Hogy belássuk a tétel érvényes voltát, elegendő – mint legátfogóbb gyűjtés – Yeroulanou 1999 

áttekintése. 
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A késő avar kor laposindás ornamentikája az alább tárgyalandó pálcikaindák 

kivételével a hullámzó indaszárra szerkesztett változatokat részesíti előnyben. A 8. 

század első felében a késő avar állatstílus környezetében szemben a kelet-európai és 

balkáni leletekkel a tengelyes szimmetria használata döntően a kettősindák S alakú 

szakaszokra szabdalt változatára korlátozódik. A tengelyesen szimmetrikus S pár befelé 

hajló levélpárjára, mint volutapárra ültetett, a szárak közét kitöltő elemet (rügyet vagy 

virágot) formázó minta a mediterrán térségben minden hordozón elterjedt, ősi forma.
310

  

A hullámzó indaszár dominanciájával, illetve a viszonylag általánosan 

alkalmazott egyszerű palmettákkal (líra alakú palmetták) és páros S alakokkal szemben 

összetett rendszerű laposindás palmetták a Kárpát-medencében csak egyedi esetben 

fordulnak elő. A több szempontból is kivételes mártélyi garnitúra téglalap alakú 

vereteinek késő avar kontextusban egyedi, összetett palmettájának (65. kép 1) préselt, 

bizánci aranyfülbevalón közeli, egy ephesosi préselőmintán tökéletes analógiáját 

találtam (65. kép 2-3), a palmettának szintén közeli párhuzama a stolbicai veretek 

mintája (65. kép 4). A félhold alakú fülbevalón a leveleket részben a mártélyival 

megegyező formában, éles kontúrként alkalmazták, részben teljes felületüket pont-vonal 

minta takarja.
311

 Az ephesosi bronzlemez – valószínűleg préselőminta – a 19. század 

végének ásatásaiból, Alois Riegl által a 7. századra keltezett kultúrrétegből 

származik.
312

 A diadalív alatti leveles palmetta konstrukcióban mind a levelek, mind a 

kétfelé hajló leveles palmetták, mind pedig a minta centrumát alkotó, levélpárral övezett 

kör alakú tag a mártélyi veretek mintájának tökéletes párhuzama, illetve előzménye. A 

két pontos párhuzam a mártélyi minta Kárpát-medencei megjelenésének közvetlen, 

valószínűleg közel egykorú, mediterrán eredetét sugallja.  

A tengelyes szimmetria elterjedt volta mellett a fenti, regionális elterjedésükkel a 

mediterrán térség felé gravitáló tárgyak esetében a két-és háromlevelű félpalmetták 

alkalmazása kiegyensúlyozottabb, szemben az avar környezettel, amely túlnyomóan 

kétlevelű félpalmettákkal dolgozott. Jellemző, hogy ahol avar környezetben a 

háromlevelű félpalmetta-változat kerül elő, ott a minta a levelek keskenyebb voltával, a 

motívumnak a szerkezetben a mediterrán párhuzamokhoz hasonlóan alárendelt 

szerepével, illetve a tárgy tipológiai jellemzőivel inkább a mediterrán párhuzamokkal áll 

közvetlen kapcsolatban (legjellemzőbb, tiszta formában: például Keszthely, 

nagyszíjvég)
313

 (120. kép 9).  

 

A késő avar kori ornamentika és a mediterrán díszítőművészetből fennmaradt, 

motívumtipológiai tekintetben legközelebbi példák között a fő különbséget nem az egyes 

minták ismerete, hanem azok alkalmazásának aránya jelenti. A Kárpát-medence ebben 

a rendszerben önálló volta mellett is átmeneti jelleget mutat. Míg a laposinda 

használatában inkább a kelet felé mutató egyszerűség, a ciklust kitöltő laposinda-

levelek, illetve a 7-8. századi Kárpát-medencei és sztyeppei csonttárgyakon is domináns 

hullámzó indaszárak jellemzőek, addig a két-, de főleg a ritkán háromlevelű 

félpalmetták, továbbá a felbukkanó, tengelyesen szimmetrikus szerkesztések a 

mediterrán térség, illetve inkább a nyugati Mediterráneum irányába mutatnak.  
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 Néhány, időben nem túl távoli példa: Tagliaferri 1981, Tav. CXIII és számos egyéb táblája; Befelé 
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korai fázisaként határozza meg, Riegl 1893, 204-210. 
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Az avar laposindás szerkesztések egyszerűsége a sztyeppei ízlés erős befolyását 

jelzi. A Kárpát-medencei tárgyi kultúra laposindás típusai azonban a sztyeppei, 

elenyésző mennyiségű és tipológiailag egysíkú anyaggal szemben hatalmas tömegű, 

viszonylag változatos képet mutatnak. A tipológiai változatosság csúcsát a késő avar 

kor szűkebb időrendi fázisaiban mindig megtalálható, kivételesnek vagy ritkának 

számító formai jellemzőket magukon egyesítő tárgyak vagy garnitúrák jelentik. 

Laposindás környezetben ezek ritkák, de előfordulnak: a 8. század első felében ilyen a 

feljebb említett mártélyi és szentesi garnitúra, a geometrikus laposindás stílusban főleg 

a lyukkal osztott levélfelületű, összetettebb mintákat mutató szerkesztések sorolhatóak 

az átlagnál erősebb mediterrán befolyást mutató tárgyak körébe. 

 

A laposindás ornamentika motívumain és szerkezetén túl még egy problémát 

szeretnék kiemelni: egy, az ornamentika megjelenítésében mutatkozó stilisztikai 

különbséget. A késő avar leletanyaggal ornamentális egyszerűségükben sok közösséget 

mutató csontfaragványok síkbeli, geometrikus ornamentikája stilisztikai szempontból 

nem rokona a laposindás díszítés 8. század első felére keltezhető, bronzba öntött 

naturálisabb, illetve térben mozgó felületű változatának.
314

 A 8. század eleji avar 

környezetben feltűnő levélváltozat ehhez képest talán a faragásokon a 7. századi avarság 

körében is feltűnő nagy felületű forma naturalizált, a késő avar állatstílus többi 

mintájához hasonlóan térben ábrázolt, jellegzetesen 8. század eleji, és avar formája. 

Valószínű helyi Kárpát-medencei meghatározottságát sugallja, hogy vele 

párhuzamosan, de kisebb számban feltűnnek a Kárpát-medencében az eltérő 

szerkesztésű, kis felületű, viszonylag naturális laposinda-változatok is. Esetükben a 

minta és motívumforma látszólag adaptálatlan volta, illetve a kis darabszám és a területi 

elterjedés alapján is valószínűbb a közvetlen mediterrán kölcsönzés.  

A sík felületű, ciklust teljesen kitöltő, illetve az éles gerincű laposinda-levél 

típus – főleg a jó minőségű tárgyakon – jól elkülönül egymástól, ha sokkal több 

átmeneti formát mutat is, mint az alakos ornamentika. Emiatt feltételezhető, hogy a két 

szerkesztési- és motívumforma Mediterráneumból átvétele nem egy időszakaszban 

történt. A ciklust kitöltő, sík lemezű laposinda-levél 8. század eleji, a 2. típusú 

állatküzdelmi jelenethez kötődő, viszonylag naturális változata a kutatási helyzet 

alapján tehát avar specifikumnak tűnik. A többi laposinda-szerkesztés azonban 

közvetlen mediterrán kapcsolatokkal rendelkezik.  

 

5. Összefoglalás: késő avar állat- és geometrikus laposindás stílus 

 

Annak ellenére, hogy magának a laposindás, florálgeometrikus jellegű 

ornamentikának, illetve síkból kimetszett változatának eredetéhez nem férhet kétség, 

alkalmazásának tere és arányai megváltoztak a mediterrán anyaterülettől északra. A 

Mediterráneummal közvetlen kapcsolatban álló területen (Kárpát-medence nyugati 

pereme, Balkán és a Fekete-tengertől északra eső vidék, főleg a Krím és a Káma-vidék) 

a szerkesztés és motívumválogatás is döntően mediterrán jellegű, közvetlen rokona a 

nyugat-európai ereklyetartókon látható változatokkal. Azonban míg az utóbbiakon 

inkább a csekély jelentőségű mintatereket díszíti (Warnebertus-ereklyetartó talpa) addig 

a ’nomád’ környezetben elsőrendű szerepre tesz szert.  

Térben a Mediterráneumtól távolabb a laposindás minták összetétele 

megváltozik. Ahogyan a szerkesztések mind egyszerűbbé válnak, a hullámzó indaszár 

és a ciklust teljesen, síkban kitöltő, nagy felületű laposinda-levelek, illetve egyszerű 
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félpalmetták szerepe megnő. A laposindás ornamentikának a tárgyalt területen a 

mediterrán anyaterületnél szélesebb körű, egyes időszakokban kizárólagos 

elterjedésének okát véleményem szerint az ott élő népesség Mediterrántól alapjában 

eltérő ízlésében kereshetjük.  

Az antik eredetű minta- és motívumforma, illetve technika („ékvésés”, vagy 

síkbeli megjelenítés) ebben az esetben látszólag kitűnő összhangban volt a 

Mediterráneum peremén élő népek ízlésvilágával. A laposindás, a Mediterráneumtól 

északra élő népek számára látszólag igen jól, illetve teljesen adaptálható ornamentika 

emiatt gyorsan és nagy területen terjedhetett el Belső-Ázsiáig.  

A késő avar állatstílus időszakában az alakos elemek mellett másodrangú 

szerepet játszó laposindás ornamentika képe teljesen megfelel ennek az alapvetésnek. 

Az eredetileg a Mediterráneum területén nem túlzottan kedvelt, illetve összetettebb 

mintákban és változatosabb spektrumban, inkább térbeli-domború megformálással 

alkalmazott laposindás minták közül kevés, és egyszerűbb minta honosodott meg a 

kárpát-medencében. Az egyszerű, hullámzó indaszárra szerkesztett, domináns minta 

változatosabb formáiban is látszólag az avar állatküzdelmi jelenetekkel társuló, nagy 

körbe rajzolt típust kialakító ízlésvilághoz igazodik. Az utóbbi minta zártságával, 

mereven alkalmazott voltával a hozzá hasonló rendszerű, egykorú avar mintákon belül 

is elkülönül. A tárgytípushoz kötődő, merev alkalmazásával, változatainak hiányával 

alapvetően nem szerves része a késő avar állatstílusnak: abban a tárgytípus egységében 

meghagyott, zárványt alkotó mintatípus. Ebben megegyezik a vele kizárólagosan 

alkalmazott állatküzdelmi jelenettel (ld. alább, a késő avar állatstílus alakos 

ornamentikájának tárgyalásánál). Bár szabadon szerkesztett változatainak hiányát csak 

találgathatjuk (ld. a dolgozat záróértékelését), annyit itt is meg kell állapítanunk, hogy a 

minta statikus volta ellenére látszólag esszenciáját tartalmazza annak az ízlésvilágnak, 

amely a késő avar kor laposindás mintáit a Mediterráneumból származó előzményekből 

kialakította. 

A korábbi késő avar állatstílussal szemben a geometrikus laposindás stílus 

látszólag jobban illeszkedik a mediterrán trendekhez, bár – legalább jelen kutatási 

helyzet szerint – viszonylagos önállósága megmarad. Ha ez a motívumválogatás terén – 

részben valószínűleg a használt motívumspektrum végletes egyszerűsége miatt – nem is 

látszik, a párhuzamos, körülbelül egykorú díszítőművészetekből maradt nyomok alapján 

azoknál tendenciózusan egyszerűbb volta mindenképpen Kárpát-medencei regionális 

jellegzetességnek tekinthető. Ezt egészíti ki a kevés használt alakos motívum is: a 

növényi mintákhoz hasonlóan szűk spektrumuk és egyszerű megjelenítésük 

(függőlegesen sokszorozott cirkuszjelenet) jól illik ebbe a képbe.  

A geometrikus laposindás stílus esetében tehát feltehetően az először ékvésett 

tárgyakon feltűnő spirálindák késő római hagyománya él tovább a Kárpát-medencei 

avarság körében. A trend az egykorú mediterrán díszítőművészetből került az 

avarokhoz, annak megjelenési formái alapján dél-délnyugat felől. A Kárpát-medencébe 

érkező, feltehetően – a 8. század elejére keltezhető helyi megjelenés alapján 

mindenképpen – a Mediterránval azonos formakincs azonban a Kárpát-medencében 

eltérő minőségben került alkalmazásra. A mediterrán mintát és redukált sprektrumú 

formakincset a helyi közeg részben saját nyelvére fordította. Az átalakulás szemünkben, 

illetve a késő avar díszítőművészetet a Mediterráneum irányából, annak 

peremjelenségeként szemlélve a minta egyszerűsítését – primitívebbé válását – jelenti. 

Az avar kultúra, mint a Mediterráneum peremjelensége, kétségkívül egyszerűsített 

formában használta a rendelkezésére álló formakincset. A probléma azonban ennél 

összetettebb: a 8. geometrikus laposindás stílus kialakulását részben megelőző, részben 

azzal egykorú, kivételes esetek bizonyítják, hogy a helyi népesség képes volt a külső 
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trendek változatlan alkalmazására. A stilisztikai változás a minta- és motívumkincsben 

csak akkor következik be, amikor a Kárpát-medencében a rendelkezésre álló elemekből 

önálló díszítési stílus – lényegében önálló kultúra – jön létre.   
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A PÁLCIKAINDÁK 

 

1. Bevezetés 

 

A laposindákhoz kapcsolódóan kell kitérnünk még egy minta-, illetve inkább a 

vele járó motívumtípusra, amely az avar díszítőművészet laposindás ornamentikájával a 

Kárpát-medencei leletanyag belső rendszerében nem összefüggő, azonban azzal a 

használt motívumok terén eredetileg rokon forma. A pálcikaindának a késő avar állat- 

és a geometrikus laposindás stílus vele genetikailag rokon laposindáitól eltérő 

alkalmazásából érdekes következtetések vonhatóak le az avar környezetbe került 

mediterrán formák sorsáról, az avar adaptáció jellegéről. Magukkal a pálcikaindákat, 

mint motívumokat egységbe fogó, illetve a pálcikaindákat és egyéb motívumokat 

összekomponáló mintákkal alább, a késő avar kor végi díszítőművészetet tárgyaló 

fejezetben bővebben foglalkozom. 

 

A pálcikainda kutatásának kezdetei szorosan összefonódnak a nagyszentmiklósi 

kincs kutatástörténetével. Mint a laposinda esetében is, a ma használt terminológia 

megteremtése Jozef Strzygowski nevéhez fűződik, aki a magyarban pálcikaindaként 

alkalmazott Stab-, illetve Stäbchenranke fogalmát megalkotta.
315

 A típus közös 

jellemzője a sűrűn ízesülő, tagolt indaszár, és az arra szerkesztett több kis, körülbelül 

megegyező méretű levél. A szár, a levelek és az ízesülések erősen geometrizáltak. A 

csoporthoz sorolható minták közé igen sok, kidolgozásában és minőségében eltérő 

változat különböztethető meg. Előfordulnak mind éles gerincű, mind síkreliefszerűen 

megjelenített változatai, a laposinda-leveles változatokon túl csepp alakban kiszélesedő 

leveles típusa is volt.  

 

2. Pálcikaindák a késő avar díszítőművészetben 

 

A pálcikainda Kárpát-medencei alkalmazása két, időrendileg és a használat 

földrajzi kereteit illetően is tökéletesen elkülönülő csoportra bomlik. A korábbi, a késő 

avar állatstílussal egykorú, geometrikus-absztrakt megjelenítési forma szigorúan véve 

nem tartozik a pálcikainda eredeti fogalmába. A körbe hajló horgot alkotó végű, rövid 

egyenes tagokból szerkesztett egyszerű geometrikus mintát egy keszthelyi csat 

feldolgozásában először Kiss Gábor kapcsolta össze a pálcikaindákkal.
316

 A minta 

formai-tipológiai szempontból rokona a pálcikaindák rövid, laposinda-levélben végződő 

„pálcikáinak”, de az azokkal mindig alkalmazott, jellegzetes, ízesülő-csomózott minta 

helyett egyszerű geometrikus viszonyok szerint (tükrözések illetve eltolások), és 

szalaghurkokra van szerkesztve (84. kép 1-3). Geometrikusságának foka miatt a típus a 

pálcikaindáknak legfeljebb absztrakt, a növényi jellegű típustól független csoportját 

alkothatja. Esete jó példa a laposinda, illetve pálcikainda geometrikus (ékvésett 

spiráldísz) vagy növényi voltának eldönthetetlen voltára: a közel azonos, horognak 

geometrikus(abb), illetve növényi(bb) változatait egymással párhuzamosan használták. 

Növényi vagy geometrikus voltuk részben szubjektív, legfeljebb folyamatos skálán 

értékelhető szempont.
317

  

Amennyiben a Kiss Gábor féle értelmezést elfogadjuk, és a csoportot a 

pálcikaindák absztrakt típusaként értelmezzük, a keszthelyi csat mintája mellett abba 

egyéb tárgyak is sorolhatóak. A csoport legnagyobb darabszámú elemét szalaghurokkal 

                                                 
315

 ’Kreisstab-Ranke’, ’Stabglieder mit Kreislappen’, Strzygowski 1917, 128, 129. 
316

 Kiss 2005. 
317

 A florálgeometrikus jelleg problematikájához ld. Bühler 2000. 
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V alakot képező pálcika-párok képezik (84. kép 2-3).
318

 Mellettük egyedi eseteket 

alkotnak a tengelyesen vagy középpontosan tükrözött, illetve az elemek egymás melletti 

eltolásával képzett minták (84. kép 4).
319

 Az egész kör erősen dunántúli, illetve még 

inkább Északnyugat-Kárpát-medencei csoportot alkot (12. térkép). A tárgyak 

kísérőleleteik alapján általában a 8. század első felére keltezhetőek. 

 

A „valódi”, geometrikus laposindás stílussal egykorú és a késő avar kor utolsó 

díszítőművészeti szakaszába sorolható pálcikaindák nagyrészt tengelyesen 

szimmetrikus palmetta szerkesztésekben tűnnek fel. Minden esetre jellemző az erős 

geometrikus meghatározottság, amelyben az egyes növényi eredetű alkotóelemek 

közötti kohéziót geometrikus elemek (csomók, szalagok), illetve csak a geometrikus 

szervezőelv biztosítja.  

A pálcikainda-típus időben első példái tárgytipológiai szempontból a 

geometrikus laposindás stílus és a késő antik kör határára helyezhető garnitúrák 

elemein, csaton, növényi mintájú lyukvédőn, illetve széles pajzs alakú vereten tűnnek 

fel.
320

 Az esetükben egyértelműen azonosítható, késő avar kor legvégi típussal 

                                                 
318

 (II1, 1.1; 1. kép 12) Propeller alakú övforgón: Szeged – Sövényháza szórvány (Pulszky 1881, 151); 

(II1, 1.2; 1. kép 13) Tokos kisszíjvégen: Andocs – Temető utca 28 (Garam 1972, 138, 10. ábra); Pilismarót 

– Basaharc 151 (Fettich 1965, 51); 

(II1, 1.2/1; 1. kép 14) Tokos kisszíjvégen: Želovce (Zsély) 58 (Čilinská 1973, 44, Taf. XI); 

(II1, 1.2/2; 1. kép 15) Tokos kisszíjvégen: Mosonszentjános – Kavicsbánya 267 (közöletlen); 

(II3a3.1; 4. kép 23) Csaton: Wien 11 – Haufgasse szórvány (Daim 1979, 58, Taf. I); Leobersdorf – Ziegelei 

Polsterer 51 (Daim 1987, 232, Taf. 42-43); 

(II3a3.2; 4. kép 24) Csaton: Mosonszentjános – Kavicsbánya 30 (közöletlen); 
319

 (II2Ba2/4; 4. kép 6) Propeller alakú övforgón: Lukácsháza – Hegyalja-dűlő 8 (Kiss 1996, 108-109, 1. t); 

(II2Ba2/5; 4. kép 7) Lyukvédő vereten (minta éles gerincű): Čunovo (Dunacsúny) 127 (Sőtér 1895, 110); 

Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 524 (Eisner 1952, Obr. 52-54); Dunabogdány 8/4 lh. Síregyüttes 

(MRT 7, 39. t. 1-13); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 65 (Daim 1987, 238, Taf. 57); Mosonszentjános – 

Kavicsbánya szórvány (közöletlen); Mödling a.d. Goldenen Stiege nem azonosítható (Schwammenhöfer 

1976, 15); Münchendorf 38 (Bachner 1985, 115-116, Taf. 20); Zwölfaxing 57 (Lippert 1969, 134, Taf. 

23); Zwölfaxing 98 (Lippert 1969, 141, Taf. 38); 

Lyukvédő vereten (minta hornyolt gerincű): Edelsthal (Nemesvölgy) 207; Edelsthal (Nemesvölgy) nem 

azonosítható (Sőtér 1898, IV. t. 15); Győr – Téglavető-dűlő 506 (Fettich 1943, 31, XXIV. T); Győr – 

Téglavető-dűlő 545 (Fettich 1943, 32, XXVII. T); Győr – Téglavető-dűlő 776 (Fettich 1943, 39, XXIV. 

T. 1-11); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 114 (Trugly 1993, 201, Taf. XIX); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya C (közöletlen); Öskü – Agyaggödör 54 (Rhé – Fettich 1931, 49, Taf. 

XV); Romonya I 31 (Kiss 1977, 112, Pl. XLVI); Romonya I 41 (Kiss 1977, 112, Pl. XLVII); Romonya I 

95 (Kiss 1977, 115, Pl. XLIX); Romonya I 116 (Kiss 1977, 115, Pl. L); Szebény I 194 (Garam 1975b, 84-

85, Fig. 14); Szebény I 201 (Garam 1975b, 85, Fig. 15); 

(II2Ba2/5.1; 4. kép 8) Lyukvédő vereten (hornyolt gerincű): Öskü – Agyaggödör 54 (Rhé – Fettich 1931, 49, 

Taf. XV); 

(II2Aa1.1/7; 1. kép 25) Öntött, köpűs kisszíjvég füleként: Öskü – Agyaggödör 47 (Rhé – Fettich 1931, 46, 

Taf. XII, 13-20); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Győr – Téglavető-dűlő 252 (Fettich 1943, 23, XXVIII. T. 28-29); 

(II2Aa1.1/8; 1. kép 26) Lyukvédő vereten: Mosonszentjános – Kavicsbánya 227 (közöletlen); Győr – 

Téglavető-dűlő 305 (Fettich 1943, 25, XVII. T. 6-8); 

Csaton: Mosonszentjános – Kavicsbánya 265 (közöletlen); 

(II2Aa1.1/9; 1. kép 27) Csaton: Keszthely – Dobogó szórvány (Lipp 1884, 127, VII. t. 174; Kiss 2005); 
320

 (III1C3.1/2; 18. kép 1) Lyukvédő vereten: Szeged – Makkoserdő 318 (Salamon 1995, 136-137, Pl. 25); 

Tiszafüred – Majoros 1221 (Garam 1995, 145, Taf. 161);  

(III1C3.1/3; 18. kép 3) Széles pajzs alakú vereten: Tiszafüred – Majoros 1141 (Garam 1995, 134, Taf. 152); 

(II7, 5; 11. kép 12) Csaton: Mosonszentjános – Kavicsbánya 44 (közöletlen); 

Lyukvédő vereten: Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 8 (Bunardžić 1980, t. XII); Edelsthal 

(Nemesvölgy) szórvány 1885; Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 155 (Pástor 1971, 134, Obr. 

43); Odžac (Hódság) IV 15 (Karmanski 1975a, 19, Tab. XVI);  

Mellékszíjvereten: Dévaványa – Köleshalom 8 (Kovrig 1975a, 126, Fig. 3);   



106 

 

formailag azonos pálcikainda-motívummal ebben az esetben sajátos, a kései típusoktól 

eltérő ábrázolási stílus társul: körülbelül a késeiekkel azonos méretű és alakú tárgyakon 

(leginkább lyukvédőkön) a minta kevesebb, nagyobb méretű elemből áll össze. Egy 

mosonszentjánosi csaton (84. kép 5) a 8 darab pálcikaindából összeállított, a fent 

említett tiszafüredi csat felbontott laposinda-levelének pácikaindáival analóg minta 

lefedi a mintateret: vele szemben a késő avar kor legvégének mintatereit apró, 

változatos elemekből összeállított minta borítja (a tiszafüredi csathoz ld. a vrapi 

mintáknál, 62. kép 5). A kísérőleletek tanúsága szerint a mosonszentjánosi csat és a 

hasonlóan nyugati Kárpát-medencei súlypontot mutató korai pálcikaindás tárgyak a 

késő avar állatstílus és a geometrikus laposindás stílus által határolt időszak 

ornamentikai sokszínűségének, illetve a geometrikus laposindás stílus időszakának 

alkotják részét.
321

  

Hosszabb kronológiai szünet után a típus ezután csak a késő avar 

díszítőművészet legutolsó szakaszának tárgyain tűnik fel ismét. A mintatér 

kiterjedéséhez képest a korábbi szakaszokhoz képest kisméretű elemekből összeállított 

mintákban a pálcikaindák egyéb motívumtípusokkal (kis, sarló alakú levélkék, 

félgömbcsoportok, kettős szálú vagy egyszerű szalagok) kombinálódnak (84. kép 6, 8-

10).
322

 Az utóbbi tárgyakkal képez a hohenbergi lelet által összefogott közös horizontot 

a csekély számú, hullámzó indaszárra szerkesztett pálcikaindás minta.
323

 

A kis darabszámhoz képest nagy változatosságot mutat a levelek felületének 

kidolgozása (53. kép 25-28). A növényi jellegű szerkesztések standard változatán az 

éles gerincű levél vége kis, közepén enyhén, tölcséresen lemélyedő laposinda-levéllé 

hajlik vissza. Egyes esetekben a levélfelület ék alakban lemélyül, az ék alja a levél 

középvonalában, vagy a levél tövéhez közel is lehet. Az utóbbi esetben az a levél 

visszahajló csúcsa által alkotott ívet – illetve a levél felületébe ütött pontot – gallérként 

szegélyezi. Olyan esetekben, ahol a visszahajló levélvég belső ívét (kis méret vagy 

felületesebb megmunkálás miatt) nem dolgozták ki, a levél belseje vagy sima marad 

(enyhén lemélyülő vagy sík), vagy a fent, főleg a balkáni párhuzamok miatt bőven 

tárgyalt, avar környezetben szórványosan előforduló laposinda-levél megoldáshoz 

hasonlóan kis, kerek pontot ütöttek a levélfelületbe. 

 

2.1. Regionális elterjedés 

 

A késő avar kor geometrikus laposindás stílusának végéig a szórványos 

pálcikaindás minták elterjedési területének a Kárpát-medence peremein súlyozódó volta 

szerint a 8. század legvégéig bennük a geometrikus laposindás stílus által háttérbe 

                                                                                                                                               
(IV2A1g3.1/2.1; 36. kép 3) Csaton: Tiszafüred – Majoros 199 (Garam 1995, 30, Taf. 74);  
321

 Keltezésükhöz a hódsági és a kehnyeci sírok egyéb leleteit: mindkét esetben a geometrikus laposindás 

stílus tárgyai kerültek elő (Karmanski 1975a, 19, Tab. XVI, Pástor 1971, 134, Obr. 43). 
322

 (II7, 2; 11. kép 10) Mellékszíjvereten: Sobor – Rába-part szórvány (Fettich 1943, 5, VI. t); 

(II8B, 8/4; 14. kép 11) Lyukvédő vereten: Sobor – Rába-part szórvány (Fettich 1943, 5, VI. t); 

(II5A, 4.1; 5. kép 1-5, 19-20) Lyukvédő vereten: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 12 (Trugly 

1987, 254, Taf. III); Szeged – Fehértó B 75 (Madaras 1995, 144-145, Pl. 15); 

Mellékszíjvereten: Kiskőrös – Városalatt 156 (Horváth 1935, 47, XXXI. T. 1-17); Szeged – Fehértó B 75 

(Madaras 1995, 144-145, Pl. 15); 
323

 (IV2A7b3/2; 47. kép 3-4) Széles pajzs alakú vereten: Szarvas – Grexa-téglagyár 318 (Juhász 2004, 52, 

Taf. XXXVIII); 

Lyukvédő vereten: Gajary I – Pustatina Vrablicova (Gajár) szórvány (Fettich 1937a, C. t); 

(IV2A7b3; 47. kép 5) Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (rögzítőfül kakasfej): Szarvas – Grexa-téglagyár 

318 (Juhász 2004, 52, Taf. XXXVIII);  

Kétlapos-rögzítőfüles kisszíjvégen: Szarvas – Grexa-téglagyár 318 (Juhász 2004, 52, Taf. XXXVIII); 

(IV2A7b3/1) Csaton: Szarvas – Grexa-téglagyár 318 (Juhász 2004, 52, Taf. XXXVIII); 
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szorított, peremterületi jellegzetességét láthatjuk. A legkorábbi, itt absztrakt 

pálcikaindás csoportnak nevezett tárgyhorizont jelenléte a Kárpát-medence nyugati 

peremére korlátozódik (12. térkép). Részben eltérő szóródást mutatnak a geometrikus 

laposindás stílussal egykorú pálcikaindás darabok. A Kárpát-medence peremét észak, 

nyugat és dél felől körberajzoló elterjedésük azonban a csekély darabszám miatt 

óvatosan kezelendő.  

A késő avar kor végi díszítőművészetben a pálcikaindás, illetve velük rokon 

minták az Alföldön, illetve a Tisza-vidéken a dunántúlival egyforma elterjedésűek.  

 

3. Kárpát-medencén túli párhuzamok 

 

A pálcikaindák késő avar kor végén a Kárpát-medencében feltűnő változata 

azonos formában található meg mediterrán térség centrumaihoz közelebb előkerült 

készítményeken. Azonos hordozón és tárgy-, illetve ornamentika tipológiailag azonos 

formában alkalmazott pálcikaindás minta került elő a hohenbergi temető övgarnitúráján, 

a brestováci és kanzianibergi leletben (85-86. kép).
324

 A hohenbergi garnitúra veretein 

minden alapvető, Kárpát-medencében alkalmazott pálcikaindás mintaszerkezet 

megjelenik. A leletet értékelő és kulturális összefüggései közé helyező Falko Daim 

felhívta a figyelmet a veretek technológiai részleteire:
325

 a tárgyakat számos darabból 

állították össze, szemben az egyetlen darabból öntött avar párhuzamokkal.
326

 Falko 

Daimnak részben a hohenbergi garnitúra alapján kidolgozott „három oszlopos 

modelljében” (Dreisäulenmodell) a készítési technológiai jellemzők a könnyen és 

gyorsan terjedő formai tulajdonságokkal szemben a tárgy származását jobban jelző, 

mert huzamosabb idő alatt tanulható tényezőt alkotnak. A hohenbergi szíjvégek 

technológiai párhuzamait a Mediterráneum elitkultúrájához sorolható tárgyakon találjuk 

meg.
327

 Falko Daim megállapítása értelmében a kézművestechnikai szempontból 

összetett, pálcikaindás hohenbergi övgarnitúra mediterrán (itáliai) műhely terméke.
328

 

A nagyszentmiklósi kincs pálcikaindás-medalionos díszű, 19. számú pyxisén az 

ornamentika hátterét kék zománc borította. Hampel József ugyan ilyen zománc nyomait 

figyelte meg a 30. számú tálkán is.
329

 A csésze biztosan nem a Kárpát-medencei 

környezet terméke, a zománc miatt legvalószínűbb bizánci eredete.
330

  

A fenti példák alapján bizonyítottnak tekinthető, hogy a mediterrán világ az avar 

alkalmazással egy időben, azonos, illetve közel azonos hordozókon használja a 

pálcikaindát. A pálcikaindás minták florálgeometrikus formájának az avar környezettől 

független voltát mutatja a késő avar kor vége körüli időszakra keltezhető, de 

mindenképpen az avar befolyási területen kívüli blatnicai lelet szíjvége.
331

  

A mediterrán hatást közvetítő csatornát a fenti két példa alapján fémtárgyak – 

edények, övgarnitúrák – jelentették. A formai jegyek alapján az eredeti pálcikaindás 

                                                 
324

 Először Fischbach 1895; Fettich 1937, Taf. CII; Daim 2000, Abb. 61-73. 
325

 Daim 2000, 151-154. 
326

 Ld. még Szalontai 1996. 
327

 Például: 6-7. századi ezüstlemez korongfibulák a tárgyak alaki tipológiai jellemzőivel is összefüggést 

mutató technológiai különbségeire hívja fel a figyelmet Tóth Endre, amennyiben a Mediterrán 

környezethez tipológiailag-térben közelebbi példányok számos darabból összerakott, kompozit tárgyak: 

Tóth 2005, 183-184; 7. századi arany álcsatok: legutóbb Bálint 2010, Fig. 1; kiskundorozsmai övveret, 

Daim et al. 2010;  
328

 Daim 2000, 156-159. 
329

 Hampel 1884, 40-41; Hampel 1885, 43; újabban Daim – Stadler 2002, Fig. 1. 
330

 Haseloff 1990, 125. 
331

 Fettich 1929, Taf. XCVII. 13. 
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mintatípusok változatlan formában, illetve a mintaszerkesztések tekintetében szinte 

biztosan változatlan arányban kerültek forgalomba a Kárpát-medencében. 

 

4. Összegzés: pálcikaindák és a laposindás ornamentika 

 

A pálcikaindás ornamentika a késő avar díszítőművészet olyan szakaszában 

terjed el a Kárpát-medencében, amely nagy számban használ egyéb motívumtípusokat 

is. A pálcikaindás mintákkal körülbelül egykorú, geometrikus laposindás stílus végével 

párhuzamosan, illetve azt követően elterjedő mintatípusok között a legnagyobb számú 

szériát a vésett-poncolt, főleg csepp alakú levelekből összeállított minták képviselik. 

Mellettük a liliomokat, illetve liliom jellegű mintákat, továbbá egyéb, szalagos-

geometrikus rendszerű, növényi elemeket tartalmazó ornamentikát is használ a korszak. 

Az egyes elemeket ritka kivételtől eltekintve legfeljebb a vésett-poncolt ornamentika 

keveri. A plasztikus kivitelezésű, tiszta rajzolatú mintákon az egyes ornamentika-

típusok egymástól legtöbbször jól elkülöníthetőek.  

A korábbi – főleg a stilisztikailag is a pálcikaindákhoz közelebbi rokon – 

laposindás ornamentikával szemben feltűnő, hogy a pálcikaindák az esetek többségében 

tengelyesen szimmetrikus palmettákat alkotnak. A hullámzó indaszárra szerkesztett 

változat a szimmetrikus megjelenítéssel szemben tipológiailag zárt típust alkot, 

amelynek azonos formában a hohenbergi leletben találjuk meg párhuzamát, illetve 

előzményét.  

A hohenbergi lelet lelőhelye, illetve technológiai részletei azt egyértelműen 

helyezik itáliai környezetén keresztül mediterrán kontextusba. A rajta megjelenő 

pálcikaindák és késő avar díszítőművészetben megjelenő párhuzamaik tökéletes 

azonossága látszólag érdekes ellentétben áll az avar adaptációnak az egyéb laposindás 

minták esetében tapasztalt erős voltával (ld. például a hullámzó indaszár, kétlevelű 

félpalmetták dominanciáját). Eszerint a pálcikainda avar környezetben adaptálatlan, az 

eredeti mediterrán felhasználással azonos formájában került be a késő avar kor végi 

díszítőművészetbe.  

A jelenség lehetne pusztán a kutatási helyzetből fakadó, szerencsés leletek 

(Hohenberg, Kanzianiberg, Brestovac) előkerüléséből táplálkozó látszat, amellyel 

szemben a korábbi korszakokban a hasonló leletek hiánya sugallhatná az avar 

adaptációs hatás meglétét. A három lelet a kora középkori régészet viszonyai között 

véletlennek semmiképpen sem nevezhető, szignifikáns súlyozódást jelent, főleg a 

nagyszentmiklósi kincs edényeivel kiegészítve. A 8-9. sz. fordulóján, a hohenbergi lelet 

párhuzamaival egyszerre egymástól formailag függetlenül időben egyszerre létező, 

többféle díszítőművészeti irányzatok közül többnek a hohenbergi lelethez hasonló 

jelentőségű közvetlen párhuzamait vagy előzményét találhatjuk meg a 

Mediterráneumban – azoknak alapján pedig nyilvánvaló, hogy esetükben sem mutatható 

ki az avar környezet adaptáló hatása (liliomok; a Smerdlji típusú veretek leveles 

florálgeometrikus mintája, ld. később). A tételt inkább bizonyítják, mint cáfolják a 

hohenbergi és záhonyi tárgyak Szalontai Csaba által összegyűjtött párhuzamai.
332

 A 

zömök, legtöbbször gyöngysorkeretes, szalagos díszű tárgyakon avar teljesítménynek 

legfeljebb az egyes esetekben rontott minta eredetijének felismerhetetlenné tételét 

tarthatjuk. 

 

A laposindás mintáknak tehát egy kései változata olyan időszakban, illetve olyan 

tőle nagyrészt független mintaformákkal együtt van jelen a késő avar kor legvégi 
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 Szalontai 1996, 1-2. kép. 
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díszítőművészetben, amikor az – látszólag legalább – nem fejt ki interpretáló hatást. A 

pálcikaindákhoz hasonlóan minden, alkalmazott minta erősen florálgeometrikus 

meghatározottságú, bennük a tengelyes szimmetria dominál.  

A laposindás minták korábbi két, a Kárpát-medencén kívüli előzmények-

párhuzamok fényében új kontextusában jól adaptálható, helyi stílus hangsúlyos elemévé 

(laposindák a késő avar állatstílusban), illetve szinte kizárólagosan alkalmazott helyi 

stílussá (geometrikus laposindás stílus) váló horizontja után a legkésőbbi laposindás 

mintacsoport avar környezetben idegen maradt.  

A laposindás minták Kárpát-medencei használata során megállapítható 

tendencia, hogy a kezdeti, a későbbiekkel összehasonlítva naturális jellegű kivitelezés 

(mozgó felület, legömbölyített formák) után a geometrikus laposindás stílusban 

bekövetkezik a minta változatlan volta mellett a megjelenítés geometrizálódása 

(síkfelületből kónuszolva kimetszett ornamentika). A 8. század végén a pálcikaindák 

környezetében végül a minta, illetve az arra szerkesztett motívum is geometrizálódik: a 

hullámzó indaszár, illetve a növényi rendet inkább figyelembe vevő mintaszerkezetek 

helyét tengelyesen szimmetrikus dominanciájú, geometrikus kötőelemekkel 

szerkesztett, florálgeometrikus palmettakonstrukciók veszik át.  

A florálgeometrizálódás igazi jelentősége a késő avar korszakban használt 

ornamentika nem laposindás részével együttesen értékelve mutatható ki. A lapos-, 

illetve pálcikaindák esetében is megfigyelhető azonban, hogy az avar környezetben 

igazán kedvelt, valószínűleg sajátosan avar megjelenítési formák leginkább a hullámzó 

indaszárat részesítik előnyben. Velük szemben a láthatólag a késő avar környezet 

alakító hatását nem magán viselő pálcikaindához feltűnően gyakran kapcsolódnak 

tengelyesen szimmetrikus minták. A megállapítás a késő avar kor első felének absztrakt 

pálcikaindás csoportjának fényében különös jelentőségre tesz szert: az egykorú késő 

avar kultúrában marginális jelenséget alkotó, nyugat Kárpát-medencei regionális 

csoport olyan környezetben tűnik fel, amely közvetlen mediterrán forrásokból 

táplálkozik (ld. bővebben a késő avar állatstílus alakos ornamentikája, illetve a 

keszthelyi csat esetében).
333

 Az absztrakt csoport a pálcikainda avar környezetben kései 

típusához hasonlóan az avar környezetben adaptálatlan, a mediterrán formát 

változatlanul alkalmazó minta-, illetve részben tárgytípusokat fog egybe. 

Eszerint a tengelyesen szimmetrikus minták előszeretettel társulnak a késő avar 

díszítőművészet laposindás ornamentikájának azon részéhez, amely nem mutatja a helyi 

környezet alakító hatásának nyomát, illetve amelyek az ornamentika mediterrán 

trendjeit követik.
334

 A tengelyes szimmetria, illetve a geometrikus-florálgeometrikus 

szerkesztések iránti előszeretet eszerint az avarságra hatást kifejtő mediterrán 

díszítőművészet sajátossága volt. 

                                                 
333

 A keszthelyi csatnak balkáni eredetét valószínűsíti Kiss 2005. 
334

 A mediterrán díszítőművészetben tendenciaként, folyamatso romlás nélkül, állandó 

visszakapcsolásokkal  érvényesülő geomtrizálódási-absztrakciós folyamathoz például Kitzinger 1976, 

158-169; Beckwith 1989, 9. 
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AZ „INDAVIRÁG” 

 

1. Bevezetés 

 

A Szőke Béla Miklós nyomán itt indavirágnak nevezett, avar környezetben 

állandó formában alkalmazott palmettaforma a késő avar kor legjobban feldolgozott 

motívuma (52. kép 9-11). A korai középkor folyamán megjelenései az alább 

tárgyalandó akantusz-félpalmettához hasonlóan tipológiailag változatlan formában, 

rendkívüli térbeli kiterjedést produkálnak.  

A minta szerkezete megegyezik Alois Riegl legősibb palmettájával: a volutapár 

közét a felülnézetben ábrázolt virágzatból kivágott sziromsor-szakasz tölti ki. A 

volutapárt alkothatják változó szerkesztésben összetett félpalmetták. A széthajló 

félpalmetta-pár közébe illesztett sziromsor szabadon szerkesztett alakja a 

nagyszentmiklósi kincs több edényén kívül ha nem is mondható általánosnak összetett 

palmettákon, de a 8. század középső harmadának változatos motívumkincsében számos 

esetben feltűnik. Egyéb mintaelemekkel együtt, a disszertáció következő, az avar 

díszítőművészet mediterrán-antik elemeit tárgyaló szakaszában térek ki rá.  

Az avar környezetben széles körben alkalmazott, állandósult indavirágnál a 

volutapárt egyszerű levélpár alkotja. Ezt legtöbbször ívbe vagy körbe hajló horogpár 

alkotja. Mivel ez a virágos palmettaforma a korai középkori környezetben részben 

változatlan formában alkalmazott elemmé alakult, esetében az egyéb, hasonló 

felépítésű, de a korabeli környezetben szabadon szerkesztett, kompozit palmettáktól 

megkülönböztethetőség érdekében megmaradok a magyar terminológiába Szőke Béla 

Miklós által bevezetett „indavirág” elnevezésnél.
335

  

 

Az összetett elemként, motívumként alkalmazott indavirággal foglalkozó Garam 

Éva és Szőke B. M.
 
eltérő megközelítésük miatt részben eltérő eredményre jutott. 

Mindkét kutató szinte kizárólag a késő avar díszítőművészet belső rendszerében vitatja 

a motívumot. Garam Éva minden kétséget kizáróan bizonyította a motívum Kárpát-

medencei használatát a 7. század második felétől a 9. század elejéig. Vele szemben 

Szőke Béla Miklós a motívumot inkább kultúrtörténeti szempontok alapján tárgyalja. 

Munkájában számos olyan kérdést vitat, amelyek jelen dolgozat szempontjai szerint is 

elsőrendű jelentőséggel bírnak (általánosan: övgarnitúra összetétele; veretforma, minta 

és motívum összefüggései; regionális jellegek, mosoni kör problematikája, 

északnyugat-kárpát-medencei és tolnai-baranyai régió hasonlósága; Az indavirág 

esetében: a motívum használatának társadalmi háttere, véleménye szerint a motívum 

sokáig csak a vezetőréteg számára dolgozó műhelyek mintakincsébe tartozik bele).
336

 A 

motívumtípus Kárpát-medencén kívüli kapcsolatrendszerét vizsgálta Falko Daim,
337

 az 

indavirágot a kínai, Tang kori díszítőművészettel hozva kapcsolatba. Típuselnevezése 

(Mikulčice típus, illetve az indavirág fogalmával analóg „Blütenzier”) indirekt módon 

azt sugallja, hogy a motívum a többi, a szerző által azonosított, Kárpát-medence 

központi területeit kerülő (bizánci) forma sorába illeszkedik. Mivel az indavirág a teljes 

avar szállásterületen tömegesnek tekinthető, elterjedt motívumtípus, annak elnevezése a 

Kárpát-medence pereméről, az avar területen kívül eső, töredékes tárgy alapján 

illogikus. A mikulčicei nagyszíjvégtöredék gyenge rajzolatú mintája a virágtípust 

áthajló indaszáron alkalmazza. A minta még annak a kisalföldi- nyugat-szlovákiai 
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 Szőke 2001 
336

 A három szemponthoz: Szőke 2001, 110-112. 
337

 Daim 2000.  
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központú típusnak is a peremén került elő földrajzilag és tipológiailag egyaránt, 

amelynek részét képezi. 

Szőke Béla Miklósnak és Falko Daimnak az indavirág kérdését érintő 

eredményeit a következőkben részben Garam Éva időrendi megállapításai, részben saját 

gyűjtésem fényében kísérelem meg értékelni. 

 

2. Indavirág a késő avar díszítőművészetben 

 

Az indavirág ábrázolások döntő többsége hullámzó indaszárra szerkesztett 

mintában jelenik meg. A hullámzó indaszárra szerkesztett típusok a változatok kisebb 

számával formailag sokkal egységesebb csoportot alkotnak, mint a kisebb számú, ezen 

belül is számos változatra tagolódó, tengelyesen szimmetrikus minták. Szimpla, 

folyamatos hullámzó indán az indavirág megjelenések döntő többsége egyszerű szár 

ciklusaiba egyesével, ívelt volutapárral szerkesztett virágzó palmettákat jelent (87. kép 

5, 7). A virág irányításában (felfelé néző, csüngő, oldalirányított), kidolgozásában (éles 

gerincű vagy plasztikus), viszonyában az indaszárhoz (közvetlenül leágazó vagy körbe 

záródó mellékág végén) számos kisebb különbség akad. A volutapárt majdnem 

kizárólag keskeny lemezű, éles gerincű, ívelt levelek alkotják. Leggyakrabban a 

legegyszerűbb, hullámzó indaszárhoz közvetlenül kapcsolt, kifelé nyitott ciklust alkotó 

virágos mintát alkalmazták.
338

 A mintatípus három ciklusból álló kisszíjvégeinek két, 
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 (IV2A1e3.1; 34. kép 9-13) Szíjszorítós nagyszíjvégen (áttört, mintatér karéjos kerettel, a virág 

oldalirányba néz): Szeged – Fehértó A 70 (Madaras 1995, 22, Pl. 12);  

Tokos kisszíjvégen (hátlap díszítetlen, minta két ciklusból, virág oldalirányba néz): Čunovo (Dunacsúny) 

114 (Sőtér 1895, 107); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 103 (Trugly 1993, 195, Taf. VI); 

Szirák – Degenfeld-birtok 52 (Posta 1895, 78); Táp – Borbapuszta 39;  

Tokos kisszíjvégen, övfüggőn (gyöngysorkerettel, minta két ciklus, virág csüng): Zamárdi – Rétiföldek 

2129 (Bárdos 2000, 136, cat. 236); 

Tokos kisszíjvégen (áttört, minta három ciklusból, virág oldalirányba néz): Pusztamérges B – Meszes 

tanya 4 (Korek 1945, 102, III. t); 

Tokos kisszíjvégen (áttört, minta két ciklusból, virág függőlegesen): Cikó 490 (Somogyi 1984, 43, 32. t); 

Čataj (Csatáj) 71 (Hanuliak – Zábojnik 1982, Tab. III, 16-17); Čunovo (Dunacsúny) 54 (Sőtér 1895, 

100); Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 116 (Eisner 1952, Obr. 16); Dunaszekcső – Téglagyár 4 (Cs. 

Sós 1966/67, 91, 43. ábra); Šal’a I (Veča-Vízállás) (Vágsellye – Vízállás) 75; Tiszafüred – Majoros 474 

(Garam 1995, 64, Taf. 94); Tiszafüred – Majoros 507 (Garam 1995, 68, Taf. 98); Tiszafüred – Majoros 

1142 (Garam 1995, 134-135, Taf. 153);  

Tokos kisszíjvégen (hátlap sima?): Mohács – Göröghegy-kőbánya szórvány (Kiss 1977, 71, Pl. XXVII); 

Szarvas – Grexa téglagyár 349; Szentes – Kaján 97 (Korek 1943-44, 14, VIII. t. 19-22); Tiszafüred – 

Majoros 1246 (Garam 1995, 150, Taf. 166);  

Csaton (virág oldalirányba néz): Alattyán – Tulát 542 (Kovrig 1963, 49, Taf. XXXIV); Čoka (Csóka) – 

Szőke major szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 16); Odžac (Hódság) V 2 (Karmanski 

1975b, 8-9, Tab. II); Šal’a I (Veča-Vízállás) (Vágsellye – Vízállás) 75; Szentes – Nagyhegy 3 (Csallány 

1962, 475, Taf. XIX); 

Bújtatón (virág oldalirányba néz): Tiszafüred – Majoros 330 (Garam 1995, 47, Taf. 84); 

Bújtatón (virágok szembefordulnak): Dévaványa – Köleshalom 1 (Kovrig 1975a, 126, Fig. 3); Komárno – 

Lodenice (Komárom – Hajógyár) 103 (Trugly 1993, 195, Taf. VI); Komárno – ul. J. Váradiho (Komárom 

– Váradi J. u.) 8 (Čilinská 1982, 348-349, Tab. III, 1-5); Szeged – Fehértó A 307 (Madaras 1995, 45, Pl. 

32);  

Téglalap alakú vereten (virágok szembefordulnak): Szeged – Fehértó A 307 (Madaras 1995, 45, Pl. 32); 

Téglalap alakú vereten (övfüggőn): Zamárdi – Rétiföldek 2129 (Bárdos 2000, 136, cat. 235); 

Propeller alakú övforgón (két ciklus, virágok szembefordulnak): Halimba – Belátó-domb 184 (Török 

1998, 35, Taf. 18); Öskü – Agyaggödör 7 (Rhé – Fettich 1931, 43, Taf. XII, 1-7); Szebény I 100 (Garam 

1975b, 80, Fig. 8);  

(IV2A1e3.1/1; 34. kép 14) Bújtatón: Szeged – Fehértó A 156 (Madaras 1995, 31, Pl. 20);  

(IV2A1g9; 37. kép 16) Tokos nagyszíjvégen (törött, hátlap ismeretlen): Ismeretlen lelőhely (Hampel 1905, 

I, Fig. 1628); 
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zárt csoportja különböztethető meg.
339

 A csüngő virággal díszítettek és a ciklus alján 

felfelé néző virágos darabok egy-egy, szűk csoportot alkotnak. A két változatot a 

tárgyak kidolgozása szorosan köti egymáshoz (sík háttérből enyhén kiemelkedő, 

lekerekített vonalak, a poncolt háttér sűrű használata), mindkettő egyazon végtelen 

ornamentum rövid mintatérbe történő adaptációjának kétféle módjából született. Míg a 

csüngő virágos változat csak a végtelen szalag egy darabja, addig a második esetben az 

alkalmazott szakasznak mindkét vége le van zárva. A késő avar kori növényi 

ornamentikában a hullámzó indaszárakon általánosan az utóbbi, geometrikus tendenciát 

mutató megoldás jellemző.  

Az elvágott szárcsonkban végződő változatnak mind áthajló szárú, mind 

egyszerű változata létezik, azonos kivitelezésben és tárgytípuson. A tárgytípus az 

északnyugati régióban jellemző, a Szőke B. M. által mosoni csoportnak nevezett kör 

eleme. A kisszíjvégek mintájának pontos megfelelőjét megtaláljuk övforgón is.
340

  

Ugyan itt, a Kárpát-medence északnyugati régiójában halmozódnak az áthajló 

hullámzó indára szerkesztett indavirágos minták, mind egyszeres, mind pedig páros 

szárú szerkesztésben (87. kép 2, 4, 6-7, 88. kép 4). A páros áthajló indaszárra 

komponált minták a fenti kisszíjvégekével megegyező, poncolt hátterű változatát a 

tökéletesen egységes tipológiai jegyekkel összehasonlítva meglepően egységes 

formában készített tárgytípusokon használták (páros áthajló indaszáron, egyetlen 

mintatípus nagyszíjvégen és ugyan az rozettán, 13. térkép).
341

 Változatot a szíjvégek 

esetében legfeljebb annyi jelent, hogy a szíjvég előlapjának mintája oroszlános-e, vagy 

azon is megegyező virágos ornamentika látható-e. Ugyan ehhez az ornamentikai 

csoporthoz sorolható az indavirág és a tárgyak egy részén a mintatér hátterének poncolt 

dísze miatt egy tárgytipológiai szempontból azonos csatokból álló típus is. Esetében a 

mintát páros S alakú szakaszok végeire szerkesztett indavirágok alkotják. A típus 

stilisztikailag a mintatér egyes tárgyain simán hagyott háttere mellett is egységes, a 

minta minden tárgyon a mintatér nagy felületű hátterére illesztett, annak viszonylag kis 
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 (IV2A1e3.1; 34. kép 9-13) Tokos kisszíjvégen (hátlap díszítetlen, minta három ciklusból, virág 

oldalirányba néz): Győr – Téglavető-dűlő 165 (Fettich 1943, 20, XX. T. 13); Tiszafüred – Majoros 1003 

(Garam 1995, 118, Taf. 140); Tiszafüred – Majoros 1197 (Garam 1995, 142, Taf. 159); 

Tokos kisszíjvégen (hátlap díszítetlen, minta három ciklusból, virág függőleges): Bernolákovo (Cseklész) 

34 (Kraskovská 1962, 432, Tab. VIII); Gátér – Vasútállomás 2 (Kada 1905, 364); Győr – Téglavető-dűlő 

507 (Fettich 1943, 31, XXVI. T. 19); Győr – Téglavető-dűlő 545 (Fettich 1943, 32, XXVII. T); Győr – 

Téglavető-dűlő 696 (Fettich 1943, 36, XXXIV. T. 1-22); Žitavska Ton (Zsitvatő) 29 (Budinský-Krička 

1956, 29-30, Tab. XXVIII); 
340

 Propeller alakú övforgón (három ciklus, virágok szembefordulnak): Győr – Téglavető-dűlő 696 

(Fettich 1943, 36, XXXIV. T. 1-22); 
341

 (IV2B2c1; 50. kép 3) Tokos nagyszíjvégen (két lap egyforma): Edelsthal (Nemesvölgy) 1886 nem 

azonosítható (Sőtér 1898, III. t. 4); Tiszafüred – Majoros 1246 (Garam 1995, 150, Taf. 166); Žitavska 

Ton (Zsitvatő) 31 (Budinský-Krička 1956, 31-32, Tab. XXX);  

(IV2B2c1/1.1; 50. kép 6) Tokos nagyszíjvégen: Žitavska Ton (Zsitvatő) 29 (Budinský-Krička 1956, 29-30, 

Tab. XXVIII); 

(IV2B2c1/1.2; 50. kép 4-5) Tokos nagyszíjvégen (két lap egyforma): Kiskőrös – Városalatt 204 (Horváth 

1935, 53, XXXIV. T. 1-9); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 71 (Trugly 1987, 264, Taf. XV); 

Kunszállás – Fülöpjakab 20 (Lezsák 2008, 52); 

Rozetta alakú vereten (két ciklusból): Bernolákovo (Cseklész) 34 (Kraskovská 1962, 432, Tab. VIII); 

Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 878 (Eisner 1952, Obr. 90); Győr – Téglavető-dűlő 696 (Fettich 

1943, 36, XXXIV. T. 1-22); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 9 (Trugly 1987, 254, Taf. X); 

Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 71 (Trugly 1987, 264, Taf. XV); Komárno – Lodenice 

(Komárom – Hajógyár) 128 (Trugly 1993, 206, Taf. XXXIII); Mödling a.d. Goldenen Stiege 325 (Daim 

1977, 14-15); Szentes – Kaján 347 (Korek 1943-44, 40-41, XXXIII. T. 1-15); Žitavska Ton (Zsitvatő) 31 

(Budinský-Krička 1956, 31-32, Tab. XXX); 
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hányadát borító, felületes indadíszt mutat.
342

 Tipológiai szempontból a csoport peremén 

helyezkedik el egy további csat, amelynél a páros S alakú ciklus befelé hajló, 

volutapárrá alakuló végeit a sziromsor összefogja.
343

 

A mosoni csoport és a köré rendeződő, stilisztikailag vele nagyrészt azonos, 

vagy minőségileg-ornamentikailag belőle levezethető tárgyak az egyébként hullámzó 

indaszárat preferáló indavirágos mintáknak erősen a tengelyes szimmetriával 

meghatározott körét alkotják.  Kevés kivételtől eltekintve a hullámzó indaszárat áthajló 

szakaszokra tagolva, a legkeskenyebb tárgyak (kisszíjvégek) kivételével mindig 

tengelyesen szimmetrikus szerkesztésben alkalmazza. A stilisztikailag 

(felszínmegmunkálás, poncolt háttér alkalmazása, mintatérben a sík háttér és a belőle 

kevéssé kidomborodó minta viszonya) zárt csoport tagjai a Tisza-vidékig szóródnak, 

elterjedésük centruma azonban egyértelműen a Kárpát-medence északnyugati vidéke 

(13. térkép). Jellemző, hogy a körülbelül egykorú, összetett laposindás szerkesztésekhez 

hasonlóan az északnyugat-kárpát-medencei indavirágos minták esetében is jellemző, 

hogy velük párhuzamosan a Dél-Dunántúlon (Pécs környékén és Tolnában) megtaláljuk 

a kör gyengébb kivitelű tárgyakon ábrázolt, minőségükön túl azonban pontos 

analógiáinak sűrűsödését (87. kép 3, 8; 88. kép 1-3) 

Az északnyugat-kárpát-medencei körön kívül az áthajló szárú indavirágos 

ornamentikának jellemző egy változatosabb, lazábban szerkesztett, részben már 

rögzítőfüles tárgyakon alkalmazott csoportja is. Esetükben a minta rajzolata, a tárgy és 

ornamentikájának minősége igen változó. A szárból közvetlenül leágazó
344

 és a 
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 (IV1Bd3; 29. kép 13) Csaton: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 72 (Trugly 1987, 265, Taf. 

XVI); Nuşfalău (Szilágynagyfalu) szórvány (Hampel 1881, 157); Tiszafüred – Majoros 1149 (Garam 

1995, 135, Taf. 154); Vojka – Brdašica 1 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 98); Zemun Polje 2 

(Dimitrijević 1966, 53-55, Taf. II-III);  
343

 (IV1Bd2/1) (29. kép 16) Csaton: Öskü – Agyaggödör 7 (Rhé – Fettich 1931, 43, Taf. XII, 1-7); 
344

 (IV2A3c2/1; 40. kép 5) Tokos nagyszíjvégen (két lap megegyező, virág oldalirányba néz): Gerjen 102 

(Kiss 1984a, 110, 49. t); Győr – Téglavető-dűlő 740 (Fettich 1943, 38, XXVIII. T. 18-21); Komárno – 

Lodenice (Komárom – Hajógyár) 118 (Trugly 1993, 201, Taf. XXIII); 

(IV2A3c2/2; 40. kép 1-4) Tokos nagyszíjvégen (négy ciklusból): Kiskunhalas – Debeák-Szarkás;  

Tokos nagyszíjvégen (áttört, minta négy ciklusból, a virág függőleges): Szeged – Fehértó A 307 (Madaras 

1995, 45, Pl. 32);  

Tokos nagyszíjvégen (áttört, virág függőleges): Ladánybene – Fő út szórvány (H. Tóth 1992, 51-52, 8. t);  

Tokos nagyszíjvégen (áttört, virág függőleges, mintatér gyöngyözött kerettel): Mosonszentpéter – 

Kavicsbánya 160 (Fettich 1930, 205-207); Szebény I 4 (Garam 1975b, 52, Fig. 2); Szebény I 29 (Garam 

1975b, 77, Fig. 4); Szebény I 334 (Garam 1975b, 90, Fig. 23);  

Tokos nagyszíjvégen (előlapon állatküzdelmi jelenet, a virágok állnak): Kaba – Bitózug 27 (Nepper 1982, 

103-104, 104);  

Tokos nagyszíjvégen (két lap megegyező, virágok állnak): Szeged – Sövényháza szórvány (Pulszky 1881, 

151);  

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (rögzítőfül gombszerű, áttört, a virág csüng): Cikó 504 (Somogyi 1984, 

63, 34. t); 

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (rögzítőfül növényi, áttört, virágok oldalirányba néznek): Csongrád – 

Mámai-csárdadűlő 16 (Csallány 1941, 171, XLIII. T);  

Vadkanfejes nagyszíjvégen (két lap egyforma, virág csüng): Edelsthal (Nemesvölgy) 22 (Sőtér 1898, 

200-201);  

Tokos kisszíjvégen (virág oldalirányba néz): Komárno – ul. J. Váradiho (Komárom – Váradi J. u.) 11 

(Čilinská 1982, 349-350, Tab. V, 1-2); Komárno – ul. J. Váradiho (Komárom – Váradi J. u.) 11 (Čilinská 

1982, 349-350, Tab. V, 1-2); 

(IV2A3c2/2.1; 40. kép 6) Tokos (áttört) nagyszíjvégen: Abony – Neppel F. telke 72 (Éber 1902, 249); Gátér 

– Vasútállomás 58 (Kada 1905, 381); Gátér – Vasútállomás 162 (Kada 1906a, 148);  

Csaton: Nagypall I – Határi-dűlő 80 (Kiss 1977, 76, Pl. XXXI);  

(IV2A1e3.1/2; 34. kép 12) Tokos kisszíjvégen: Dunaszekcső – Téglagyár 42 (Cs. Sós 1966/67, 101, 48-49. 

ábra); Kisköre – Halastó 139 (Garam 1979, 29, Taf. 22); Szebény I 202 (Garam 1975b, 85, Fig. 15); 

Tiszafüred – Majoros 1254 (Garam 1995, 150, Taf. 168);  
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hosszabb, körbe hajló mellékszár-szakaszról a ciklus belsejében, zárt helyzetben növő 

virág
345

 alkalmazásában nem látszik különbség. A szebényi tokos, és a cikói tokos-

rögzítőfüles nagyszíjvégek mind rajzolatukban, mind méretükben és kidolgozásukban 

(gyöngysorutánzat a peremen) rendkívül sok rokonságot mutatnak (cikói darab: 88. kép 

3).  

Az egyes, indavirágos darabok kivitelezése és rajzolata azonban általában igen 

eltérő. Az oldalirányba néző virágok nagyszíjvégeken változatlan formában tűnnek fel, 

a mellékmező mintája is egyforma annak ellenére, hogy a szíjvégek alakja jelentős 

eltérést mutat. A többi darab jelentős eltéréseket mutat mind a minta, mind a tárgyak 

kialakítása szintjén. A típus egyik változatát – szimpla és páros indaszáron – 

tipológiailag a fenti mosoni kör peremén mozgó, kifejezetten gyenge kivitelű tárgyak 

alkotják (88. kép 4, 6).
346

 Az utóbbiak közül egyes darabok minősége néha kifejezetten 

rossz – a mosonszentjánosi példány páros, áthajló indaszáras típusként csak egy győri 

nagyszíjvég mintája segítségével azonosítható. Ugyan ez a helyzet a hódsági övforgóval 

is: ornamentikája olyan mértékben romlott, hogy összehasonlító anyag hiányában 

besorolása lehetetlen lenne. A romló sor legvalószínűbb magyarázata, hogy a 

földrajzilag is egymáshoz közel eső lelőhelyek tárgyainak mintáját nem közös ősről 
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 (IV2A6b9.1; 44. kép 1-3) Tokos nagyszíjvégen (áttört, minta négy ciklusból, a virág csüng): Halimba – 

Belátó-domb 450 (Török 1998, 58, Taf. 45); Halimba – Belátó-domb 459 (Török 1998, 59, Taf. 47); 

Tokos nagyszíjvégen (áttört, mintatér csavart kerettel, minta három ciklusból, virág helyzete váltakozó): 

Keszthely szórvány (Lipp 1884, 26, V. t. 114); 

Tokos nagyszíjvégen (előlapon vonuló ragadozók, minta négy ciklusból, virág helyzete váltakozó): 

Szarvas – Grexa-téglagyár 418 (Juhász 2004, 62, Taf. XLIX); 

Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen (rögzítőfül törött, mintatér karéjos kerettel, minta öt ciklusból): 

Kisköre – Halastó 165 (Garam 1979, 33, Taf. 25); 

Tokos kisszíjvégen (előlapon ragadozó, minta két ciklusból, virág csüng): Hódmezővásárhely – Mártély-

Csanyi part B (Hampel 1905, 105-108, Taf. 85)  

Tokos kisszíjvégen (kétciklusból, hátlap díszítetlen): Kecel – Határdűlő 25 (Cs. Sós 1958, 7, 11-12);  

Tokos kisszíjvégen (hátlap díszítetlen, minta három ciklusból, virág csüng): Komárno – Lodenice 

(Komárom – Hajógyár) 9 (Trugly 1987, 253-254, Taf. II); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 

63 (Trugly 1987, 262-263, Taf. XII); Szebény I 100 (Garam 1975b, 80, Fig. 8); Szentes – Kaján 353 

(Korek 1943-44, 42, XII. t. 21-23); Zwölfaxing 43 (Lippert 1969, 132, Taf. 18); 

Tokos kisszíjvégen (áttört, két ciklusból, virág csüng): Edelsthal (Nemesvölgy) nem azonosítható (Sőtér 

1898, IV. t. 2); 

Tokos kisszíjvégen (áttört, három ciklusból, virág áll, kivéve alsó): Šturovo (Párkány) 5 (Točik 1968, 11, 

Taf. XV);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (rögzítőfül gombszerű, hátlap díszítetlen, minta két ciklusból, virág 

függőleges): Győr – Téglavető-dűlő 188 (Fettich 1943, 21, XX. T. 21-31); Győr – Téglavető-dűlő 270 

(Fettich 1943, 24, XX. T. 16-20); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (áttört, rögzítőfül gombszerű, minta három ciklusból, virág függőleges): 

Szeged – Makkoserdő 337 (Salamon 1995, 138, Pl. 24); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (áttört, rögzítőfül gombszerű, minta két ciklusból, virág csüng): 

Harkakötöny – Babó-tanya; Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 131 (Budinský-Krička – Točik 1991, 

32-33, Taf. XVIII);  

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (minta két ciklusból, virág függőleges): Bélmegyer – Csömöki-domb 

102 (MRT 10, 111. t); Regöly – Kapuvár 120(?) (Kiss 1984b, 135, 77. t); Visznek – Kecskehegy 27 

(Török 1975d, 333, Fig. 3);  

Csaton (mintatér áttört, minta két ciklusból): Szentes – Lapistó 1 (Csallány 1906, 294);  
346

 (IV2A3c2/2; 40. kép 1-4) Propeller alakú övforgón: Odžac (Hódság) V 3 (Karmanski 1975b, 9, Tab. III); 

(IV2A8b1; 47. kép 7) Tokos kisszíjvégen (virág csüng): Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 128 

(Trugly 1993, 206, Taf. XXXIII); Tiszafüred – Majoros 1254 (Garam 1995, 150, Taf. 168); Szeged – 

Fehértó A 323 (Madaras 1995, 47, Pl. 33); 

(IV2B2c1/2; 50. kép 7) Tokos nagyszíjvégen (előlapon medalionokban büsztök): Győr – Téglavető-dűlő 

545 (Fettich 1943, 32, XXVII. T);  

Tokos nagyszíjvégen (két lap mintája megegyező): Mosonszentjános – Kavicsbánya 242 (közöletlen); 

(IV2B2c1/3; 50. kép 8) Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen: Mosonszentjános – Kavicsbánya 39 (közöletlen); 
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(mesterpéldány vagy modell), hanem egymásról másolták. A félreértett/sietve készített 

mintáról később további, az eredeti ornamenstől még távolabb eső változatok 

készülhettek. 

 

Egyedi típus egy nagypalli nagyszíjvég. A baranyai lelőhelyen karéjos keretben, 

áttört nagyszíjvégen az áthajló indaszárra egyedi rajzolatú indavirág került.
347

 A 

volutapár közét egyetlen ívben lezáró szirom originális típus. 

Egyetlen esetben tűnik fel az indavirág bőségszarus mintában.
348

 A majdnem 

kizárólag laposinda-leveles ornamentikával párosuló bőségszaru indavirággal 

szerkesztésének szokatlan voltát kihangsúlyozza a garnitúra egyéb szempontból is 

szokatlan jellegzetességei (ld. alább). 

 

Akantusz-félpalmettával egy mintán az indavirág ritka jelenség (a félpalmetta 

ilyenkor általában a volutapárt alkotja).
349

 Jellemző, hogy ezen esetek már későbbi 

tárgytípusokon (rögzítőfüles nagyszíjvég) tűnnek csak fel. 

Az indavirágos, hullámzó indaszárra szerkesztett ornamentika általános 

jellemzője a minta egyszerűsége: a különböző, viszonylag változatos alapszerkezeteket 

alkotó indaszáron túl a minta ciklusaiba túlnyomórészt egyetlen, volutapárra 

szerkesztett sziromsorból álló virágzó palmetta került, egyéb kiegészítők, mint a szárról 

leágazó levelek/félpalmetták nélkül. A tendencia alól csak kevés kivételt találunk. 

Egyformán ritka az indavirág kialakításában végzett minimális változtatás,
350

 a ciklus 

további elemekkel történő kibővítése,
351

 illetve a két esetet egyesítő minta.
352

 Az 

indavirágos mintáknak a ciklust kitöltő egyetlen virágzó palmettánál összetettebb 

változatai látszólag a Dunától nyugatra jellemzőek (14. térkép). Az utóbbi, csomóval 

összefogott, páros S alakú ciklusokra szerkesztett minta florálgeometrikus jelleget 

mutat, rajta a többi, összetett szerkesztéshez hasonlóan a késő antik kultúra hatása 

érződik. 

 

Az indavirág állandósult formájának tengelyesen szimmetrikus ábrázolásainak 

legegyszerűbb változata a virágzó palmetta magányos alkalmazása. Néhány, téglalap 

vagy széles pajzs alakú veret csüngőjén feltűnő, korábbi esettől eltekintve az indavirág 

így csak a késő avar kor legvégének poncolt díszű horizontjában jelenik meg.  

Eredeti, volutapárra szerkesztett formájában a háromszirmú változat a késő avar 

állatstílus virágkorát követően a Kárpát-medencét elérő motívumdömping jellegzetes 
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 (IV2A3c1; 38. kép 15) Tokos nagyszíjvégen (áttört, mintatér karéjos kerettel): Nagypall I – Határi-dűlő 

80 (Kiss 1977, 76, Pl. XXXI); 
348

 (IV2A5b1; 41. kép 3) Tokos nagyszíjvégen (áttört): Mohács – Göröghegy-kőbánya szórvány (Kiss 1977, 

71, Pl. XXVII);  
349

 (IV2A6b9.2; 44. kép 4) Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (áttört): Kékesd 199 (Kiss 1977, 56, Pl. XXI); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (rögzítőfül gombszerű, hátlap díszítetlen, minta két ciklusból, virág 

függőleges): Kékesd 199 (Kiss 1977, 56, Pl. XXI); 

Tokos kisszíjvégen (áttört, minta két ciklusból): Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 104 

(Bunardžić 1980, t. XIII, 5); 
350

 (IV2A6b9.3; 44. kép 5) Bújtató öntött lemezén: Zalakomár – Lesvári-dűlő 235 (Szőke 2002, 81, 7a kép); 
351

 (IV2A8b1/1; 47. kép 6) Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen: Győr – Téglavető-dűlő 838 (Fettich 1943, 42, 

XXXIII. T); 

 (IV2A6c3; 46. kép 1) Tokos nagyszíjvégen: Zamárdi – Rétiföldek 1888 (Bárdos 2000, 134, cat. 213);  
352

 (IV1Bd3/2; 29. kép 15) Egytagú csaton (ovális karikájú): Žitavska Ton (Zsitvatő) 15 (Čilinská 1963, 92, 

Tab. VII, 1-18); 

Trapéz alakú merevcsüngős vereten: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 36 (Trugly 1987, 257, 

Taf. VIII); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 72 (Trugly 1987, 265, Taf. XVI); Komárno – 

Lodenice (Komárom – Hajógyár) 134 (Trugly 1987, 280, Taf. XXVIII); 
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tárgyain és mintáin csak elenyésző számban van meg. Jellemző megjelenési formáját 

ekkor változatosan szerkesztett, összetett palmetták alkotják, amelyekben a hármas 

sziromív a széthajló félpalmetták közét kitöltő, kis méretű, számos esetben gyengén 

kivitelezett elemként jelenik meg (például a nagyszentmiklósi kincs füles tálkáján: 86. 

kép 5). Ebben a szerepében szabadon cserélhető három bogyóból álló ívvel vagy 

piramissal is. Egyéb, tengelyesen szimmetrikus, levélcsokrokból összeállított minták 

mellett megfelelő mintatérben az indavirág is felbukkan önállóan. Legnagyobb 

darabszámú horizontját lyukvédő- és mellékszíjvereteket alkotó palmettákon találjuk 

meg.
353

 A hullámzó indaszárra szerkesztett, javarészt önállóan, sőt a mintán 

egyedüliként megjelenő növényi motívumként betöltött szerepével szemben a 

tengelyesen szimmetrikus palmettákon alárendelt szerepet játszik. Gyakori eset, hogy a 

három sziromból álló sor széthajló félpalmetta párok közötti szöget takarja. Kisméretű, 

a mintát alkotó motívumok között legkevésbé hangsúlyos elemként ezekben az 

esetekben gyakran bogyósorrá vagy körívvé stilizált formában, az indavirággal csak 

feltételesen azonosítható formában jelenik meg, egyenrangú helyzetben az ugyan oda 

illeszthető rüggyel.
354

 A karéjsorrá olvadó három szirom a 8. század középső 

harmadásnak változatos formakincsével egyedül, voluták nélkül is feltűnik, belőle 

csüngő vagy rajta álló palmettával.
355

 

                                                 
353

 (Ic1; 1. kép 10) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Csongrád – Mámai-csárdadűlő 16 (Csallány 1941, 

171, XLIII. T); Halimba – Belátó-domb 184 (Török 1998, 35, Taf.18);  

Keskeny pajzs alakú veret csüngőjén: Budapest X – Rákos 26 (Nagy 1998, 76, Taf. 72);  

(II5A, 2; 4. kép 14-15) Széles pajzs alakú vereten: Mosonszentjános – Kavicsbánya 24 (közöletlen); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 227 (közöletlen);  

Csüngőként (madárfejes, szimmetrikus lószerszámvereten): Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 760 

(Eisner 1952, Obr. 82);  

Keskeny pajzs alakú vereten: Székkutas – Kápolnadűlő 54 (B. Nagy 2003, 23, 26. kép); Tiszafüred – 

Majoros 1249 (Garam 1995, 150, Taf. 167);  

Lyukvédő vereten (téglalap alakú): Odžac (Hódság) IV 9 (Karmanski 1975a, 18, Tab. XI);  

Mellékszíjvereten: Erzsébet (Püspökszenterzsébet) szórvány (Hampel 1905, 330-331, Taf. 253); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 227 (közöletlen); Szentes – Kaján 134 (Korek 1943-44, 18-19, XIV. t. 

1-28); 

Téglalap alakú veret csüngőjén: Sălaj (Nuşfalau?) (Szilágynagyfalu) szórvány (Cosma XXX); 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Tiszafüred – Majoros 1141 (Garam 1995, 134, Taf. 152); 

(II5A, 2/6; 4. kép 22) Téglalap alakú veret csüngőjén (veret griffel díszített): Tiszafüred – Majoros 330 

(Garam 1995, 47, Taf. 84); 

(II5A, 2/6.1; 4. kép 23) Keskeny pajzs alakú veret csüngőjén: Kecskemét – Méntelek szórvány (H. Tóth 

1992, 52, 9. t);  

(II5A, 2/7; 4. kép 24) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Halimba – Belátó-domb 189 (Török 1998, 35, Taf. 

22);  
354

 (II6A, 1.2/1; 8. kép 12) Lyukvédő vereten: Budapest IX – Régi Lóversenytér 1 (Nagy 1998, 57, Taf. 47); 

Keszthely szórvány (Lipp 1884, 24, V. t. 96);  

(II6A, 1.2/1.1; 8. kép 13) Lyukvédő vereten: Mezőberény – Köröshíd 5 (MRT 10, 119. t. 1-8);  

(II6A, 1.2/1.2; 8. kép 14) Lyukvédő vereten: Hódmezővásárhely – Tarjánvég szórvány (Tergina 1894, 207); 

Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 93 (Pástor 1971, 116, Obr. 27); Székkutas – Kápolnadűlő 

491 (B. Nagy 2003, 64-65, 175. kép);  

Mellékszíjvereten: Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 93 (Pástor 1971, 116, Obr. 27); 

Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 129 (Daim 1987, 263, Taf. 123-126);  

(II6A, 1.2/1.3; 8. kép 15) Mellékszíjvereten: Zamárdi – Rétiföldek 805 (Bárdos – Garam 2009, 111, Taf. 98); 

(II6A, 1.2/3; 8. kép 20) Lyukvédő vereten: Krungl sírlelet (Fettich 1937a, CI. T);  

(II6A, 1.2; 8. kép 7-11) Lyukvédő vereten: Balatonszőlős – TSz istálló A (Németh 1969, 160); Győr – 

Téglavető-dűlő 188 (Fettich 1943, 21, XX. T. 21-31);  

Mellékszíjvereten: Vasasszonyfa C (Heinrich-Tamaska 2005, 244, Abb. 6);  
355

 (II2Bb2; 2. kép 25) Széles pajzs alakú vereten (gyöngysorkerettel): Odžac (Hódság) IV 9 (Karmanski 

1975a, 18, Tab. XI); 



117 

 

Nem véletlen, hogy a háromszirmú indavirág nagyrészt hullámzó indaszárakon, 

egyszerű mintán jelenik meg, és hiányzik, vagy csak szórványosan található meg a 

tengelyesen szimmetrikus szerkezeteken. Összetett palmettafán – nagyméretű, erős késő 

antik jellegzetességeket mutató nagyszíjvégen (a hasonló darabokhoz bővebben ld. 

alább) a háromszirmú indavirág egyetlen általam ismert esetben tűnik fel. Az egyéb 

növényi elemeket is alkalmazó (félpalmetták és termés), geometrizált mintán az 

indavirág kisméretű és gyenge kivitelezésű.
356

  

Főszíj veretén, volutapárból növő, jellegzetes alakjában az indavirág 

megtalálható néhány széles pajzs alakú vereten. Ezeknek egyik csoportja egymásnak 

minta tekintetében közeli rokona (leveles, líra alakba hajló palmetták, a szárak közötti 

helyet kitöltő, centrális helyzetű indavirággal),
357

 másik csoportjuk pedig egyetlen, 

változatok nélküli típust alkot.
358

 Az utóbbi eset jellegzetes, alföldi (Tisza-vidéki) 

regionális típust (88. kép 5, 15. térkép). Egyedi eset a Mohács – göröghegyi lelet széles 

pajzs alakú vereteinek összetett palmettafán indavirágról széthajló indavirág párt 

ábrázoló mintája.
359

 A lelet nagyszíjvége az indavirág és a bőségszaru alkalmazásával 

szintén párhuzam nélküli (ld. fent). 

Az indavirág kedveltségéből tehát nyilvánvalóan veszt a késő avar kor közepén 

lejátszódó átalakulással, illetve a motívumspektrumba a mediterrán elemek tömeges 

bekerülésével párhuzamosan. A geometrikus laposindás stílus használatának 

időszakában magától értetődően tűnik el – egyetlen, geometrikus laposinda-leveleket 

kísérő változatát egy nagyszíjvégről ismerem. A nagyszíjvég azonban rögzítőfüles-

tokos, áttört, egybeöntött típus, a laposindás minta rajta egyedi.
360

 A virágzó palmetta 

háromszirmú, volutapárral kombinált változata – a késő avar kor eleji típussal azonos 

formában – újra nagyobb darabszámban terjed el a késő avar kor legvégén. Tengelyesen 

szimmetrikus, egyszerű szerkesztései a ’vésett-poncolt’, csepp alakú leveleket 

összeszerkesztő stílusban viszonylag kedveltnek számítanak. Ezeken kívül ritkábban 

plasztikus, florálgeometrikus – főleg geometrikus kötőelemekkel összetartott – kései 

mintákon is megjelenik.
361

 

 

A háromszirmos indavirág-palmetta változata, amikor a középső, a két szélső 

szirom közül kiemelkedő szirom szamárhátíves csúcsban végződik. A változat a Kárpát-

medencében ritka, tudomásom szerint hullámzó indaszáron nem fordul elő. Övvereten 

                                                 
356

 (III332; 26. kép 16) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (négy ciklus): Csongrád – Mámai-csárdadűlő 16 

(Csallány 1941, 171, XLIII. T);  
357

 (III1C3.1; 18. kép 2) Széles pajzs alakú vereten: Halimba – Belátó-domb 184 (Török 1998, 35, Taf. 18); 

Halimba – Belátó-domb 189 (Török 1998, 35, Taf. 22);  

(III1C3.2; 18. kép 5) Széles pajzs alakú vereten: Csongrád – Mámai-csárdadűlő 16 (Csallány 1941, 171, 

XLIII. T); 

(III1C3.2/1; 18. kép 6) Széles pajzs alakú vereten: Győr – Téglavető-dűlő 270 (Fettich 1943, 24, XX. T. 16-

20);  

(III1C3.1/4; 18. kép 4) Széles pajzs alakú vereten: Szentes – Nagyhegy 217 (Csallány 1962, 476, XXIV. T); 

Zamárdi – Rétiföldek 1234 (Bárdos – Garam 2009, 161, Taf. 140); 
358

 (III34c1; 26. kép 20) Széles pajzs alakú vereten: Orosháza – Béke TSz-homokbánya 150 (Juhász 1995, 

89-90, Taf. XXIII); Pitvaros 167; Szarvas – Grexa-téglagyár 87 (Juhász 2004, 22, Taf. XII); Szeged – 

Kundomb 111 (Salamon – Sebestyén 1995, 21-22, Pl. 17); Tiszaderzs – Szentimrei út 2 (Kovrig 1975b, 

212, Fig. 3); 

Egyetlen változata egyéb verettípuson: (III31e1) Mellékszíjvereten: Szeged – Kundomb 38 (Salamon – 

Sebestyén 1995, 14, Pl. 5); 
359

 (III21e13; 22. kép 20) Széles pajzs alakú vereten: Mohács – Göröghegy-kőbánya szórvány (Kiss 1977, 

71, Pl. XXVII); 
360

 (IV2A1e3.3; 34. kép 15) Rögzítőfüles-tokos, áttört nagyszíjvégen: Üllő I – Disznójárás 187; 
361

 (III31e6) Széles pajzs alakú vereten: Wien, Kunsthistorisches Museum szórvány (Riegl – Zimmermann 

1923, Taf. XVI, 9);  
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egyetlen példája a az avar díszítőművészet legkésőbbi horizontjában található meg 

(Szeged – Kundomb 285. sír, lyukvédő veret).
362

 A virágtípus párhuzamai a 

nagyszentmiklósi kincs edényei közül a 15-16. számú tálka nyelén találhatóak meg.
363

 

A sziromsor csomóból széthajló, pálcikaindákból álló, liliom szerkezetű 

félpalmettapárok közét takarja, a minta a szegedihez hasonlóan florálgeometrikus.  

 

Egy indavirággal megegyező rendszerű virágváltozat esetében a volutapárt 

koronázó sziromsor nem három, hanem öt sziromból áll. Az utóbbi, szintén állandósult, 

összetetett motívumot hullámzó indaszáron ritkán alkalmazták.
364

 A hullámzó 

indaszárra szerkesztett változatra jellemző, hogy majdnem állandó formában és mintán, 

rögzítőfüles-tokos (főleg kis-) szíjvégeken terjed el először (88. kép 8), a 8. század 

középső harmadában. Az ötszirmú változat fő elterjedési területét a tengelyesen 

szimmetrikus minták jelentik. Kisebb mintatérben is jellemzőek rá a minta méretéhez 

képest összetett, számos elemből álló szerkesztések, illetve az összetett formák 

alkalmazása.
365

  

Az ötszirmú indavirág-változat számos átmeneti formát mutat a liliomok felé. A 

széthajló, ívelt levélpárból függőlegesen – a volutapár tengelyére merőlegesen növő – 

egy, három vagy öt (szirom)leveles virág-, illetve palmettatípusnak mind a volutapár 

közét kitöltő, mind az azt alkotó levelek töve közötti zugot (a biológiából átvett 

fogalommal „vacokként” ld. Szőke Béla Miklósnál)
366

 félkörben szabadon hagyó 

változata létezik. A kettőt együtt, egy mintán belül, ciklusonként legtöbbször váltogatva 

alkalmazzák. A sziromszám és a vacok kitöltése vagy szabadon hagyása szerint jelentős 

számú változat keletkezik, skálájukon az indavirág, illetve a liliom „tiszta formában” 

csak a két szélsőséges esetet jelenti. Az átmeneti formák motívumcsoportot alkotnak. A 

jelenség leglátványosabb példája egy sor, egymással szoros kapcsolatban álló 

nagyszíjvég. Tengelyesen szimmetrikus, törzs két oldalára széthajló, gyakran 

rácsszerűvé stilizált mintájukon az összes virágzó palmettaváltozat megtalálható (96. 
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 (Salamon – Sebestyén 1995, 44, Pl. 31); 
363

 Gschwantler 2002, 34-35. 
364

 (IV2A6b9.1; 44. kép 1-3) Tokos nagyszíjvégen (áttört, minta négy ciklusból): Sommerein am 

Leithagebirge 132 (Daim – Lippert 1984, 42, Taf. 84); Sommerein am Leithagebirge 139 (Daim – Lippert 

1984, 43, Taf. 90);  

Tokos kisszíjvégen (áttört, minta három ciklusból): Mosonszentjános – Kavicsbánya C (közöletlen);  

Tokos-rögzítőfüles kisszíjvégen (gombszerű rögzítőfüllel, áttört, minta három ciklusból): Čelarevo – 

Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 119 (Bunardžić 1980, t. XIII, 7); Odžac (Hódság) IV 15 (Karmanski 

1975a, 19, Tab. XVI); Tiszafüred – Majoros 1141 (Garam 1995, 134, Taf. 152); Zalaegerszeg – Ola, Új 

kaszárnya sírlelet (Szőke 2001, 103-104, 1-2. kép); Žitavska Ton (Zsitvatő) 10 (Budinský-Krička 1956, 

16, Tab. XVII); 

Tokos-rögzítőfüles kisszíjvégen (rögzítőfül növényi, áttört minta, minta három ciklus): Devínska Nová 

Ves (Dévényújfalu) 878 (Eisner 1952, Obr. 90); 

Kétlapos-rögzítőfüles kisszíjvégen (minta két ciklusból): Szebény I 140 (Garam 1975b, 82, Fig. 11); 
365

 Medalionba hajló szár, azt szervetlenül kiegészítő levéldísszel: (II7, 11; 12. kép 4) Propeller alakú 

övforgón: Lesencetomaj – Piroskereszt 240 (Perémi 2002, 82-83, 9-10. ábra);  

Csaton: Ártánd – Kapitány-dűlő 93 (Kralovánszky 1994, 48, 11. kép); 

(II7, 10/1; 12. kép 4) Keskeny pajzs alakú vereten: Tiszafüred – Majoros 1249 (Garam 1995, 150, Taf. 167); 

A csüngőt alkotó virághoz tartozó széles, ovális veret mintája összetett, egyedi liliomos, (II5A, 2/9; 4. kép 

25) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Edelsthal (Nemesvölgy) 22 (Sőtér 1898, 200-201);   
366

 Szőke 2001, 111. 
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kép 19, 109. kép 8, 10-12).
367

 A motívumcsoport ezen kívül feltűnik egyéb, gyakran 

gyenge kivitelű, tengelyesen tükrös mintában is.
368

 

Az indavirág három kerek szirommal szerkesztett, a 8. század első felében végig 

dokumentálható, majd a 8. század középső harmadában gyakorlatilag eltűnő 

változatával ellentétben az ötszirmú változattal összefüggő motívumcsoport 

egyértelműen a 8. század középső harmadában jelenik meg a késő avar 

díszítőművészetben. Elterjedése a liliomokkal párhuzamosan történik (a liliomokhoz ld. 

alább).  

 

Az indavirág néven összefoglalt, állandósuló virágzó palmettakonstrukció 

háromszirmú, kerek szirmokból összeállított változata tehát a 8. század első felében, a 

laposindás ornamentikával párhuzamosan használt, a késő avar állatstílusnak tipológiai 

és regionális szóródásával is részét képező elem. Használatában a laposindákéhoz 

hasonló tendenciák látszanak: egyszerű, hullámzó indaszárra szerkesztett minták 

dominálnak mellette, legtöbb esetben a mintára szerkesztett egyedüli növényi elemként 

szerepel. Használatának hanyatlása, illetve átalakulása (tengelyesen szimmetrikus 

szerkesztései) a 8. század első felében – tárgy- és ornamentikatipológiai alapon – 

párhuzamos a sík lemezű laposinda-levelek Kárpát-medencei használatával. 

Az indavirág esetében azonban plusz, a laposinda-levelek összefüggésében 

hiányzó tényező egy erős, látszólag messzire kisugárzó, a ’main stream’-től jól 

megkülönböztethető, zárt regionális csoport léte. A Kárpát-medence északnyugati 

régiójában egyéb avar kori tárgytípusok viszonylatában formailag tökéletesen egységes 

voltához képest rendkívül nagy darabszámban készített tárgyhorizont szórványos 

darabjai a Duna-Tisza közben és a Tisza-vidéken is előkerültek. Az egységes 

mintatípust nevezhetjük fő elterjedési területe után, részben Szőke Béla Miklós nyomán 

mosoni típusnak (13. térkép).  

A mosoni típus horizontját az alkalmazott motívumok eltávolítják a vele 

egykorú késő avar állatstílustól, és valószínűleg a mediterrán térséghez – vagy annak 

valamelyik (környező?) perifériájához kötik azt. A benne kevés kivétellel egyedüli 

növényi motívumként alkalmazott indavirág és a késő avar állatstílus tárgyain 

egyszerűbb, nem közvetlenül a mosoni változathoz kötődő mintákon elterjedő 

indavirágok közötti kapcsolat értékelése problematikus, értelmezhető csupán a közös 

előzményekre (az egykorú mediterrán díszítőművészetre) visszavezethető formai 

párhuzamosságként, de közvetlen leszármazásként is.  

A közvetlen leszármazás a bonyolultabb, összetettebb forma felől az 

általánosabb alkalmazás felé vezető utat feltételezné. Ebben az esetben tehát a mosoni 

kör darabjai jelentenék azt a forrást, amelyből a motívumot kölcsönözve a késő avar 

állatstílus adaptálta azt ízlésvilágához – az indavirágot egyszerű, hullámzó indaszárakra 

átszerkesztve. Ilyen, Kárpát-medencén belüli, közvetlen, egykorú leszármazásnak 

azonban több szempont is ellentmond. A mosoni kör zárt típusa megtalálható ugyan a 

centrumtól távoli, alföldi temetőkben is – tehát ismert volt ott is – de a változatok 

hiánya amellett vall, hogy az egységes formát nem szerkesztették át sehol a helyi 

igényeknek megfelelően. Az utóbbi esetben ugyanis számos, a változatos kárpát-

                                                 
367

 Ld. a késő antik kör nagyméretű tárgyainál, a Szeged – kundombi 124. sír tárgyainak ornamentikája 

kapcsán. 
368

 (III21e11; 22. kép 16-17) Csaton (mintatér karéjos kerettel): Mosonszentjános – Kavicsbánya F 

(közöletlen);  

Széles pajzs alakú vereten: Jánoshida – Tótkérpuszta 3 (Erdélyi 1958, 4-5, III. t); Szebény I 100 (Garam 

1975b, 80, Fig. 8); Zalakomár – Lesvári-dűlő 388 (Szőke 1994, 7. t);  

Mellékszíjvereten: Öskü – Agyaggödör 7 (Rhé – Fettich 1931, 43, Taf. XII, 1-7); 
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medencei megjelenések felé átmenetet képező formának kellene lennie a mosoni típus 

irányából. Ugyan ezt az átmenet, illetve változatnélküliséget tapasztaljuk a mosoni 

körben megjelenő egyéb motívumok, mint az oroszlánok, illetve néhány háromlevelű 

félpalmetta esetében is. A mosoni típuson ábrázolt virág – a minta aprólékosan 

kidolgozott, részletes volta, illetve a tárgyak viszonylag kis mérete miatt – apró, 

többször nehezen felismerhető. Vele szemben a késő avar állatstílus tárgyain ábrázolt 

indavirágok nagyobbak, a kevesebb részletet mutató, egyszerűbb mintán főleg a 

nagyszíjvégeken jobban kivehetőek. A motívum formai előzményét tehát nem jelentheti 

annak mosoni változata. Végül a belső leszármazás ellen szólnak az időrendi érvek is: 

semmi bizonyítékunk nincsen arra nézve, hogy a mosoni típus, illetve kör időben 

megelőzné a késő avar állatstílus indavirágjait.
369

  

Szinte fölösleges megjegyezni, hogy hasonlóképpen lehetetlen levezetni az 

eltérő ornamentikát és részben eltérő motívumokat alkalmazó mosoni kört a késő avar 

állatstílusból. 

A fenti megfontolásokból kifolyólag a mosoni virágos indatípust tehát inkább az 

egykorú késő avar állatstílussal egykorú, attól részben független, részben azonban 

rokon, párhuzamos jelenségnek tekinthetjük. Az azonos, mindkét esetben nagy 

tömegben, de eltérő, csoporton belül egységes stilisztikai háttérrel alkalmazott 

indavirág-motívum a késő avar díszítőművészet, illetve az annak peremjelenségét 

képező mosoni kör díszítőművészetének közös gyökeréből kellett táplálkozzon.  

A mosoni típus mintájának első avar kori megjelenése a Kiskőrös – vágóhídi IX. 

sír ezüstlemez nagyszíjvégének poncolt mintája (87. kép 1). A minta szerkesztése – 

áthajló, páros indaszárra szerkesztett, a ciklusokat egyedül kitöltő virágzó palmetták – 

megegyezik a mosoni típusú mintával (Kiskőrös-mosoni típusú minta). Egy Kárpát-

medencén belüli, belső fejlődés feltételezése esetén a szíjvég a motívumok 

megjelenítése és mérete alapján már jelenthetné a késő avar típusok közvetlen 

előzményét.  

A képet tovább színezi néhány egyedi eset is.  

Az egyedi kivitelezésű, áthajló indaszárra szerkesztett, karéjos keretű mintaterű 

nagypalli nagyszíjvég egyedi esetet jelent a késő avar kor első felének anyagában. Az 

összes, áthajló indaszáras szerkesztést összefoglalva megállapítható, hogy formailag túl 

zárt, szinte változatok nélküli kört alkotnak ahhoz, hogy egyértelműen ezek a darabok 

közvetíthették volna az indavirág-formát a késő avar kor első felének 

díszítőművészetébe (a mosoni kör peremén előforduló, áthajló indás változatok inkább a 

késő avar állatstílus preferált mintájának és a mosoni tíusú mintának a határvidékén 

létrejött, javarészt gyenge kivitelű darabok). A látszat szerint az áthajló szárú és az 

egyszerűbb szerkesztések egymással párhuzamos, nem egymásból levezethető 

jelenségek. Ahogy területileg nem származtatható tehát a mosoni típusból az indavirág, 

úgy a Kiskőrös-mosoni típusú, áthajló indaszáras szerkesztés sem lehetett előzménye a 

késő avar állatstílus indavirágjainak. 

Egy Mohács – Göröghegy-kőbányai szórvány garnitúrában a széles pajzs alakú 

vereteken az indavirágos összetett palmetta/palmettafa egyedi jelenség – hasonló, 

összetett, tengelyesen szimmetrikus minták avar környezetben csak tipológiailag 

fiatalabb tárgyakon terjednek el. A nagyszíjvég bőségszarut indavirággal kombináló 

mintája szintén egyedi. Az együttes keltezését a széles pajzs alakú veretek, a 

bőségszaru, a növényi dominancia is a késő avar állatstílus használatának második 
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 Zábojník 1991 szerint a mosoni kör indavirágos vagy oroszlános, rozetta alakú veretei a SpA II-től 

kelteződnek (Zábojník 1991, 22063, 22072, 04878, 22009, 22071. sz. veretei, összevetve Abb. 1. 

szeriációs táblával. 
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felébe tolja. A benne találkozó jellemzőkkel azonban mindenképpen egyedi eset, illetve 

a többi, hasonlóan egyedi jelenségeket koncentráló övgarnitúra közé illeszkedik. 

 

A virágos palmettatípus – az „indavirág jellegű szerkesztés”, illetve belőle 

állandósult indavirág-motívum viszonya egymás között olyan, mint a liliomos 

szerkezetű minták és a liliom, mint összetett motívum viszonya. A virágzó palmetta 

szabadon szerkeszthető változata a Kárpát-medencben az indavirágnál szűkebb körben, 

összetett palmetták kíséretében jellemző. Kiemelkedő példáit a nagyszentmiklósi kincs 

7. számú korsójának frízein,
370

 változó minőségű példáit összetett palmettákon, illetve 

palmettafákon találjuk meg.
371

 Esetükben a hármas sziromsor gyakran szabadon 

kicserélhetőnek tűnik megegyező számú bogyóból összeállított ívelt sorra, illetve 

kerülhet a helyére egyetlen rügy is. Az utóbbi esetek átmeneti formát képeznek a 

liliomos szerkezetű minták felé. A két mintatípus kapcsolata használatuk megegyező 

okából, a sarkok kitöltésének kényszeréből származik.  

Szemben az indavirággal a palmettatípus szabadon szerkesztett formáját csak a 

8. század középső harmadának változatos mintakincse alkalmazza gyakrabban – éppen 

akkor, amikor az indavirág hosszú időre – egészen a 8. század végéig – kikerül a 

repertoárból.  

Az indavirág tehát a késő avar díszítőművészet jellegzetes, késő antik és a 

laposindás ornamentikához hasonló elterjedést-jelleget keverő, azok között átmeneti 

helyzetben lévő motívuma. 

 

3. Az indavirág a Kárpát-medencén kívül 

 

Az indavirág használatának Kárpát-medencei dinamikája jól érezhetően eltér 

egyéb, késő antik eredetű, a 8. század közepének késő antik hullámához tartozó 

motívumokétól. Azokkal szemben a 7. század második felétől a 8. század közepéig 
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 7. sz. korsó medalionjainak szegélyfrízén; A 15-16. sz. tálka fülén a Kárpát-medencében az általam 

különben csak a Szeged – kundombi 285. sír lyukvédőjéről ismert, hegyes középső szirmú forma tűnik 

fel. 
371

 (II6A, 3.1; 10. kép 1) Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen (négy ciklus, keret rovátkolt, rögzítőfül 

gyöngyözött): Čunovo (Dunacsúny) 92 (Sőtér 1895, 104); Nové Zámky (Érsekújvár) 176 (Čilinská 1966, 

37-38, Taf. XXXVI);  

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (öt ciklus, mintatér karéjos kerettel, rögzítőfül gyöngyözött): 

Dunaszekcső – Téglagyár 8 (Cs. Sós 1966/67, 91, 44-45. ábra);  

Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen (gyenge rajzolatú, rögzítőfül kakasfejes): Nové Zámky (Érsekújvár) 

463 (Čilinská 1966, 90, Taf. LXIX); 

Csaton (egy ciklus, mintatér karéjos kerettel): Dunaszekcső – Téglagyár 8 (Cs. Sós 1966/67, 91, 44-45. 

ábra); 

Keskeny pajzs alakú vereten: Nové Zámky (Érsekújvár) 176 (Čilinská 1966, 37-38, Taf. XXXVI); 

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen: Nové Zámky (Érsekújvár) 176 (Čilinská 1966, 37-38, Taf. XXXVI);  

Széles pajzs alakú lószerszámvereten (egy ciklus): Komárno (Komárom) – Hadovce 6 (Čilinská 1982, 

358, Tab. XII, 15-18); 

(II6A, 3.1/1; 10. kép 2-3) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (gyöngyözött rögzítőfüllel és kettős 

rovátkolt/gyöngyözött peremmel): Átokháza – Bilisics 1 (Fettich 1937a, IX. t. 1-18); Szentes – Nagyhegy 

133 (Schupiter 1929, 260, 132. kép); Čunovo (Dunacsúny) 25 (Sőtér 1895, 94); Győr – Újszállások 

szórvány (Fettich 1943, 4, V. t. 4); Odžac (Hódság) V 1 (Karmanski 1975b, 9, Tab. I); Pilismarót – 

Basaharc 1938 szórvány (Fettich 1965, 11);  

Csaton: Horgoš – Djavolja rupa, imanje Karas I. (Horgos – Ördöglyuk, Kárász I. birtok) 5 (Kárász 1894, 

198, 202); Sajószentpéter – Homokbánya szórvány (Végh 1963, 17-19, II-III. t); 

Keskeny pajzs alakú vereten: Čunovo (Dunacsúny) 44 (Sőtér 1895, 98);  

Széles pajzs alakú vereten: Budapest XIV – Népstadion 22 (Nagy 1998, 110, Taf. 87);  

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Budapest XIV – Népstadion 22 (Nagy 1998, 110, Taf. 87); 

Dunaszekcső – Téglagyár 42 (Cs. Sós 1966/67, 101, 48-49. ábra);  
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gyakori; majdnem teljesen hiányzik a 8. század középső harmadának késő antik 

leletköréből, és a geometrikus laposindás stílusból. Nagyobb számban, immár 

florálgeometrikus ornamentikában ismét a késő avar kor végi vésett-poncolt körrel 

terjed el. A különbségét a késő antik jellegű ornamentikával szemben jól mutatja, hogy 

az indavirág ötszirmú változatának feltűnése, amely valóban a késő antik hullám része, 

jól dokumentálhatóan nincsen tárgy- és ornamentikatipológiai kapcsolatban a 8. század 

első felének tárgytípusain végig jelen lévő háromszirmú változattal. Másrészt a késő 

avar állatstílus végén feldúsuló motívumkincsben szabad szerkesztésben, sarkok 

kitöltésére palmettákon alkalmazott hármas sziromcsoportok környezetéből az indavirág 

állandósult motívumformája már hiányzik. Magát a szerkesztési módot, illetve a három 

tagból álló sziromsort tehát alkalmazza a mediterrán díszítőművészet – a liliomos 

szerkesztésekhez hasonló módon, változatos formában – az avar környezetben állandó 

formában használt indavirág helyi elterjedése viszont szemmel láthatóan kerüli a direkt 

mediterrán-késő antik befolyás által determinált időszak díszítőművészetét. 

Az indavirág avar környezetben elterjedt, illetve korábban megjelenő, 

háromszirmú típusán belül is megkülönböztethetőek irányzatok: a mosoni típus 

stilisztikailag zárt, regionális szempontból is elkülönülő csoportban sűrűsödik. Vele 

szemben a laposindás ornamentika tendenciáihoz igazodó, egyszerű típusok teljes 

Kárpát-medencében körülbelül egyforma elterjedést mutatnak, darabszámuk és 

ornamentikatipológiai egyhangúságuk szinte csak az egykorú laposindás mintákéhoz 

mérhető. 

A bizonyítottan avar környezetben keletkezett nagyszentmiklósi kincsben az 

indavirágnak avar környezetben állandósult formája egyetlen esetben sem fordul elő.
372

 

A nagyszentmiklósi kincs edényeiről azonban a Kárpát-medencei késő avar kor átlagos 

minőségű díszítőornamentikájának darabszámra nézve döntő tömegét kitevő laposindás 

ornamentika – mind annak korai, naturálisabb, mind pedig geometrikus változata – is 

tökéletesen hiányzik. A kincs egyetlen, laposindákkal közeli tipológiai rokonságban 

lévő eleme a 2. korsó szájának peremdísze. Az áthajló, hullámzó indaszárra szerkesztett 

kétlevelű félpalmettás minta azonban – habár logikailag részét képezi a késő avar kori, 

főleg a 8. század első felére keltezhető ornamentális hagyománynak – azonos formában 

csak egyetlen esetben jelenik meg.
373

 

Azt a jelenséget, hogy a késő avar kornak az alkalmazások tömegével 

kiemelkedő két motívum-, illetve mintatípusa a Kárpát-medencei avarság kiemelkedő 

emlékén nem tűnik fel, a késő avar leletanyag minőségi rétegeivel egyszerre, alább 

szeretném tárgyalni. Itt elég annak megállapítása, hogy a kincsnek a kutatás által 

egyetértésben a 8. századra keltezett
374

 részében az alkalmazott, legtöbb esetben 

közvetlenül a mediterrán térséghez köthető ornamentális formakincsben nem szerepel 

az indavirág. A jelenségnek lehet egyszerű, időrendi magyarázata: a kincs edényei közül 

eszerint egyetlen darab sem készült volna a késő avar kor azon időrendi fázisaiban, 

amikor a díszítőművészetben az indavirág vagy a laposinda-levél dominált. A második, 

de az elsőt nem kizáró magyarázat lehet, hogy a késő avar kori elitkultúra az átlagos 

minőségű, középréteghez kötődő tárgyi kultúrától idegen, illetve eltérő trendeknek 

engedelmeskedett. Mindkét esetben visszaérünk azonban a kiindulási ponthoz: a kincs 

8. századi részének készítését meghatározó ornamentális trendek gyökere – időrendi, 

és/vagy kulturális tényezők alapján – a Földközi-tenger medencéjében keresendő: amint 
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 Bálint 2004a, konklúzió 
373

 Tokos nagyszíjvégen (előlapon állatalakkal): Doboz – Marói-erdő szórvány (Juhász 1973, 109, V. t. 3-

4). 
374

 Ezen belül az egyes edények egymáshoz viszonyított relatív időrendi besorolásában vannak eltérések, 

ld. Bálint 2004a, 530-563. 
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8. század középső harmadának késő antik horizontjának nem eleme az indavirág és a 

laposinda, úgy hiányozhat az a nagyszentmiklósi kincsről is.  

 

Az indavirág egyes, főleg összetettebb növényi mintákat alkalmazó típusai a 

Kárpát-medencében ennek ellenére jól érezhetően mediterrán gyökerű környezetben 

mutatnak sűrűsödést. Ennek egyértelmű példája az áthajló száras mintákkal (Nagypall) 

kibővített mosoni típus, de egyes, főleg dunántúli darabok is (Mohács – Göröghegy, 

Zamárdi). A zalaegerszegi, csongrád-mámai, szentesi, nagyméretű, igen jó kidolgozású 

tárgyak ornamentikája, díszítőelemei egyértelműen, a garnitúrák avar leletanyagban 

elváló volta miatt a nagyméretű tárgyakhoz hasonlóan (ld. alább) közvetlen mediterrán 

hatásra jöhettek létre. 

Az indavirág első előfordulását is mediterrán-bizánci kapcsolatú, sajátos módon 

feltételesen a Kárpát-medencei avarsághoz köthető összefüggésből ismerem. Egy 

magángyűjteményben fellelhető, lelőhely nélküli, öntött ezüst, kiskőrösi típusú profilált 

martinovka jellegű övveret tetején, csészelevélpáron ül (89. kép 2). Az amerikai 

katalógus minden további nélkül 6-7. századi, avar tárgynak mondja a veretet.
375

 A 

veret közeli párhuzama a Kiskőrös – Városalatti temető 9. sírjából került elő.
376

 A 

majdnem azonos kialakítású tárgyakon a megegyező módon széthajló volutapárra 

sziromsor helyett három, piramist alkotó gömb került. A volutapárra ültetett hármas 

sziromsor és a bogyókból álló piramis az itt vizsgált, késő avar kori növényi eredetű 

mintákon is egyenértékű, egymást szabadon kiváltó megoldás. Legszélesebb körben 

egyértelműen a mediterrán formakincset alkalmazó tárgyak környezetében (csüngős, 

túlnyomóan széles pajzs alakú veretek) fordul elő. A „Martinowka kör” veretek 

kapcsolatrendszere egyébiránt a Mediterráneum felé mutat, a kiskőrösi veretek egykorú, 

pontos formai párhuzamai – csattestként – nagy területen szóródnak a Mediterráneum 

területén a Balkántól keletre (89. kép 3).
377

  

Ezzel szemben meglepő, hogy biztosan a mediterrán-bizánci kultúrába tartozó 

tárgyon az indavirág a 9-10. századig nem, utána is csak szórványos esetekben 

dokumentálható. Az egyetlen, európai korai középkor és a bizánci kultúra környezetébe 

sorolható tárgy a St. Maurice de Agaune apátság kincstárában őrzött korsó (90. kép 1). 

A korsó griffekkel és virágzó palmettákkal díszített zománclemezeinek eredetére 

számos javaslat született.
378

 A korsó zománclemezeit általában a Karoling korra 

datálják. Keltezése ezen belül a két zománclemez legtöbb ikonográfiai elemének 

párhuzamai fényében valószínűleg későbbi. A palmettafáinak preszlávi 

kerámialeleteken előkerült tökéletes,
379

 a griffek szárnyainak 10., az oroszlánok 9. 

századra keltezhető párhuzamai
380

 fényében inkább 9, illetve 9-10. századi. A korsó 

korai, 8. századi keltezését elfogadó G. Haseloff
381

 által idézett párhuzamoknak, így a 

thesszalonikéi zománcos karperecpárnak és a korsóhoz hasonlóan indavirággal díszített 

Chachuli-tryphtichonnak (90. kép 2) azonban Haseloff is elfogadja későbbi, 9. századi 

keltezését.
382

 A thesszalonikéi karperecek esetében a kutatás G. Haseloffal szemben 
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 In: Treasures of the dark Ages in Europe. Ariadne galeries, New York XXXX, Nr. 127. 
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 Horváth 1935, XXIV, 6-13. 
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 Bálint 1992; A csatokhoz: Schulze-Dörlamm 2009b, 44-46. 
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 Összefoglalja, az avar eredet kizárásával Bálint 2006a.   
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 Miatev 1936, 96-98. 
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 Haseloff 1990, 30. 
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 A kanna keltezését részletesen tárgyalja G. Haseloff: annak ellenére, hogy a legtöbb, általa a 

zománcleletekhez idézett párhuzam 9-10. századi, végül a lemezek 8. századi keltezése mellett állapodik 

meg (Haseloff 1990, 28-31). 
382

 Haseloff 1990, 31. 
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nagyrészt megegyezik azok 10. századi keltezésében.
383

 Mivel a kaukázusi tryphtichon 

esetében G. Haseloff sem kételkedik a tárgy 9. század második felére keltezhető 

voltában, az indavirágok jelenlétét összevetve a többi ikonográfiai párhuzammal, a St. 

Maurice apátság korsója esetében valószínűbbnek tartom, hogy nem keltezhető a 9. 

század elé. A griffekhez ugyancsak Preszlavból – tehát a palmettafák párhuzamaival 

egy helyről – idézhető mázas kerámián pontos, illetve egyértelmű keltezésű (9. sz. 2. 

fele, 10. sz. eleje) párhuzamok
384

 ikonográfiai jellemzői alapján a korsó zománclapjai 

egyéb, vizsgálatunk tárgya szempontjából kései, bizánci eredetű zománcmunkákkal 

mutatnak inkább hasonlóságot. A bizánci díszítőművészetben – ha nem is 

zománcmunkán – de a 11-12. századi környezetből, Szent Györgyöt ábrázoló ikonról, 

filigránmunkán jelenik meg az agaunei korsón tapasztalható jelenség, amelyben a 

virágzó palmetta egy helyen tűnik fel, mint „Halbvollsichtben” ábrázolt virág, illetve a 

teljes rozetta (89. kép 4).
385

 Minden jel szerint az indavirágnak avar összefüggésben 

érdekes formája tehát a bizánci-mediterrán környezetben a késő avar kort követően 

kerül először alkalmazásra. 

 

Az indavirág esetében tehát az a sajátos helyzet áll elő, hogy miközben a Kárpát-

medencei avar anyagban előfordulása részben mediterrán eredetű trendek-típusok 

környezetében is súlyozódik, addig a Mediterráneumot és az egyértelmű mediterrán-

bizánci forrásból táplálkozó tárgyi kultúrát elkerüli. A 7-8. századi, Kárpát-medencei 

megjelenésének előzményét tehát valószínűleg – a mosoni típus és a tengelyesen 

szimmetrikus, szabadon szerkesztett palmettaváltozatokon megjelenő sziromívek 

kivételével más irányban kereshetjük. 

 

Az avar indavirágnak, mint összetett motívumnak legpontosabb párhuzamai a 

Selyemút menti díszítőművészetekben maradtak ránk. A ránk maradt források kis száma 

ellenére az indavirág összetett motívumként, illetve összetett volutakehely vagy 

széthajló félpalmetták közét lezáró sziromív alakjában is igen kedvelt volt Közép-

Ázsiától a Tang kori Kínáig. A palmettatípus felhasználása nem párosul az avarhoz 

hasonló formai egyhangúsággal (91-94. kép). Az indavirág, mint állandósult összetett 

motívum leggyakrabban szamárhátíves középső szirommal, és-vagy összetett 

sziromrendszerrel jelenik meg. A gyakran többsoros, összetett sziromrendszert látszólag 

leginkább az elterjedési terület kínai vége kedvelte, emellett azonban annak az avar 

megjelenéssel azonos formáját is alkalmazta a kínai díszítőművészet. Egy 684-755 közé 

keltezett, fa Bódhiszattva ruhájának festett díszítése valószínűleg selyemszövet mintáját 

utánozza.
386

 A jól keltezhető tárgyon kívül ugyan ezt a motívumot számos egyéb Tang 

kori szövetről, illetve fémtárgyról is ismerjük. A fémtárgyakon gyakori a minta 

hátterének poncokkal borítása (91. kép 1). A Tang-kori Kínát ért erős nyugati hatást 

bizonyítják olyan, az indavirágot is alkalmazó tárgyak, mint egy Tibetben előkerült, 8-9. 

századi tál,
387

 illetve a Kül-Tegin halotti áldozatából származó, kínai eredetű, nomád 

lovassal díszített, főnixfejes mázas kancsó is.
388

 A tárgy, illetve a minta és motívumok 

rajzolatában, kidolgozásában kifejezésre jutó kínai hatás mellett mindkét esetben 

egyértelmű a létrejöttükben a késő antik-mediterrán kultúra ikonográfiai, illetve a 

kancsó alakja esetében formai befolyása. 
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A motívum kínai változatának, illetve a kínai selymeknek a Selyemút mentén 

nyugat felé ismert voltát és használatát a minta pendzsikenti ábrázolása (93. kép 2)
389

 

bizonyítja. A kínai és Selyemút menti példák – a mediterrán művészet egykorú 

emlékeivel ellentétben – ráadásul jól is keltezhetőek, egykorúak a Kárpát-medencei 

motívummal (7. század második-8. század első fele). A motívum Közép-Ázsiában helyi 

eredetű tárgytípusokon is előfordul. A kínai példákkal szemben az indavirágnak a 

közép-ázsiai területen inkább egyszerűbb, egyetlen sziromívet alkotó változatai 

terjedtek el. A szogd fémedény művesség termékeként tartják számon a malzewai 

korsót (94. kép).
390

 Az edény nyakán és talpán az indavirágnak enyhén módosított, 

szamárhátívben záródó középső szirmú változatát ábrázolták. A minta hátterét kerek 

poncok borítják, keltezése ugyancsak a 7. század vége-8. század eleje.  

A közép-ázsiai fémművesség a volutapár közét lezáró sziromívet előszeretettel 

alkalmazta szabadon szerkesztett, összetett, palmettaminták széthajló szárai közötti tér 

lezárására. A laposindás ornamentika kapcsán feljebb tárgyalt, a Káma- és a Don-

vidéken keresztül a Kárpát-medence nyugati pereméig feltűnő, csomózott laposindás 

palmettáknak látszólag Közép-Ázsiában jellemző típusát alkotják a sziromívvel lezárt 

közű típusok (81. kép 1-2).
391

  

 

4. Összefoglalás: indavirág és laposindák a közép-ázsiai és a Kárpát-medencei 

díszítőművészetben 

 

Több eset szól tehát amellett, hogy Falko Daimmal egyetértésben az avar 

díszítőművészet állandósult, egyszerű volutapárra ültetett indavirágját kelet felől, a 

Selyemút környékéről származtassuk.
392

 Megjelenéseinek száma alapján egyértelmű 

lenne, hogy egészen keletről, Kínából eredeztessük; a Tang kori kínai tárgyi kultúra 

sokrétű nyugati kapcsolatai miatt ez azonban nem valósznű. Az indavirág eredetét 

mindenesetre valahol a Selyemút mentén kell keresnünk: itt állandósulhatott az avar 

indavirágnak megfelelő formában az alapvetően antik-mediterrán eredetű, azonban 

eredeti kontextusában a liliomos szerkesztésekhez hasonlóan szabadon kombinált, 

sziromsorral kitöltött közű széthajló palmetta.  

A motívumnak a késő avar díszítőművészetbe Közép-Ázsia felől érkezését még 

valószínűbbé teszi az indavirág sziromívjének ott látszólag a laposindás mintákhoz való 

vonzódása: annak ellenére, hogy Közép-Ázsiából igen szűkösen áll rendelkezésünkre 

források, az ottani díszítőművészetnek a Káma-vidéki, doni, krími, illetve ezeken 

keresztül a balkáni laposindás körökkel kapcsolatban álló része látszólag előszeretettel 

alkalmazta a laposindás mintákkal együtt az indavirág bizonyos típusait, illetve a 

voluták közének sziromívvel való lezárását. Emellett az alkalmazott minták terén a 

Közép-ázsiai trend nem különbözik a többi laposindás díszítőművészettől: minden 

minta a tengelyesen szimmetrikus megoldásokat részesíti előnyben, illetve szűk, leveles 

motívumválasztékot alkalmaz.  

Közép-Ázsiából ránk maradt kis darabszámú horizonton kívül az egyértelműen a 

Földközi-tenger felé gravitáló laposindás körök szűk motívumválasztékának az 

indavirág nem eleme. Ehelyett a Földközi-tenger környezetében az indavirág sziromívét 

inkább változatos szerkesztésű és motívumválasztékú, a laposinda-leveleket legfeljebb 

mellékesen alkalmazó palmettaminták elemeként, széthajló szárak közének lezárására 

alkalmazták. Sarkokat lezáró elemként kis méretével is a minta mellékes eleme.  
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A sziromív ezzel szemben a közép-ázsiai környezetben a kínai alkalmazáshoz 

hasonlóan mind állandó összetett motívumként, mind összetett palmetták közének 

zárótagjaként hangsúlyos, méretén kívül formai változatosságával is kiemelt elem. A 

közép-ázsiai díszítőművészet az indavirág alkalmazásában közelebbi rokona a Tang 

kori kínai díszítőművészetnek, mint a rá sokrétű hatást kifejtő mediterrán térségnek. 

Laposindás ornamentikája tehát sajátos, átmeneti helyzetben van a mediterrán térség és 

a Selyemút között: az előnyben részesített mintákban (Micheldorf-Skalistoe típusú 

palmetták, illetve páros indák) nyugat felé, az indavirág iránti előszeretetével azonban 

kelet felé mutat.  

Sajátos, kelet-európai, sztyeppei, közép-ázsiai, illetve a korai muszlim 

díszítőművészetre jellemző képbe illeszthetőek a laposindás ornamentikának nagy 

felületű laposinda-leveleket alkalmazó változata is. Esetében tehát láthatólag keleti 

mediterrán, azonban a keleti mediterrán trségnek is inkább a peremét körbevevő 

jelenséget figyelhetünk meg.  A két motívumtípus, mint egy díszítőművészet 

hangsúlyos elemének együttes előfordulását nagyobb, illetve kifejezetten nagy arányban 

egyedül a Közép-ázsiai, illetve a Kárpát-medencei avar környezetben ismerem. A két 

hagyomány közötti hasonlóságon túl fontosabbak az eltérések: a késő avar állatstílus az 

indavirágot leginkább az általa kedvelt egyszerű indamintákon, a ciklust egyedül kitöltő 

elemként, a laposindás mintákhoz hasonló tendenciáknak megfelelően használja. Avar 

környezetben tehát a minta- és tárgytípusok variabilitása a tömegesnek mondható 

előfordulás ellenére kicsi. A közép-ázsiai példákon ezzel szemben az indavirág is a 

laposindás mintákban tükröződő, mediterrán, antik, tengelyes szimmetriát előnyben 

részesítő ízlésvilág részeként jelenik meg. E tekintetben tehát az utóbbi a hispániai, a 

Warnebertus-ereklyetartóval fémjelzett Merowing, illetve a balkáni és a kelet-európai 

laposindás minták rokona, és teljesen idegen tőle a sztyeppei laposindás környezet 

ízlésbeli egyszerűségével jellemezhető avar mintavilág. 

A laposinda-szerkesztésekben tükröződő ízlést tehát mind a közép-ázsiai, mind 

az avar díszítőművészet esetében megtaláljuk a vele egyszerre, azonos tárgytípusokon 

alkalmazott indavirág esetében is. A rokonságon túl a különbség okát a közép-ázsiai, 

Selyemút-menti, városias magaskultúrák, illetve az avarság kultúrája közötti eltérésben 

kereshetjük. Míg az előbbi a mediterrán-bizánci, illetve a kínai centrumok között 

azokkal egyenlő szintet képvisel, az utóbbi képét a sztyeppei, türk tárgyi kultúrát 

létrehozó ízlésvilág határozta meg.  

Ennek fényében a késő avar állatstílust létrehozó tényezők között a növényi 

ornamentika motívumhasználata alapján feltételezhetünk egy közép-ázsiai eredetű 

szubsztrátumot: ezt az ornamentális réteget az avarság a belső-ázsiai, egykorú 

leletanyag ornamentális képével alapjában egyező, sztyeppei-nomád ízlésvilágának 

megfelelően egyszerűsíti. A Kárpát-medencében ránk maradt, darabszámában rendkívül 

gazdag avar tárgyi anyag létrejöttében, megjelenésének formáiban azonban, mint alább 

bizonyítani szeretném, már a helyi környezetnek volt elsőrendű szerepe.  

 

A Kárpát-medencében a mediterrán térség közvetlen befolyása alá kerülő avar 

tárgyi kultúrában az indavirág részben igazodott a helyi viszonyokhoz. A Kárpát-

medence nyugati peremén, ahol közvetlen, erős mediterrán hatás érhette a késő avar 

állatstílus időszakában is a tárgyi kultúrát, sajátos, helyi, mediterrán kultúrának inkább 

megfelelő, összetettebb mintát alkalmazó, itt mosoni típusnak nevezett változata alakult 

ki. Az indavirág avar környezetben elterjedt voltának, illetve azonos formában 

mediterrán hiányának összevetése alapján valószínűtlen, hogy a mosoni típus egyedül a 

Kárpát-medence nyugati peremét érő egyéb, egykorú esetek alapján is bizonyítható 

mediterrán kulturális befolyás alapján jött volna létre.  
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A vele egykorú, késő avar állatstílus időszakában élő tárgyi kultúrában a Kárpát-

medence peremterületeinek regionális alapú különállása számos, avar környezetben 

marginális jellemzőjével írható körbe. A gombos végű szíjvégek, a rögzítőfüles 

felerősítésű csatok és övveretek, a geometrikus díszű ornamentika iránti előszeretet 

körberajzolják a Kárpát-medencei, avar politikai hatalommal meghatározható egység 

peremét. A peremterületi jelleg legjobban a Kárpát-medence nyugati peremén, főleg 

délnyugati, illetve a bécsi medencén keresztül nyugat felé nyitott, északnyugati 

régiójában vizsgált.
393

 Jellemzője, hogy míg a használt motívumkincs tekintetében 

nagyrészt alkalmazkodik az avar, egykorú környezet díszítőművészetéhez, addig 

ízlésében elüt attól.  

A jelenség legjobban néhány avar szállásterülettől távoli, karintiai, szláv 

népesség hagyatékához tartozó, 8. század első két harmadába keltezhető síregyüttes 

alapján vizsgálható.
394

 Esetükben a motívumkincs nagyrészt az egykorú késő avar 

környezetből származik, a rendezőelv viszont látszólag kifelé, a térben legközelebbi 

mediterrán régió felé mutat (érdekes kontraszt ez az avar tárgyi kultúrával szemben: míg 

az mediterrán ornamentikát használ, abból helyi, Kárpát-medencei, gyakorlatilag avar 

/késő avar kori/ ízlés szerint válogat). A jelenség posztstrukturalista-processzualista 

értelmezése szerint
395

 tehát míg az avar elit a környező világ nyelvrendszerét használja, 

tehát azon belül, de az egyes, sajátosan alkalmazott elemekkel annak önálló 

egységeként definiálja magát, addig a mosoni kör indavirágos mintái – a karintiai-

krajnai szlávok avar veretes övein a veretek ornamentikájához hasonlóan – a régióban 

domináns avar elemeket alkalmazzák: gyakorlatilag magukat az avarsággal azonosnak 

tételezik, magukat avar szemmel nézik. A minták rendszere azonban kisebb-nagyobb 

mértékben eltér az avar előzményekétől:
396

 hiába definiálta tehát magát egy karintiai 

halomsírban eltemetett előkelő avarként, ténylegesen más rendszerben élt, az avar 

jeleket egységbe fogó (kulturális) rendszere idegen volt attól az avartól, amellyek 

azonosulni kívánt.
397

  

A mosoni kör létrejöttét ebben a rendszerben részben a késő avar környezet 

motívumpreferenciája határozhatta meg. Az indavirág valószínűleg a nyugati 

peremterület ízlésvilágához is közelálló motívum lehetett – mint láttuk, elemeinek 

szabadon szerkesztett variációi részei voltak a mediterrán díszítőművészetnek, illetve a 

8. század középső harmadától a Kárpát-medencében is elterjedő, onnan származtatható 

szélesebb motívumválasztéknak. Emiatt könnyen domináns motívummá válhatott egy, 

alapvetően mediterrán ízléssel – ha tetszik, posztprocesszualista terminológia szerint 

mediterrán struktúrával/rendszerrel – meghatározott körben.  

A mosoni típus mintájának alapját a horvátországi smerdljiben feltárt 

nagyszíjvég hátoldalának páros, áthajló indaszárra szerkesztett kétlevelű félpalmettás, 

poncolt hátterű ornamentikája képezhette. A páros inda legalsó ciklusának tövénél az 
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összeolvadó, hármas karéjsort alkotó sziromsor megjelenítése, illetve a minta egyéb 

részleteihez viszonyított kis mérete megegyezik a mosoni típus indavirágjának 

sziromsorával. A nagyszíjvég a mediterrán-bizánci kultúra tárgyai közé, a brestováci 

aranylemez szíjvég környezetébe sorolható.
398

 A kisméretű, összeolvadó, hármas 

sziromsor párhuzama egy mikulčicei, törött nagyszíjvégen is előkerült. A szíjvégen 

medalionban egymás felé forduló madárpár közötti egyenes gerinc két vége álló 

helyzetű indavirágra van illesztve. A szíjvég a smerdlji példányhoz hasonló 

formakincset és minőséget képvisel, mediterrán provenienciája – legalább formai 

tipológiai téren – biztosra vehető.
399

  

A két, mediterrán formai jellemzőket mutató, kiemelkedő minőségű tárgy 

lelőhelyével is illeszkedik a Kárpát-medencét körbevevő, mediterrán ízlésvilágot követő 

tárgyak sorába.
400

 Esetükben tehát olyan tárgyakat láthatunk, amelyek mediterrán-

bizánci formákat, megjelenítési módokat (poncolt háttér, keretelés, tárgyforma) és ízlést 

közvetítették a Kárpát-medence felé. A rajtuk mellékes helyen, felszínt tagoló elemként 

alkalmazott indavirág a 8. század első felének mosoni típusában megegyező alakban, 

jellegzetesen mediterrán szerkesztési módban (ld. smerdlji), felszínkialakítással (poncolt 

háttér, minta és hátterének viszonya, ld. smerdlji és mikulčicei szíjvég is), de az 

indavirág típusa terén sajátosan avar formában jelent meg. 

A minta szerkesztésmódja figyelemre méltó állandóságot mutat: a 7. század 

második felétől (Kiskőrös) az inkább a 8. század második felére keltezhető 

horvátországi szíjvégig azonos formában jelenik meg. A mosoni típus és a környezetét 

alkotó alakos ornamentika ebben a rendszerben nagyrészt Mediterráneum felől 

meghatározott, az indavirág túlsúlyos alkalmazásával azonban helyi, Kárpát-medencei 

meghatározottságot mutat. A mediterrán előzménynek a típus kialakításában játszott 

túlnyomó szerepét azonban a mintán kívül a kör egyéb elemei is jól mutatják: az 

oroszlánokon kívül egy esetben a smerdljivel azonos félpalmetták is megjelennek. 

Esetében tehát a Kárpát-medencei környezet inkább csak kis mértékben alakított át egy 

esedendően mediterrán minta, illetve tárgytípust, domináns helyzetbe juttatva abban 

egy, a minta eredeti kontextusától valószínűleg idegen, de ott mindenképpen kis 

jelentőségű motívumot. 
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AHOL NEM VOLT DIVAT A LAPOSINDA 

 

1. Bevezetés 

 

Annak ellenére, hogy a késő avar kor két szakaszában is a laposindás, kis 

motívum- és mintaválasztékból dolgozó ornamentika volt az uralkodó, mellette változó 

számban mindig jelen voltak egyéb – az uralkodó trendektől néha kifejezetten idegen –, 

változatosabb formák is. Jelentőségük a laposindás ornamentika elterjedése előtt és 

annak hanyatlási periódusaiban, a késő avar állatstílus használatának második felében, 

illetve a geometrikus laposindás stílus végén, a késő avar kor utolsó szakaszában nőtt 

meg. Mindkét időszakban rendkívüli mértékben kibővül, sokrétűvé válik az avar 

környezet által használt tárgy-, minta- és motívumformák választéka (95-96. kép). 

A késő avar állatstílus második szakaszában az addig igen zárt, főleg alakos 

motívumokat és szűk növényi eredetű motívumspektrumot használó késő avar 

díszítőművészet megváltozott. Noha a késő avar állatstílus alakos díszítésű tárgyai, bár 

csökkenő számarányban, de továbbra is használatban voltak, az ornamentika 

egyértelműen növényi dominanciájúvá vált. A növényi elemek dominánssá válásával 

együtt járt formaspektrumuk kiszélesedése is. Az átalakuló, összetettebbé váló 

növényivel együtt új, alakos mintakincs is kerül a késő avar díszítőművészetbe. A késő 

avar állatstílussal párhuzamosan is használt (ld. az indavirág tárgyalása kapcsán a 

mosoni kör oroszlánjait), főleg azonban annak hanyatlásával párhuzamosan elterjedő, 

alakos motívumkincs számos, jól azonosíthatóan antik elemet tartalmaz. A néreidák, 

cirkuszjelenetek, büsztök, néhány madár, hal, medve, egy faun,
401

 élesen eltér a 8. 

század első felének alakos ornamentikájának képétől, a késő avar kori díszítőművészet 

legkevésbé problematikus szegmensét alkotja.
402

  

A Kárpát-medencét a Mediterráneum irányából közvetlenül érő befolyás 

formálta a növényi eredetű ornamentika képét is. Ha nem vesszük figyelembe 

felhasználásának körülményeit, vagyis a hordozó tárgyak típusait és a különböző 

mintatípusok alkalmazásának arányait, szinte minden, az avar környezet által használt 

minta és motívum mellé nagyszámú párhuzamot állíthatnánk széles időbeli keretek 

közül a mediterrán térségből. A legtöbb, a késő avar korszak ornamentikájának 

valamely részét tárgyaló vagy érintő munka ezt a módszert alkalmazta. Fontos 

eredményük, hogy a késő avar kori ornamentika legnagyobb részéről máig 

bebizonyosodott, hogy egyértelműen a mediterrán kultúrából táplálkozik.
403

 Ezen, avar 

díszítőművészetet jobbára mellékesen érintő munkákon kívül számos olyan 

gyűjtőmunka áll rendelkezésünkre, amelyek ugyan az avar megjelenési formákkal nem 

foglalkoznak, azonban az általuk tárgyalt, mediterrán-antik koiné részét alkotó 

mintatípusnak vagy –spektrumnak közvetlen párhuzamai vannak a késő avar kori 

Kárpát-medencében.
404
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 Dunaszentgyörgy, közöletlen lelet, ásatás 2009. 
402

 Gyűjtésük: Fancsalszky 2007; Máig érvényes értékelésüket adja Dekán 1972, Szőke 1977. A késő avar 

állatstílus formai szempontból legtöbbször szintén mediterrán-antik előzményekre visszavezethető, de az 

általuk alkotott horizont egészének összefüggésében összetettebb problémát alkotó alakjaival és 

jeleneteivel azoknak a 8. század első felében viselt nagy súlya miatt külön fejezetben foglalkozom. 
403

 Dekán 1972: számos, főleg alakos motívum és minta Mediterrán párhuzamát gyűjtötte egybe; Bühler 

2000 növényi, illetve florálgeometrikus indákhoz; Schulze-Dörlamm 2007 egy 8. századi kőfaragvány 

indatípusa kapcsán idéz egy 8. század első felére keltezhető avar nagyszíjvéget;  
404

 A késő-római, bizánci, illetve általában a késő antikvitás művészetében tükröződő átalakulási 

folyamatok interpretációját például Beckwith 1970, Grabar 1966, Kitzinger 1977; Észak-Afrika szerves 

anyagban bővelkedő leleteiről a fontosabbak: észak-afrikai késő antik, illetve kopt textilekhez Brune 

2004, Hodak 1996, Moor 1993, Schrenk 2004; Enβ 2005 teljes gyűjtése fafaragványokra. A mai Ausztria, 
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Mivel, mint a bevezetőben már megállapítottuk, jelen kutatási helyzetben a 

legtöbb minta esetében többé nem kell bizonyítanunk, hogy a késő avar díszítőművészet 

általában a mediterrán környezetbe illeszthető, főleg a dolgozat jelen szakaszában 

számos minta esetében a mediterrán eredetet feldolgozó munkák idézésén túl a 

párhuzamok gyűjtését a kistárgyakra, illetve főleg a színes- és nemesfém tárgyakra 

korlátoztam. Az utóbbiak, mivel a tárgyi kultúrának a késő avar kori felhasználással 

közel, illetve övszerelékek és ékszerek esetében a teljesen azonos szegmensét jelentik, 

hasznosabbak vizsgálatunk céljaira.
405

  

 

A régészeti relatív kronológia lehetőségeihez, illetve a regionális 

különbségekhez mérten az itt vizsgálandó ornamentikai kör elkülönítése a túlnyomóan 

laposindás ornamentikát használó szakaszoktól természetesen csak részben lehetséges. 

Az átmeneti időszakok, illetve a tipológiailag jól elkülöníthető horizontok közötti 

véletlenszerű, a tárgyak gyakorlati használatából fakadó keveredés figyelembevételétől 

nagyobb kockázat nélkül eltekinthetek, ezek ugyanis globálisan nem befolyásolják a 

késő avar kori tárgyi kultúra fejlődésének belső logikáját, illetve a késő avar kori 

díszítőművészet időrendi szakaszokra jellemző díszítőművészeti trendjeinek 

érvényességét.  

Valós problémát jelentenek viszont a regionális különbségek. Számos esetben 

ugyanis adatolható, hogy a változatos formakincset alkalmazó, 8. század középső 

harmadától elterjedő késő antik kör darabjai főleg a geometrikus laposindás stílus 

tárgyaival időben körülbelül egyszerre voltak használatban, azonban azoktól 

nyugatabbra csoportosulnak. A Kárpát-medence egyes területei között valószínűsíthető 

díszítőművészetbeli hangsúlyeltolódások viszonylag objektív vizsgálata egyedül 

regionális relatív kronológiai sorok felállításával lenne lehetséges. Mivel erre jelen 

dolgozat keretei között nem nyílt lehetőségem, illetve ez mellékszál lenne a dolgozat 

számára a bevezetőben kijelölt irány szempontjából, amennyiben szükség van rá, 

földrajzi különbségekre csak a rendelkezésre álló időrendi szakirodalom, illetve az 

egyes típusok elterjedési térképei alapján térek ki.  

                                                                                                                                               
Délnémetország és Svájc késő Meroving-korai Karoling anyagát részben teljes feldolgozások, részben 

részlettanulmányok tárgyalják. Az ornamentika részfeldolgozásai között például Buddensieg 1995 

(akantuszinda); a Karoling kori fémtárgyak ornamentikájának rendszerezését végzi el Lennartsson 1997-

98; a főleg épített emlékeken és illusztrált kéziratokon fennmaradt ornamentikához Bierbrauer 1979, 

Sander 2008. Hispánia területéről számos, kisebb kötetben és katalógusban a késő avar 

díszítőművészetnek számos kitűnő párhuzama bukkan fel: Hispania Gothica 2007 katalógustételei; 

Arbeiter – Noack-Haley, Schlunk 1974, stb. Késő antik, itáliai kőfaragplasztikához a Corpus della 

Scultura Altomediovale sorozat köteteit, a langobard környezethez Torp 1974; korai, részben meghaladott 

állásponttal Kautzsch 1939, 1941, 1958; A közép-ázsiai környezet késő antik jellegű kultúrájához például 

Askarov et al. 1991, Belenizki 1980, Juliano – Lerner 2001, Krumeich 2003. A korai iszlám 

díszítőművészethez és építészethez összefoglalóan Fowden 2004, Grabar 2005, 2006. A Mediterráneum 

területéről változatos anyagú, ornamentikus díszű tárgyak hatalmas tömegét mutatják be főleg az utóbbi 

húsz év kiállítási, illetve főleg az Amerikai Egyesült Államok területén megjelent gyűjteményes 

katalógusai (legtöbbjük kifejezetten fém-, illetve ötvöstárgyakra szakosodott, de számos kötet kő-, fa-, 

csontfaragványok, illetve textilek összefoglaló vagy kiállítási katalógusa: Ariadne Galleries, Baldini 

Lippolis 1999, Boyd – Mango 1992, Coptic Art 1989, Cormack – Vassilaki 2009, Fansa – Bollmann 

2008, Gonosová – Kondoleon 1994, Horak – Harrauer 2001, Louvre 1993, Spier 2010, Temple 1990, 

Wamser 2004, Zalesskaya 2006, a bonni Byzanz, Pracht und Alltag kiállítás kötetei: Daim – Drauschke 

2010;  
405

 Ld. ehhez bővebben a dolgozat bevezető fejezetében a célmegjelölést: a vizsgálat az általános 

mediterrán eredet dokumentálása helyett inkább az anyaterületen és az avar környezetben való 

felhasználásban tapasztalható mennyiségi és minőségi különbségekre korlátozódik. 
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A késő avar díszítőművészet két laposindás szakasza között, illetve a 

geometrikus laposindás szakaszt követően hallatlanul megnövekvő motívum- és 

mintaválaszték nem teszi lehetővé, hogy azt jelen dolgozat keretei között minden 

szempontból rendszeresen vizsgáljam. Emiatt megelégszem azzal, hogy egyes elemeit 

esettanulmányok szintjén kiemeljem. A kiemelt szempontok azok, amelyek meglátásom 

szerint leginkább jellemzik a két időszak Kárpát-medencei díszítőművészetét, illetve 

amelyeknek segítségével legtöbb reményt látok arra, hogy a formakincs avar 

használatának rendszerét, illetve eredetét azonosítsam. 

A formai tekintetben változatos késő antik kört állandóan használt minták, 

motívumtípusok, díszítőelemek és tárgyformák fogják össze.
406

 A késő avar 

díszítőművészet működési mechanizmusainak megértéséhez az ornamentika alapján tett 

megállapításokat kiegészítően fontos a tárgyformák, illetve a díszítőművészet egyéb 

elemeinek, illetve ritkábban a szintén kulturális meghatározottságú technikai 

szempontok (technológiai részletek, felerősítés) vizsgálata is. Emiatt a késő avar 

ornamentika meghatározott szempontok szerinti elemzése után kitérek egyes 

díszítőelemekre, tárgyformákra, a veretek felerősítésére és lehetőség szerint 

készítéstechnológiai részletfogásokra is. Ezen, a dolgozat fő témája szempontjából 

mellékszálat jelentő szempontok vizsgálatával reményeim szerint pontosabb képet 

kaphatunk a késő avar díszítőművészet képének alakulását befolyásoló tényezőkről. Az 

ornamentikai elemzés és a tárgyformai, technikai és technológiai szempontok alapján 

nyerhető felismeréseket a dolgozat utolsó, a késő avar állatstílus alakos 

ornamentikájával foglalkozó fejezetben összegzem.  

 

A késő avar korszak növényi eredetű ornamentikájának vizsgálatában a dolgozat 

szempontjai szerint kulcsszerepet játszik annak naturális, illetve florálgeometrikus 

jellege. A két szempont elkülönítése részben szubjektív, illetve csak az egész korszakon 

belül, tendenciaként érvényes változások tükrében vizsgálható. Az alábbiakban a késő 

avar díszítőművészet néhány meglátásom szerint fontos, biztosan vagy nagy 

valószínűséggel mediterrán eredetű elemét – mintákat, illetve néhány motívumot – 

emelem ki.  

Segítségükkel vázolom a késő avar díszítőművészetet érő mediterrán 

formakincsben avar környezetben tükröződő folyamatokat. Az, hogy ezek a folyamatok 

az avar környezet sajátos fejlődési útját mutatják, vagy éppen ellenkezőleg, a mediterrán 

ornamentális trendek helyi lecsapódásának tarthatóak, a fejezet végén, külön szeretnék 

kitérni. 

A fejezet tematikája végső soron e célt kívánja szolgálni. Ennek érdekében 

először a minták, majd a motívumok szintjén tükröződő naturalizáló és geometrizáló 

tendenciákat emelem ki. Az ornamentika geometrikusságát a teljes 8. századi 

környezetben folyamatosan alkalmazott összetett palmettákon keresztül kísérelem meg 

bemutatni (palmettafáktól a liliommintáig). A motívumhasználat trendjeinek 

vizsgálatához egyes motívumtípusok összegyűjtése mellett egy egyértelműen 

geometrikus minta (sodrott, illetve hurkolt szalagok) környezetében alkalmazott 

növényi elemek sorsát emeltem ki. Végezetül a késő avar kori növényi ornamentikában 

megfigyelt trendek eredetének felderítését az ornamentikát hordozó közeg – övveretek – 

két csoportján keresztül egészítem ki.  

 

 

                                                 
406

 A laposindákkal és a laposinda-levelekkel ellentétben a rendkívül sokféle változatban megjelenő 

motívumformák esetében nem áll rendelkezésre kialakult terminológia, Alois Riegl óta a nevezéktanban 

nem történt előrelépés. Jelen munka a kérdés megoldására nem vállalkozott. 
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2. A palmettafától a liliommintáig: naturális és florálgeometrikus palmetták 

 

2.1. Palmetták és palmettafák 

 

A késő avar kori díszítőművészetben a 8. század középső harmadában 

tapasztalható, a késő avar állatstílus formapreferenciája után markáns változást hozó, új 

trend legjobban a tengelyesen szimmetrikus palmettaformák elterjedésében 

dokumentálható.  

A palmetta általában minden, tengelyesen szimmetrikus növényi eredetű minta 

egysége. Típusainak alapvető rendszerezését Alois Riegl végezte el.  Riegl alaptípusa a 

volutakehelyre ültetett, illetve abból növő virágkehely.
407

 Tipológiailag a függőleges 

tengelye mentén hasított palmettából származnak a Riegl további típusai (félpalmetta, 

überfallende Palmette, gesprengte Palmette).
408

 Az antik gyökerű díszítőművészetben a 

volutakehely és a közé illeszkedő tag is számos, összetett formát vesz fel (52. kép 1-7, 

19-22).  

A palmetta, mint növényi eredetű elemekből szerkesztett minta naturálissága a 

növényi eredetű ornamentikában is jellemző geometrikusság miatt természetesen 

viszonylagos, illetve szubjektív.
409

 Léteznek ugyan naturális növényi rendet (tő, szár, 

levelek és virágzat viszonya) jobban figyelembe vevő, és növényi eredetű összetevőket 

(motívumokat) geometrikus szervezőelvvel (pl. csomóval) összetartó minták, azonban a 

két elv majdnem minden esetben kombinálódik. Egyértelműen florálgeometrikus 

mintákról azokban az esetekben beszélhetünk, amikor a minta elemei „nem nőttek 

egymáshoz”, azokat szimmetrikusan elrendezve, csomóval, vagy szalagokkal fogják 

össze, illetve szerves kapcsolat nélkül osztják el a mintatérben.  

Ilyen mintákat foglaltam össze a palmettaszerkezet legelterjedtebb típusáról itt 

liliom jellegű mintáknak nevezett csoportban, illetve számos ilyen található csomózott 

palmettakonstrukciókban (ld. főleg a kései, pálcikaindás ornamentikát). A csoportnak 

névadó, máig több tanulmányban is tárgyalt, alaposan öszefoglalt és elemzett liliomos 

szíjvégek liliommintája
410

 nálam a megkülönböztetés érdekében a liliom jellegű 

florálgeometrikus palmetták zárt típust alkotó csoportja.  

Ezen egyértelműen florálgeometrikus minták antitéziseként jól leírható, a 

palmetta fogalmának kereteit szétfeszítő, naturális növényi ornamentikáról legfeljebb 

csak egy-két, kivételes esetben beszélhetünk (gátéri nagyszíjvég, nagyszentmiklósi 7. 

korsó).
411

 Az utóbbi, egyedi esetekre jellemző a tengelyes szimmetria hiánya. 

A palmetta speciális változata a palmettafa. Palmettafán a florálgeometrikus 

szerkesztésektől megkülönböztetve naturálisabb, alapvetően a növényi rendszerhez 

igazodó (tőről, illetve szárról leágazó alkotóelemek), függőleges tengelyre eltérő típusú 

elemekből felépülő, összetett rendszerű palmettákat értem.
412

  

A palmettafák a késő avar díszítőművészetben tipológiailag nem választhatóak 

el a rövidebb mintatérben alkalmazott palmettáktól, legfeljebb az állapítható meg, hogy 

nem minden palmettának találtuk meg eddig a palmettafa-változatát, illetve nem minden 

palmettafának van rövidebb, széles pajzs alakú veretre vagy lyukvédő veretre 

komponált változata. Mivel a jelenség több esetben is tipológiailag zárt, változatok 

nélkül alkalmazott mintatípusokkal jár együtt, mögötte legalább részben a kutatási 
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 Riegl 1893 (1923), 1, Fig. 16. 
408

 Riegl 1893 (1923), 211, Fig. 109-110. 
409

 A florálgeometrikus-naturális ornamentika problémájához ld. Bühler 2000, 60-65. 
410

 Szalontai 1995. 
411

 Kada 1905, 364; Gschwantler 2002, 24-25. 
412

 A palmettafa, illetve kandelábermotívum fogalmához összefoglalóan ld. Hodak 1996, 75-76. 
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helyzetből fakadó látszaton túl terjedő, a késő avar díszítőművészet rendszeréből fakadó 

okokat kereshetünk.  

A dolgozat jelen fejezete a tengelyesen szimmetrikus, naturális növényi rendet 

követő palmetták összefoglalását kívánja adni. A fejezetben összefoglalandó 

ornamentikának szemmel láthatóan marginális eleme a késő avar kor első szakaszában 

közkedvelt laposinda-levél, amelynek bizonyos változatai legfeljebb a növényi minta 

kiegészítő elemeként jelennek meg, leginkább a keskeny, rövid, holdsarló alakban ívelt, 

éles gerincű levéltípus változataiként. A leginkább használt keskeny, rövid levelek már 

a 8. század első felének laposindás körében is feltűnnek; ott viszont éppen ezek 

képezték a peremjelenséget. Mivel az egyesével alkalmazott levelek ebben az esetben 

inkább járulékos, kevéssé fontos helykitöltő elemnek számítanak, önálló tárgyalásukra 

itt nem kerül sor.  

Annál nagyobb jelentőségűek a teljes anyag szerkezete, csoportjai 

szempontjából a virágzó vagy termő palmetták. „Virágnak” az eredeti, riegli értelemben 

vett, volutakehely és az arra helyezett sziromív alkotta palmetta bizonyos állandósult 

formában használt típusait nevezem. A virágkelyhet profilból, vagy „Halbvollsicht”-ben 

ábrázolják. Az utóbbi esetben a felülnézetben ábrázolt virágkehelynek egy cikkelye 

kerül a volutapárra.
413

 A hasonló felépítésű virágoknak számos típusát alkalmazza a 

késő avar kori díszítőművészet, formailag legváltozatosabban a 8. század első 

felében/középső harmadában.  

A késő avar korban a függőleges szár köré szerkesztett szét-, vagy két oldalról 

befelé hajló, növényi eredtű konstrukciók igen gyakoriak. Mintájuk szerkezete 

lényegében megegyezik a riegli palmettáéval, a virágtípusok ezen minták 

alkotórészeként jelennek meg. A palmetta fogalmát ezért az avar környezet olyan 

tengelyesen szimmetrikus, összetett mintáira alkalmazom, amelyeknek összetevői 

szabadon szerkeszthetőek, megkülönböztetésül az itt virágnak nevezett, állandósult 

motívumösszetételt alkotó – kompozit motívumként használt – egyszerű riegli 

palmettától.  

A florálgeometrikus-geometrikus dominanciájú palmettakonstrukciókat – itt 

liliom jellegű mintákat – alább, külön tárgyalom. Mint az indavirág esetében feljebb, 

illetve a liliomnál alább látjuk, a kitöltött közű volutapár, a riegli Dreiblatt 

megjelenhetett az itt használt elnevezés szerint virágként: térben-időben speciális 

formában állandósuló motívumkapcsolatként is. Az itt tárgyalandó, tipológiailag 

rendkívül változatos palmettacsoport ezeket egyetlen elemként – összetett motívumként 

– alkalmazta. Emiatt a „liliom”, illetve a Dreiblatt és az indavirág, mint összetett 

motívum szükségszerűen felbukkan a palmetták tárgyalásánál is. 

A palmettákon-palmettafákon alkalmazott minta- és motívumspektrum a 

megjelenések darabszámához mérten rendkívül nagy. A részleteiben nagyon sok kis 

tipológiai eltérést mutató leletanyag legtöbb, a klasszifikáció során figyelembe vett 

formai különbségét az elemzésben figyelmen kívül hagyom. A különbségek egy része 

természetszerűleg adódik a késő avar leletanyag jellegéből – végső soron a tárgyakat 

készítő műhelyek infrastruktúrájából (ld. a kora középkori műhelygyakorlat 

extenzivitásáról a dolgozat bevezető fejezeteit). Az alábbiakban a leletanyagnak csak 

egyes szempontjait emelem ki, így a palmetta szerkezetét, a növényi rendszernek és 

vele szemben a geometrizmusnak, a palmetta összetettségének, illetve az egykorú 

palmettaváltozatoknak-változatosságnak a szerepét. 

A palmetták-palmettafák tipológiailag legváltozatosabb alkalmazása széles pajzs 

alakú veretekhez, lyukvédő veretekhez és főleg rögzítőfüles-tokos, egy darabban öntött-

                                                 
413

 Riegl 1893. 
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kétoldalas szíjvégekhez kötődik. Legegyszerűbb és legtöbb esetben feltűnő változat a 

rövid törzsről széthajló két, általában kétlevelű félpalmettából képzett, líra alakú 

palmetta. Mind álló, mind csüngő változata általános.
414

 A két helyzetben ábrázolt 

formák az avar környezetben nem különülnek el, illetve alkalmazásuk látszólag 

nagyrészt a mintatér alakjához alkalmazkodik. A líra alakú palmetta és a függőleges 

sokszorozásukból kialakított fríz a geometrikus laposindás stílusnak is kedvelt eleme.
415

 

Az összetettebb palmettákat az egyszerű, líra alakú palmettáknál szűkebb körben 

alkalmazta a késő avar kor (többféle elemet, levél- és félpalmettaformát, illetve virágzó 

palmettát, mint összetett motívumot kombináló esetek). Mind minta-, mind 

motívumszerű alkalmazásuk igen változatos. A palmetták a líra alakra hajló, illetve a 

„gesprengte”, hasított palmetta egyes változataiból komponált minták. Gyakori a 

palmettát alkotó két, széthajló félpalmetta összeérő töve közé ékelődő rügy, illetve a 

közüket lefedő hármas sziromív. A motívumok között egymással gyakran 

kombinálódnak az akantusz-félpalmetta, laposinda-levelek, keskeny, sarló alakban ívelt 

levelek. A csoport állandósult, összetett motívumként alkalmaz több virágzó 

palmettatípust is, mint a liliom, az ötszirmú „indavirág”, kerek közép köré szerkesztett 

három vagy négy félkör alakú szirom; különböző, közelebbről nem azonosítható, egyedi 

levélkonstrukciók, illetve virágtípusok. Velük párhuzamosan a Dreiblattot és a 

                                                 
414

 (III21b3/6; 19. kép 15) Széles pajzs alakú vereten (mintatér karéjos kerettel): Dévaványa – Köleshalom 

11 (Kovrig 1975a, 126, Fig. 4); 

(III21b3/7) Tausírozott falerán: Vörs – Papkert B, 307 (Heinrich-Tamaska – Ódor 2006, 159, 4. kép) 

(III21b4/1; 19. kép 20) Lyukvédő vereten (folyamatos ívvel): Bélmegyer – Csömöki-domb 36 (MRT 10, 

106. t); Csongrád – Mámai-csárdadűlő 16 (Csallány 1941, 171, XLIII. T); Hódmezővásárhely – 

Tarjánvég szórvány (Tergina 1894, 207); Pilismarót – Basaharc 192 (Fettich 1965, 65); 

(III21b3/8; 19. kép 16-18) Lyukvédő vereten: Edelsthal (Nemesvölgy) nem azonosítható (Sőtér 1898, IV. t. 

17); Mosonszentjános – Kavicsbánya 243 (közöletlen); Nové Zámky (Érsekújvár) 232 (Čilinská 1966, 

48-49, Taf. XLIV); Nové Zámky (Érsekújvár) 439 (Čilinská 1966, 86, Taf. LXVI); Odžac (Hódság) V 1 

(Karmanski 1975b, 9, Tab. I); Odžac (Hódság) V 2 (Karmanski 1975b, 8-9, Tab. II); Regöly – Kapuvár 

175 (Kiss 1984b, 138, 84. t); Szeged – Kundomb 20 (Salamon – Sebestyén 1995, 13, Pl. 2); Szentendre – 

Pismány, Barackos u. síregyüttes (MRT 7, 39. t. 14-25); Tápé – Lebőhalom sírlelet; Tiszafüred – Majoros 

1084 (Garam 1995, 135, Taf. 155); Tiszafüred – Majoros 1254 (Garam 1995, 150, Taf. 168); Üllő I – 

Disznójárás 173 (Horváth 1935, 23, X. t. 27-42); Vasasszonyfa C (Heinrich-Tamaska 2005, 244, Abb. 6); 

Veszprém – Jutas-Seredomb 1 (Rhé – Fettich 1931, 13, Taf. I, 9-15);  

Mellékszíjvereten: Mosonszentjános – Kavicsbánya 259 (közöletlen); Szentendre – Pismány, Barackos u. 

síregyüttes (MRT 7, 39. t. 14-25); 

(III21b3/8; 19. kép 16-18) Lyukvédő vereten: Edelsthal (Nemesvölgy) nem azonosítható (Sőtér 1898, IV. t. 

17); Odžac (Hódság) V 1 (Karmanski 1975b, 9, Tab. I); Odžac (Hódság) V 2 (Karmanski 1975b, 8-9, 

Tab. II);  

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Tápé – Lebőhalom sírlelet;  

(III21b4/1; 19. kép 20) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Szarvas – Grexa-téglagyár 416 (Juhász 2004, 

61-62, Taf. XLVII); Szentes – Nagyhegy 217 (Csallány 1962, 476, Taf. XXIV);  

Mellékszíjvereten: Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 100 (Pástor 1971, 120-121, Obr. 31);  

(III21b4/4; 19. kép 23) Lyukvédő vereten: Dalj – Ciglana (Dálya – Téglagyár) szórvány (Dimitrijević – 

Kovačević – Vinski 1962, 111); Szeged – Makkoserdő 70 (Salamon 1995, 117, Pl. 5); 

(III21b4/5; 19. kép 24-25) Lyukvédő vereten: Bakonycsernye – Kun Béla utca 2 (Fülöp 1977, VI. t.); 

Várpalota – Bántapuszta 4;  

(II6A, 1.3/2; 9. kép 7-12) Lyukvédő vereten: Bélmegyer – Csömöki-domb 36 (MRT 10, 106. t); Egerág 

sírlelet (Riegl – Zimmermann 1923, Taf XXI, 1-4); Ismeretlen lelőhely (Heinrich-Tamaska 2005, Abb. 

14); Kölked – Feketekapu B 402 (Kiss 2001, 127, Taf. 78); Szebény I 335 (Garam 1975b, 90-91, Fig. 23); 

Szeged – Kundomb 124 (Salamon – Sebestyén 1995, 23, Pl. 18); Zalakomár – Lesvári-dűlő 235 (Szőke 

2002, 81, 7a kép); 

Mellékszíjvereten (rügy vagy háromszirmú virág alakkal lezárva): Szebény I 245 (Garam 1975b, 87, Fig. 

19); Szebény I 316 (Garam 1975b, 90, Fig. 22);  
415

 Ld. a 200. jegyzetet. 
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volutákkal indavirágot alkotó sziromívet gyakrabban alkalmazták minta szintjén, 

ornamentális szerepben.  

A relatív időrendi fázisba sorolható, egykorú tárgyak spektruma igen szórt képet 

alkot: az egyes „típusok” sok esetben csak egyetlen garnitúra vereteiből állnak, illetve 

egy típusnak gyakorlatilag annyi változata van, ahány tárgy sorolható bele.
416

  

                                                 
416

 (III21e5.1; 22. kép 1-5) Széles pajzs alakú vereten: Bakonycsernye – Kun Béla utca 2 (Fülöp 1977, VI. 

t.); Dunaszekcső – Téglagyár 8 (Cs. Sós 1966/67, 91, 44-45. ábra); Homokmégy – Halom 30 (Garam 

1975a, 27, Fig. 4); Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 254 (Budinský-Krička – Točik 1991, 55-56, 

Taf. XXXVI-XXXVII); Mosonszentjános – Kavicsbánya 54 (közöletlen); Odžac (Hódság) V 8 

(Karmanski 1975b, 10, Tab. VII, 1-3); Pitvaros 53; Sotin – Zmajevac szórvány (Dimitrijević – Kovačević 

– Vinski 1962, 90); Szeged – Makkoserdő 337 (Salamon 1995, 138, Pl. 24); Szentes – Öreghegy sírlelet 

(Fettich 1929, V. t); Tiszafüred – Majoros 1215a (Garam 1995, 144, Taf. 161); Veszprém – Cseri úti 

gázárok 5; Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 116 (Nagy 1971, 209, Tab. XXXV);  

(III21e5.1; 22. kép 1-5) Széles pajzs alakú vereten: Bakonycsernye – Kun Béla utca 2 (Fülöp 1977, VI. t.); 

Dunaszekcső – Téglagyár 8 (Cs. Sós 1966/67, 91, 44-45. ábra); Homokmégy – Halom 30 (Garam 1975a, 

27, Fig. 4); Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 254 (Budinský-Krička – Točik 1991, 55-56, Taf. 

XXXVI-XXXVII); Mosonszentjános – Kavicsbánya 54 (közöletlen); Odžac (Hódság) V 8 (Karmanski 

1975b, 10, Tab. VII, 1-3); Sotin – Zmajevac szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 90); 

Szebény I 335 (Garam 1975b, 90-91, Fig. 23); Szeged – Makkoserdő 337 (Salamon 1995, 138, Pl. 24); 

Szentes – Öreghegy sírlelet (Fettich 1929, V. t); Tiszafüred – Majoros 1215a (Garam 1995, 144, Taf. 

161); Veszprém – Cseri úti gázárok 5; Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 116 (Nagy 1971, 

209, Tab. XXXV);   

Lyukvédő vereten: Kiskőrös – Városalatt 150 (Horváth 1935, 46, XXX. T. 1-16);  

(III21c2/2; 20. kép 26) Lyukvédő vereten: Zalakomár – Lesvári-dűlő 388 (Szőke 1994, 7. t); 

(III1Ac2; 16. kép 17) Széles pajzs alakú vereten (rovátkolt kerettel): Edelsthal (Nemesvölgy) 22 (Sőtér 

1898, 200-201);  

(III21c3; 20. kép 20) Csaton: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 128 (Trugly 1993, 206, Taf. 

XXXIII); Pilismarót – Basaharc 148 (Fettich 1965, 50);  

(III1B4; 17. kép 8) Keskeny pajzs alakú vereten: Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – Kovačević 

– Vinski 1962, 24-26); 

(III21e11; 22. kép 16-17) Mellékszíjvereten: Szeged – Kundomb 38 (Salamon – Sebestyén 1995, 14, Pl. 

5); 

Csaton (mintatér karéjos kerettel): Mosonszentjános – Kavicsbánya F (közöletlen);  

Széles pajzs alakú vereten: Jánoshida – Tótkérpuszta 3 (Erdélyi 1958, 4-5, III. t); Szebény I 100 (Garam 

1975b, 80, Fig. 8); Zalakomár – Lesvári-dűlő 388 (Szőke 1994, 7. t);  

Mellékszíjvereten: Öskü – Agyaggödör 7 (Rhé – Fettich 1931, 43, Taf. XII, 1-7); 

(III21e12; 22. kép 18) Széles pajzs alakú vereten: Szeged – Kundomb 214 (Salamon – Sebestyén 1995, 30-

31, Pl. 27);  

(III21e12/1; 22. kép 19) Bújtatón: Szeged – Kundomb 124 (Salamon – Sebestyén 1995, 23, Pl. 18); 

(III21e7/1; 22. kép 11) Keskeny pajzs alakú vereten: Cikó 183 (Somogyi 1984, 42, 13. t); 

(III21e7/1.1) Csaton: Keszthely szórvány (Lipp 1884, 25, V. t. 125); 

(III21e13; 22. kép 20) Széles pajzs alakú vereten: Mohács – Göröghegy-kőbánya szórvány (Kiss 1977, 71, 

Pl. XXVII); 

(III21e14; 22. kép 21) Széles pajzs alakú vereten: Wien, Kunsthistorisches Museum szórvány (Riegl – 

Zimmermann 1923, Taf. XVI, 9);  

(III21e15; 23. kép 1-2) Széles pajzs alakú vereten: Odžac (Hódság) V 9 (Karmanski 1975b, 10, Tab. VII, 

4); Žitavska Ton (Zsitvatő) 10 (Budinský-Krička 1956, 16, Tab. XVII);  

(III21e20.2; 23. kép 16) Széles pajzs alakú vereten (gyöngysorkerettel, mintatér karéjos kerettel, áttört): 

Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 42 (Bunardžić 1980, t. XIV); 

(III21e16; 23. kép 3-5) Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (rögzítőfül gyöngyözött, keret és mintatér 

gyöngyözött kerettel): Szőreg B 40;  

Széles pajzs alakú vereten (mintatér karéjos kerettel): Kölked – Feketekapu B 199 (Kiss 2001, 86, Taf. 

56); Kölked – Feketekapu B 418 (Kiss 2001, 129, Taf. 78); Regöly – Kapuvár 62 (Kiss 1984b, 132, 66. 

t); Regöly – Kapuvár 173 (Kiss 1984b, 138, 83. t); Tiszavárkony – Hugyínpart sírlelet (Erdélyi 1986, 37. 

kép);  

Közepesen széles pajzs alakú vereten (mintatér karéjos kerettel, veret gyöngysorkerettel): Pest megye, 

közöletlen; Szeged – Fiumei vasútvonal szórvány (Hampel 1905, 115-116, Taf. 95);  
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A késő avar állatstílus folyamatosan tovább használt tárgyain az új trenddel 

kompatibilis ornamentális elemek valószínűleg alkalmazkodtak a motívum- és 

mintaspektrum kibővüléséhez, illetve az ornamentális ízlés átalakulásához (ld. fent, az 

alföldi virágos vagy összetett, tengelyesen szimmetrikus laposindaszerkesztésekről 

mondottakat). A késő avar állatstílus első felében lyukvédő veretek legfeljebb 

geometrikus mintával díszítettek, illetve sokszor sima felületű, patkó alakú darabok 

(125. kép 3).
417

 A késő avar állatstílus formakincsének gazdagodásával párhuzamosan 

(pl. széles pajzs alakú, növényi díszű veretek elterjedése) a lyukvédő veretek is 

átalakulnak, legtöbbször egyetlen palmettakonstrukció formájában jelennek meg (95. 

kép 2-5, 14-20).
418

 A trend azokban az esetekben is érvényesül, amikor a garnitúra 

egyéb szempontból a 8. század első felében egyedi, összetett formákat mutat. A késő 

avar állatstílus használatának második felében a laposindás minták összetettebbé 

válását, köztük a tengelyesen szimmetrikus minták arányának megnövekedését (főleg 

egyes verettípusokon, mint a széles pajzs alakú veretek és növényi rendszerű 

lyukvédők) fent tárgyaltam. Bizonyos esetekben a kísérőleletek arra utalnak, hogy a 

késő avar állatstílus egyik fő tárgytípusát alkotó, griffes veretek palmettát formázó 

csüngőin is későbbiek az összetettebb szerkezetű változatok (63. kép 8).
419

  

 

Amellett, hogy jellemző a naturális megfogalmazás főleg a mintába szerkesztett 

elemek esetében, a minta szerkezete gyakran geometrikus jellegű. Az utóbbi 

florálgeometrikus minták legfontosabb, nagy darabszáma és kedvelt volta miatt alább 

külön tárgyalt típusát alkotja a liliom jellegű minta, illetve annak egyetlen tárgytípushoz 

kötődő változata, a liliomminta. A liliom jellegű, csokorban összefogott 

palmettaszerkesztést alkalmazó minták mellett azonban számos, egyediségük miatt 

egyesével típust alkotó florálgeometrikus palmettaszerkesztés volt forgalomban a késő 

avar állatstílus használatának második felében, illetve az azt követő időszakban (például 

96. kép 3, 4-9). Rajtuk két félpalmetta hajlik a mintatér keretéről annak belseje felé. A 

szerkezet lényegében a Riegl-féle hasított (gesprengte) palmetta összetett változata.
420

 

                                                                                                                                               
Csaton (mintatér karéjos kerettel): Ilandža szórvány; Pest megye, közöletlen; Sotin szórvány (Dimitrijević 

– Kovačević – Vinski 1962, 90);  

Közepesen széles pajzs alakú vereten: Odžac (Hódság) V 7 (Karmanski 1975b, 11, Tab. VI); Szentes – 

Lapistó 1 (Csallány 1906, 294);  
417

 Legjellemzőbb példák: Kecel – Határdűlő 32. sír; Ezen kívül ld. Garam Éva tiszafüredi, 

tipokronológiai rendszernek megfelelően ábrázolt típustábláit: Garam 1995, Abb. 101, első három sor; 

illetve Zábojník 1991, 16008 és 13003 sz., összevetve Abb. 1, szeriációs táblában elfoglalt helyével. 
418

 Ld. Zábojník 1991, 33110, 37024. sz. típusait. 
419

 Tiszafüred – Majoros 474 (Garam 1995, 64, Taf. 94); - nagyszíjvég, de főleg a csat alapján SpA II; 

Gátér – Vasútállomás 266 (Kada 1908, 334); Üllő I – Disznójárás 142 (Horváth 1935, 20, VII. t. 16-21); 

Az üllői lelet laposindás kisszíjvége és palmettás mellékszíjveretei alapján SpA II-III; 

(III321/4.1; 26. kép 11) Téglalap alakú vereten (veret griffel díszített): Szeged – Sövényháza szórvány 

(Pulszky 1881, 151); Zamárdi – Rétiföldek 2274 (Bárdos 2000, 141, cat. 262); A zamárdi garnitúra 

alapján SpA II 

A fenti, kései leletekkel szemben egyes esetek eltérő jellegzetességeket mutatnak: (III321/2.3; 26. kép 6) 

Čataj (Csatáj) 60 (Hanuliak – Zábojnik 1982, Tab. II, 1-9); Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 172 

(Eisner 1952, Obr. 34); Holiare (Alsógellér) 619 (Točik 1968, 95, Taf. LXXV, 39-40); Mosonszentjános 

– Kavicsbánya 44 (közöletlen); Mosonszentjános – Kavicsbánya 51 (közöletlen); A tárgyak a 

kísérőleletek tanúsága szerint koraiak (SpA I), de a lelőhelyek csoportosulásával regionális, a Kárpát-

medence nyugati peremére jellemző csoportot alkotnak. 
420

 (II7, 10; 12. kép 3) Széles pajzs alakú vereten: Záhorská Bystrica 83 (Kraskovská 1972, 24-25, Obr. 24. 

4); 

(II2Bd3; 3. kép 20) Széles pajzs alakú vereten: Üllő I – Disznójárás 170 (Horváth 1935, 23, XVII. t. 17-

18); 

(II2Bb3/1) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Odžac (Hódság) IV 9 (Karmanski 1975a, 18, Tab. XI); 

(II2Bc1; 3. kép 17-18) Mellékszíjvereten: Regöly – Kapuvár 62 (Kiss 1984b, 132, 66. t);  
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Az utóbbi szerkesztéstípus a tárgytípusok tanúsága szerint a késő avar állatstílust követő 

késő antik körben nem túl kedvelt változat. Vele szemben a széthajló palmettaformák 

(líra alakú palmetták) és a florálgeometrikus szerkesztések közül a liliom jellegű minták 

a késő avar díszítőművészetben mindvégig kedveltek.   

Főleg a nagyszíjvégeken, részben csatokon a palmettáknak összetettebb, 

palmettafa formáját öltő változatai jelennek meg. Ezek azonban a kisebb felületen 

ábrázolt változatokkal részben azonos, részben azokhoz hasonló ciklusok vertikális 

ismétlésén alapulnak (99. kép 1).
421

 A nagyszíjvégek egy zárt csoportjának mintája a 

törzsről kétfelé hajló, azonos, illetve felváltva kis változtatással alkalmazott, 

volutapárból növő, változó számú sziromból/levélből álló, virágzó palmetták 

alkalmazásán alapul.
422

 A csoportot a nagyméretű tárgyak összfüggésében alább 

kiemelten tárgyalom.  

                                                                                                                                               
Lyukvédő vereten: Balatonszőlős – TSz istálló D (Németh 1969, 160); 

(II2Bc2; 2. kép 15) Lyukvédő vereten: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 87 (Trugly 1987, 272, 

Taf. XXIX);  

(II2Bd4/1; 3. kép 21) Széles pajzs alakú vereten (veret gyöngyözött kerettel): Budapest X – Rákos 14 (Nagy 

1998, 73, Taf. 58); Budapest X – Rákos 20 (Nagy 1998, 75, Taf. 62); 

(II2Bd4/2; 3. kép 22) Széles pajzs alakú vereten: Gátér – Vasútállomás 2 (Kada 1905, 364);  

(II2Bd5; 3. kép 23) Széles pajzs alakú vereten: Bélmegyer – Telekmegyer-Szalkai tanya 5 (MRT 10, 116. t. 

14-23); 

(II2Bd6; 3. kép 24) Széles pajzs alakú vereten: Veszprém – Jutas-Seredomb 168 (Rhé – Fettich 1931, 33, 

Taf. IX, 1-6);  

(III21c1/3; 20. kép 17) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Zalakomár – Lesvári-dűlő 235 (Szőke 2002, 81, 

7a kép);  

8. század végi, vésett-poncolt környezetben (Vésett-poncolt kivitelben): (II2Bb3; 3. kép 16) Csaton: 

Szárazd szórvány (Kovács 2001, 199-203, 12-13. kép); 
421

 (III21e17/1; 23. kép 6, 10) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen: Visznek – Kecskehegy 27 (Török 1975d, 

333, Fig. 3);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (széthajló palmetta fölötti rész nélkül): Kunbaracs szórvány (H. Tóth 

1992, 3. t. 4);  

(III21e17/2; 23. kép 7) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen: Mosonszentjános – Kavicsbánya F (közöletlen);  

(III21e17/3; 23. kép 12) Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Szeged – Fehértó B 75 (Madaras 1995, 144-145, 

Pl. 15);  

(III21e17/4; 23. kép 8-11, 13-14) Csaton: Edelsthal (Nemesvölgy) 207 (Sőtér 1898, 218); Egerág sírlelet 

(Riegl – Zimmermann 1923, Taf. XXI, 1-4); Halimba – Belátó-domb 189 (Török 1998, 35, Taf. 22); 

Keszthely (Riegl – Zimmermann 1923, 48, Fig. 31); Mali Idjoš – Kalvarija, Mali Idoš – Kalvarija, 

opštinska ciglana Košut (Kishegyes – Kálvária, Kossuth-téglagyár) 22 (Dimitrijević – Kovačević – 

Vinski 1962, 47-49); Szentes – Lapistó 6 (Csallány 1906); Fettich 1937a, 21-24, III. t); Vrbas – ciglana 

Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 116 (Nagy 1971, 209, Tab. XXXV); 

Tokos kisszíjvégen (minta áttört): Tiszavárkony – Hugyínpart sírlelet (Erdélyi 1986, 37. kép); 

Közepesen széles pajzs alakú vereten: Egerág sírlelet (Riegl – Zimmermann 1923, Taf. XXI, 1-4); 

(III21e19.1; 23. kép 17, 19-20) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvég (három ciklus): Bakonykoppány szórvány 

(Rhé 1924, 71-72, VI. t); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Bajna – Arany J. u. 1.-Nyergesi út 5. szórvány (Fettich 1937a, CIII. T., 

MRT 5, 41. t. 13-19); 

Csaton (egyetlen ciklus): Szentes – Lapistó 21 (Csallány 1906, 297); 

(III21e19.1; 23. kép 18) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (rögzítőfül egyszerű ragadozómadárfej, mintatér 

karéjos kerettel): Szeged – Kundomb 111 (Salamon – Sebestyén 1995, 21-22, Pl. 17);  

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (rögzítőfül gombszerű, mintatér karéjos kerettel): Nové Zámky 

(Érsekújvár) 98 (Čilinská 1966, 25, Taf. XXVIII);  
422

 (III21e18; 24. kép 1-4, 25. kép 1) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (három, gyöngyözött rögzítőfüllel): 

Odžac (Hódság) V 4 (Karmanski 1975b, 10, Tab. IV);  

(III21e18; 24. kép 1-4, 25. kép 1) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen: Szeged – Kundomb 38 (Salamon – 

Sebestyén 1995, 14, Pl. 5); Tószeg – Laposhalom sírlelet (Hampel 1905, I, Fig. 1806); 

Tokos kisszíjvégen: Regöly – Kapuvár 12 (Kiss 1984b, 129, 56. t);  

(III21e18; 24. kép 1-4, 25. kép 1) Szeged – Kundomb 124 (Salamon – Sebestyén 1995, 23, Pl. 18); 
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A gyakori geometrikus jellegű szerkesztési mód mellett (egymásra ültetett 

széthajló palmettapárok) néhány esetben megtalálhatóak naturális jellegű minták is (két 

félpalmetta alkotta kehely között rövid, függőleges száron növő virág, 99. kép 7, 11).
423

  

 

A palmettás ornamentika itt tárgyalt, a felhasznált motívumokkal, mintákkal, 

azonos tárgytípusokkal és a tárgyakon alkalmazott egyéb díszítőelemekkel 

(gyöngysorkeret, mintatér karéjos kerete) a Kárpát-medencei környezetben egyaránt 

egységet képező csoportja időrendileg egyetlen horizontba, a késő avar állatstílus 

időszakát lezáró, az előbbit és a geometrikus laposindás stílust időrendileg és 

tárgytipológiailag összekötő fázisba sorolható.  

 

2.1.1. A késő avar kori palmettás ornamentika előzményei és Kárpát-medencén 

túli párhuzamai 

A palmettáknak a vizsgálandó környezetnek a fent meghatározott időrendi 

szűkítése után is igen széles körben találjuk meg a mintatípusok párhuzamait fém-, 

illetve kistárgyakon. Összetett palmetták rokon változatait alkalmazta a Földközi-tenger 

medencéjének és a mediterrán térség hatása alatt álló közép-ázsiai és selyemút-menti 

területek díszítőművészete is. A közép-ázsiai és az attól kelet felé eső területről 

előkerült leletek palmettái szerkesztéseikben részben, az alkalmazott motívumok 

megjelenítésére nézve pedig teljesen idegenek a késő avar megjelenési formáktól, 

illetve ahhoz fűződő rokonságuk nem közelibb annál, mint ami a palmetták közös antik 

gyökerei alapján feltételezhető.  

A késő avar kori palmettaformák az alkalmazott motívumok minősége, illetve a 

minták részleteinek megjelenítése alapján a Földközi-tenger medencéjének késő antik 

hagyományokon alapuló díszítőművészetéből erednek. Az utóbbiak között egyes 

esetekben a késő avar kori típusok közeli, vagy pontos analógiái is feltűnnek (101. kép 

1-7). A líra alakú volutapár közé növő, rügy vagy összetett palmettaszerkesztés formáját 

felvevő tagból álló palmetta párhuzamát találjuk meg a 7. századi, mala pereščepinoi 

lelet bizánci nagyszíjvégén (100. kép 1-2). Igen gyakoriak az avar típusokkal 

megegyező líra alakú palmetták és a nagyrészt a líra alakú palmettákon alapuló összetett 

palmettafák bizánci, illetve mediterrán ötvöstárgyakon (98. kép 1-3). Ugyancsak 

számos példája található meg a széthasított palmettának az antik-mediterrán kultúra 

vonzáskörzetében (100. kép 3-4).
424

 Az alkalmazott tárgytípusok és egyéb 

                                                                                                                                               
(III21e18/1; 25. kép 4) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen: Bajna – Arany J. u. 1.-Nyergesi út 5. szórvány 

(Fettich 1937a, CIII. T., MRT 5, 41. t. 13-19); Bakonycsernye – Kun Béla utca 2 (Fülöp 1977, VI. t.); 

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen: Mosonszentjános – Kavicsbánya 56 (közöletlen);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Szeged – Fehértó A 45 (Madaras 1995, 19, Pl. 8); 

(III21e18/2) Rögzítőfüles-tokos-zsanéros nagyszíjvégen: Perchtoldsdorf 1 (Daim 1979, 72-74, Taf. 19);  

(III21e18/2; 25. kép 2) Tokos nagyszíjvégen (áttört): Zamárdi – Rétiföldek 2274 (Bárdos 2000, 141, cat. 

262); 

(III21e18/4; 25. kép 3) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (gyöngyözött kerettel és rögzítőfüllel): Ismeretlen 

lelőhely (MNM) 

Tokos nagyszíjvégen: Bajna szórvány (Hampel 1905, I, Fig. 1802); 

(III21e18/5) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (áttört): Sala I – Dušlo; 
423

 (III1B2.1; 17. kép 1) Lyukvédő vereten: Szentes – Kaján 321 (Korek 1943-44, 36-37, XXIX. T. 1-32); 

Tiszafüred – Majoros 1003 (Garam 1995, 118, Taf. 140);  

Ugyan ez kései, vésett-poncolt kivitelben: (III1B2.2; 17. kép 2) Széles pajzs alakú lószerszámvereten: 

Keszthely szórvány (Lipp 1884, 24, III. t. 64) 

Bújtatón: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 12 (Trugly 1987, 254, Taf. III); 
424

 Egy nagyszentmiklósi típusú palmettafa esetéhez ld. Bálint 2004a, 411-416; A mala pereščepinoi 

palmettához és bizánci analógiáihoz ld. Werner 1984, 30-31. A mediterrán díszítőművészetben széles 

körben használt palmetta- és palmettafamotívumokhoz például Hodak 1996, Yeroulanou 1999, 218, 229, 

230, 232, stb.  
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díszítőelemek (keretelő elemek, zsanérfülek kivitelezése, csattüske taréjos megoldása, 

ld. alább) mellett a késő avar környezetben alkalmazott növényi ornamentika 

palmettaváltozatai esetében tehát a mintaszerkesztés párhuzamai is a mediterrán 

környezetből leszármazást valószínűsítik.  

A rendkívül változatos, szinte esetenként eltérő palmettaszerkesztések számos 

esetben pontos, eredetet bizonyító, mediterrán párhuzamai csak néhány, valamilyen 

szempontból speciális forma esetében teszik szükségessé közvetlen párhuzamok 

felsorolását az avar típusokhoz.
425

 Egy ilyen palmettafa, illetve kandelábermotívum-

típusra és a vele összeforrott veretformára alább, a közepesen széles pajzs alakú veretek 

mediterrán kapcsolatrendszere kapcsán bővebben is kitérek.  

 

2.2. Florálgeometrikus palmettaszerkesztések: Liliomok és a kitöltött közű 

volutapár 

 

A dolgozat jelen szakasza az egyszerű vagy összetett volutapárból és a közébe 

illesztett elemből álló Dreiblattal, és a Dreiblattnak mint mintaelemnek az egy pontban 

találkozó, csokorba fogott, antitetikus másodlagos szerkesztéseiből álló 

florálgeometrikus egységek különböző formáival foglalkozik. A mintát összetettebb 

vagy egyszerűbb, változó formában széles körben használja a dolgozatban figyelembe 

vett időszak avar és mediterrán díszítőművészete.
426

  

A Dreiblatt összetett formáiban a késő avar kori palmettaornamentika egyik 

alapvető eleme. Legegyszerűbb, összetett motívumként állandósult típusa a sarló 

alakban ívelt levelekből összeillesztett volutapár közéből növő, hosszúkás tag (vele 

szemben a fent tárgyalt indavirág esetében a volutapár közére illesztett ív a voluták 

közti zugot szabadon hagyja). A voluták, illetve a közüket kitöltő elem megjelenítésétől 

függően még ennek az egyszerű mintának is vannak változatai. Egyik típusát nevezik – 

sarló alakú, keskeny volutapár között nyújtott, hegyes sziromlevél – a java középkori 

alkalmazás alapján a vele foglalkozó munkák szigorúan formai tipológiai szempontból 

nem mindig következetesen (heraldikus) liliomnak, illetve körülbelül ugyan azt a 

motívumot pedig a késő avar kor ornamentika kutatása egyszerűen liliomnak, 

liliommintának, „Lilie, Lilienzier”.
427

 Erre, az avar környezetben állandósult 

motívumként számon tartható mintaváltozatra az alábbiakban én is liliom fogalmát 

alkalmazom. Az eljárást – legalábbis a kijelentés alapjául szolgáló avar környezetben – 

egy ornamentikatipológiai munkában is védhetővé teszi, hogy a Kárpát-medencében az 

összetett motívum független kompozit motívumként, állandósult formában és 

florálgeometrikus környezetben (mintától függetlenül mindig függőleges helyzetben) 

jelenik meg. Nem csak a hármas, ritkábban ötös sziromcsoport alakja, hanem a 

mintaszerkesztés is jól elkülönül tehát a minta többi változatától. 

A liliom legközelebbi szerkezetbeli párhuzamát a szintén ívelt, de zömökebb 

levelek (gyakran laposinda levelek) alkotta volutapár közé illesztett, tömzsi, rombusz 

vagy deltoid alakú rügyek alkotják (52. kép 16). A típusnak a liliomoktól korai 

középkori, illetve késő avar összefüggésben független voltát mutatja, hogy ugyan annak 

az egyszerű mintának két változataként időben egyszerre, azonos tárgytípusokon, de 

                                                 
425

 Például: Orbeli – Trever 1935, 39, 48, 49, 53, 66-72; Aibabin 1990, Risz. 53; Aibabin 1993, Risz. 3-4; 

Bezuglov – Naumenko 1999, 5. kép 8; Kovalevskaja 1979;  
426

 Például: 9. századi, itáliai ötvösmunkán: Theodelinde flabelluma (jó minőségű képet közöl Schulze-

Dörlamm 2009c, Abb. 7); Vésett-poncolt kivitelben Nagy Szent Gergely aranykeresztjének hátoldala 

(603 k., Bálint 2004a, 62. kép); Az egyiptomi kincs tárgyain több esetben ld. Dennison 1918, például Pl. 

15;  
427

 Szalontai 1995. 
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eltérő mintákat alkotva, formai téren egymástól független, átmenetet nem alkotó, zárt 

motívumtípusként jelennek meg. A két változatnak a 8. század első felében egymás 

melletti, független életével alább foglalkozom. 

Az egyszerű, a közérthetőség kedvéért itt nem túlságosan pontatlanul liliomnak, 

illetve virágnak nevezett, állandó motívumot alkotó típusokon kívül a megegyező 

rendszerű, de összetett szerkesztéseknek számos változatát alkalmazta a késő avar kori 

díszítőművészet. Az egész körre – beleértve a fenti, két állandósult elemet is – 

összefoglalóan a „liliom jellegű minta” fogalmát alkalmazom. A „liliomminta” fogalmat 

ezzel szemben megtartom a Szalontai Csaba által összefoglalt,
428

 számszerűen a liliom 

késő avar kori alkalmazásának döntő többségét alkotó, függőleges gerincre szerkesztett 

antitetikus liliompárok alkotta egyetlen típus nevének. 

 

Az egyszerű és összetett mintaváltozat, illetve az előbbi két, avar környezetben 

látszólag állandó formában, összetett motívumként alkalmazott típus különböző módon 

csoportosul az avar kori díszítőművészet egyes időrendi szakaszaiban. A következőkben 

a liliom jellegű mintákat a formai-tipológiai szempontok alapján elkülöníthető 

mintaváltozatok (illetve két esetben az ezekből létrejött összetett motívum) szerint 

tagolva, a hordozó tárgytípusok alapján kronológiai szakaszokhoz sorolva tárgyalom. 

 

2.2.1. A késő avar állatstílus és a Dreiblatt  

A késő avar állatstílus laposindás növényi ornamentikája a hullámzó 

indaszárakat részesíti előnyben. Laposindás szerkesztéseiben a kitöltött közű volutapár 

mind mintaszerkezeti tényezőként, mind pedig összetett motívumként felbukkan. A 

páros S alakból szerkesztett, tengelyesen szimmetrikus minták leggyakoribb 

megoldásán a két szár közötti mezőt a befelé forduló laposinda-levélpárra, mint 

volutakehelyre ültetett, rombusz vagy deltoid alakú tag töltötte ki. Mivel a mintatípus az 

egyik legarchaikusabb, a klasszikus művészettől kezdve eurázsiaszerte széles keretek 

között elterjedt frízalkotó, eredetének kérdésével vizsgálatom szinkron szemlélete miatt 

nem foglalkozom.  

A 8. század első fele kitöltött közű volutapárt laposinda-levelekkel, összetett 

motívumként hullámzó indaszárra szerkesztett, a volutapár közét kitöltő rombusz- vagy 

deltoid alakú rügy formájában is alkalmazta. A hullámzó indaszárra szerkesztett 

motívumtípus a késő avar állatstílus laposindás körének része, mintáit annak kapcsán 

tárgyalom. Itt mindössze az összetett motívumnak a liliommintához fűződő kapcsolatát 

kell kiemelnünk. Minta tekintetében érdekes jellemzője, hogy szinte soha sem csüng 

vagy áll függőleges helyzetben: szerkesztései a minta hossztengelyével ferdeszöget 

bezáró, a szárról a naturális növényi rendnek megfelelően növő motívumot használják. 

Azonos tárgytípusokon a mintának előfordulnak változatai bőségszaruval és a rombusz 

alakú rügy helyét átvevő, tagolt képződménnyel is (három bogyóból álló fürt, ívelt szár 

végén). A ritkább, sík felületű laposinda-levelekkel szerkesztett mintákon kívül a 

volutapár közé ékelt rügy keskeny, ívelt levelekkel is jellemző, az előbbieknél 

változatosabb kivitelezésben, általában áttört, kétoldalas mintát alkot.
429

 

                                                 
428

 Szalontai 1995. 
429

 (IV2A1e1.6; 34. kép 1-6) Tokos nagyszíjvégen: Mindszent – Bozó-tanya 15 (Szalontai 1995, 191, 8. kép, 

1-6); Romonya II 67 (Kiss 1977, 131, Pl. LVI); Szentes – Lapistó 64 (Csallány 1906, 299); Üllő I – 

Disznójárás 36 (Horváth 1935, 13, IV. t); Üllő I – Disznójárás 150 (Horváth 1935, 21, IX. t. 1-15);  

Tokos kisszíjvégen (hátoldal díszítetlen): Kiskőrös – Városalatt 137 (Horváth 1935, 45-46, XXIX. T); 

Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 132 (Trugly 1993, 209, Taf. XLI); Mali Idjoš – Žuta jama 

(Kishegyes – Sárgagödör) 74b (Gubitza 1907, 360-362); Orosháza – Bónum-téglagyár 33 (Juhász 1995, 

23, Taf. III); Üllő II – Vecsési községhatár 108 (Sós 1955, 202, LXVIII); Žitavska Ton (Zsitvatő) 31 

(Budinský-Krička 1956, 31-32, Tab. XXX); 
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A minta a hullámzó indaszár iránti előszeretet és a növényi rend megtartásán 

kívül a szerkesztés egyszerűségével is beleillik a késő avar kor első felére keltezhető 

ornamentikai összképbe: a minta a laposindás és indavirágos szerkesztésekhez 

hasonlóan itt is túlnyomóan ciklusonként egy-egy, közvetlenül/rövid száron a szárról 

növő elemet alkalmaz. 

 

Egyéb szerkesztéseken a motívum megjelenik a késő antik kör összetett 

palmettáinak alkotóelemeként, a geometrikus laposindás stílusban, illetve a késő avar 

kor végén pálcikaindákkal, és egyéb florálgeometrikus mintákban is. A mintának a 8. 

század második felében nem túl jelentős voltát azonban jelzi, hogy a korszak 

mintapreferenciájának megfelelő, tengelyesen szimmetrikus szerkesztésben legtöbbször 

kis mintaterekben, magányosan alkalmazták, vagy összetett palmettafák egyik 

összetevőjét alkotta. A késő avar kor második felében mind gyakoribbá váló liliomtól, 

illetve liliommintától a változatok számának a motívum tömegessé váló alkalmazását 

követő emelkedésével párhuzamosan egyre kevésbé különböztethető meg, illetve csak a 

liliom kisméretű, gyenge minőségű kivitelű változatát jelenti. A poncolt felületű, csepp 

alakú levelekkel megjelenő hármas levélcsokrok közül számos darabon a középső, 

függőleges levél hegyes rügy alakját ölti fel. Esetükben a volutapár közül növő rügy 

legkésőbbi, a felszínmegmunkálás módjával általánosan társuló, szabálytalan kivitelű 

változatát szemlélhetjük. Az utóbbi, mintatipológiai szempontból a liliomoktól nem 

elkülönülő darabokat a környezetüket alkotó díszítőművészeti stílusokkal együtt 

tárgyalom. 

 

2.2.2. Liliom jellegű minták 

A legtöbb féle, liliom rendszerét alkalmazó szerkesztés körülbelül a 8. század 

középső harmadának (SpA II) a dolgozat jelen fejezetének fő tárgyát képező, késő antik 

tárgy-, motívum- és mintadömpingjének alkotja részét. A fenti két, állandósult 

motívumformával szemben ekkor a Dreiblatt szabadabb szerkesztései jellemzőek.  

A késő avar állatstílus életének második felétől (körülbelül a 8. század középső 

harmadától) átalakuló, sok késő antik elemet felvevő Kárpát-medencei 

díszítőművészetben – a fent összegyűjtött, naturális jellegű palmetták elterjedésével 

párhuzamosan – a riegli Dreiblattnak is új, bőséges és változatos formaválasztéka jelent 

meg a késő avar díszítőművészetben. A „Dreiblatt” többféle minta elemeként, illetve 

alapszerkezeteként is feltűnik. A hasonlóságot a palmettákkal nem csak az alkalmazott 

tárgytípusok (széles pajzs alakú és lyukvédő veretek) és motívumok azonossága 

(akantusz- és egyéb leveles félpalmetták, liliom és sziromívek) jelzi, hanem elterjedésük 

azonos jellege is.  

 

A palmettákhoz hasonlóan számos változatot alkotnak, típusaikat néhány, 

egymás között számos variációt képező tárgy alkotja. A Dreiblattnak a naturális 

növényi elemeket alkalmazó, késő antik palmettaornamentika részeként a voluták, 

illetve a közéjük növő tag kialakításától függően számos, gyakran a líra alakú 

palmettákkal összefüggő formát mutató variációja van.
430

 Az alapszerkezet: a 

                                                                                                                                               
Tokos kisszíjvégen (hátoldal díszítetlen): Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 132;  

Tokos kisszíjvégen (áttört): Sajószentpéter – Homokbánya szórvány (Végh 1963, 17-19, II-III. t); 

Tokos kisszíjvégen (áttört, keret gyöngyözött): Dévaványa – Köleshalom 11 (Kovrig 1975a, 126, Fig. 4); 
430

 (III1B1/1; 16. kép 18) Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (rögzítőfül gyöngyözött): Mosonszentjános – 

Kavicsbánya F (közöletlen);  

(III1B1/2; 16. kép 19) Lyukvédő vereten: Vasasszonyfa C (Heinrich-Tamaska 2005, 244, Abb. 6); 

(III1B1/3; 16. kép 20) Csaton: Budapest IX – Wekerle-telep 35 (Nagy 1998, 66, Taf. 52);  

(III1B1/4; 16. kép 21) Lyukvédő vereten: Bélmegyer – Csömöki-domb 136 (MRT 10, 114. t); 
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volutakehely közül növő tag kis formai variációkkal könnyen átmenetet képezhet a líra 

alakú palmetták vagy a csokorba fogott, liliom jellegű minta formáját öltő palmetták 

felé (széthajló félpalmetta-pár és annak elágazásával ellenirányított, végén szintén 

palmettává szétágazó szár, 97. kép 1, 99. kép 6). Az avar környezetben alkalmazott 

formák néhány alapvető esettől eltekintve lényegében a változatok folyamatos sorát 

alkotják a líra alakú palmettáktól a liliom jellegű mintákig. A hasonlóságot tovább 

fokozza a palmettákon alkalmazott motívumok azonos volta: a főleg lyukvédő veretek 

zömök mintaterében alkalmazott palmettaszerkesztések között az egykorú környezet 

biztosan nem látott különbséget (8. kép 6-28).  

A szabály alól csak néhány, különleges forma jelent kivételt – ezek azok a 

szerkesztések, amelyek az eredeti, antik palmettaforma avar környezetben megjelenését 

is bizonyítják. Jellegzetes, antik forma az egyszerű, líra alakú levélkehelybe növő, 

szemből ábrázolt repkénylevélből vagy tulipán alakú virágból álló palmetta.
431

 A forma 

                                                                                                                                               
(III21b4/3; 19. kép 10) Széles pajzs alakú vereten: Szarvas – Grexa-téglagyár 416 (Juhász 2004, 61-62, 

Taf. XLVII); Tiszafüred – Majoros 871 (Garam 1995, 103, 106, Taf. 128);  

(III1B1/7) (22. kép 6) Lyukvédő vereten: Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 131 (Budinský-Krička – 

Točik 1991, 32-33, Taf. XVIII); Nyékládháza – Mezőnyék-vasútállomás 8 (Végh 1965, 178, II. t. 4-15);  

(III1B1/5; 16. kép 22) Széles pajzs alakú vereten: Üllő I – Disznójárás 150 (Horváth 1935, 21, IX. t. 1-15);  

(III1B2.1; 17. kép 1) Lyukvédő vereten: Szentes – Kaján 321 (Korek 1943-44, 36-37, XXIX. T. 1-32); 

Tiszafüred – Majoros 1003 (Garam 1995, 118, Taf. 140);  

(III1B4; 17. kép 8) Keskeny pajzs alakú vereten: Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – Kovačević 

– Vinski 1962, 24-26); 

(III1B2.4; 17. kép 5) Falerán: Sárszentlőrinc – Uzd 23 (Heinrich-Tamaska – Ódor 2006, 159, 4. kép);  

(III1B3; 17. kép 7) Csaton: Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő szórvány (Nagy 1998, 185, Taf. 129);  

(III1C1/1; 17. kép 9-10) Széles pajzs alakú vereten (gyöngysorkerettel): Devínska Nová Ves 

(Dévényújfalu) 104 (Eisner 1952, Obr. 15); Kiskőrös – Városalatt 150 (Horváth 1935, 46, XXX. t. 1-16); 

Wien 13 – Unter St. Veit szórvány (Daim 1979, 62-66, Taf. 4-5); 

(III1C1/1.1; 17. kép 11) Széles pajzs alakú vereten: Kunszállás – Fülöpjakab 20 (Lezsák 2008, 52); 

(III1C1/2; 17. kép 12) Széles pajzs alakú vereten: Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – Kovačević 

– Vinski 1962, 24-26); 

Csaton: Wien 13 – Unter St. Veit szórvány (Daim 1979, 62-66, Taf. 4-5); 

(III1C1/3; 17. kép 15) Széles pajzs alakú vereten: Keszthely – Városi temető szórvány (Lipp 1884, 23, IV. 

t. 69);  

(III1C1/4; 17. kép 13) Széles pajzs alakú vereten: Üllő I – Disznójárás 174 (Horváth 1935, 23, X. t. 27-42);  

(III1C2; 17. kép 14) Csaton: Tiszaderzs – Szentimrei út 2 (Kovrig 1975b, 212, Fig. 3); 

Keskeny pajzs alakú vereten: Odžac (Hódság) V 8 (Karmanski 1975b, 10, Tab. VII, 1-3); 

(III1C3.1; 18. kép 2) Széles pajzs alakú vereten: Halimba – Belátó-domb 184 (Török 1998, 35, Taf. 18); 

Halimba – Belátó-domb 189 (Török 1998, 35, Taf. 22);  

(III1C3.1/1.1; 18. kép 2) Mellékszíjvereten: Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 93 (Daim 1987, 250-251, Taf. 

94-96); 

(III1C3.1/2; 18. kép 1) Lyukvédő vereten: Szeged – Makkoserdő 318 (Salamon 1995, 136-137, Pl. 25); 

Tiszafüred – Majoros 1221 (Garam 1995, 145, Taf. 161);  

(III1C3.1/3; 18. kép 3) Széles pajzs alakú vereten: Tiszafüred – Majoros 1141 (Garam 1995, 134, Taf. 152); 

(III1C3.2; 18. kép 5) Széles pajzs alakú vereten: Csongrád – Mámai-csárdadűlő 16 (Csallány 1941, 171, 

XLIII. T); 

(III1C3.2/1; 18. kép 6) Széles pajzs alakú vereten: Győr – Téglavető-dűlő 270 (Fettich 1943, 24, XX. T. 16-

20);  

(III1C3.1/4; 18. kép 4) Széles pajzs alakú vereten: Szentes – Nagyhegy 217 (Csallány 1962, 476, XXIV. T); 

Zamárdi – Rétiföldek 1234 (Bárdos – Garam 2009, 161, Taf. 140);  
431

 (III1Aa1; 16. kép 1) Tokos kisszíjvégen: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 89 (Trugly 

1987, 272, Taf. XXX); 

Tokos nagyszíjvégen: PITVAROS 198;  

(III1Aa2.1; 16. kép 2) Tokos kisszíjvégen (két oldalon megegyező minta): Madaras – Téglavető-dűlő 32 

(Rácz 1999, 350-351, 8. kép); 

(III1Aa2.2; 16. kép 4) Bújtatón (a virágkehely tetejére a hossztengellyel merőleges irányban tükrözve): 

Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 71 (Daim 1987, 241, Taf. 69-71); 
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pontos megfelelője a 7. századi, mala pereščepinoi együttes bizánci arany 

nagyszíjvégén is felbukkanó, a késő antikvitásban széles körben elterjedt minta.
432

 

Egyes esetekben az összetett virágzó palmettát keretező volutakehely ugyancsak 

összetett szerkezetű Dreiblattá bomlik.
433

 Az utóbbi esetben a minta florálgeometrikus 

szerkezetével és az arra szerkesztett naturális növényi elemekkel párosuló tárgyforma 

(széles-ovális, gyöngysorkeretes veret) erős antik hatást mutat. 

A mintatípus szinte minden esetben a késő avar állatstílust követő, sokféle 

mintát és motívumot használó díszítőművészeti körhöz és verettípusaihoz (széles pajzs 

alakú veretek, még gyakrabban a mintával alkotott testű lyukvédők) kapcsolódik. 

Néhány esetben a késő avar kor legvégének jellegzetes, vésett-poncolt környezetében is 

feltűnik, leggyakrabban a fenti veretekkel párhuzamos formavilágot mutató, széles pajzs 

alakú lószerszámvereteken,
434

 illetve jellegzetes, 8. század végi, kis, csepp alakú 

levelekből és ponccal tagolt közepű félgömbökből összeállított, domború 

ornamentikán.
435

  

A dolgozat végkövetkeztetései szempontjából mindenképpen figyelemre méltó 

jelenség, hogy az azonos szerkesztés – és lényegében az ahhoz társuló veretforma – 

egyszerre jelenik meg a késő avar díszítőművészet két, egymástól a geometrikus 

laposindás stílussal elszigetelt szakaszában. 

A Dreiblatt avar környezetben legnagyobb darabszámban alkalmazott változata 

a fenti palmettaszerkesztéssel legtöbbször rokon formában megjelenő liliom jellegű 

minta. Esetében a palmetta kifejezetten két, ellenirányított Dreiblattból épül fel. A két 

fél Dreiblattja a liliom jellegű mintában szabály szerint nem azonos egymással, 

                                                                                                                                               
(III1Aa2.3; 16. kép 5) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – 

Kovačević – Vinski 1962, 24-26); 

(III1Aa2.3/1; 16. kép 6) Mellékszíjvereten: Tiszafüred – Majoros 589 (Garam 1995, 78, Taf. 105); 

Tiszafüred – Majoros1143; 

(III1Aa3; 16. kép 7) Kétlapos-rögzítőfüles kisszíjvégen (rögzítőfül kakasfej): Mosonszentjános – 

Kavicsbánya 207 (közöletlen); Mosonszentjános – Kavicsbánya 259 (közöletlen); 

(III1Ab1/1; 16. kép 8) Lyukvédő vereten: Tiszafüred – Majoros 1149 (Garam 1995, 135, Taf. 154); 

(III1Ab1/2; 16. kép 9) Lyukvédő vereten: Szirák – Degenfeld-birtok 41 (Posta 1895, 75); Tiszafüred – 

Majoros 113 (Garam 1995, 21, Taf. 66); 

(III1Ab1/3; 16. kép 10) Széles pajzs alakú vereten: Čataj (Csatáj) 119 (Hanuliak – Zábojnik 1982, Tab. III, 

1-9); Komárno – ul. J. Váradiho (Komárom – Váradi J. u.) 11 (Čilinská 1982, 349-350, Tab. V, 1-2);  

(III1Ab1/4; 16. kép 11) Keskeny pajzs alakú vereten: Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 81 (Daim 1987, 245-

246, Taf. 81-82);  

(III1Ab2; 16. kép 12) Széles pajzs alakú vereten: Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 524 (Eisner 1952, 

Obr. 52-54);  

(III1Ab3; 16. kép 16) Csaton: Kiskőrös – Városalatt 158 (Horváth 1935, 47, XXXII. t);  
432

 Werner 1984, Abb. 7, Taf. 28/1. 
433

 (III1Ac2; 16. kép 17) Széles pajzs alakú vereten (rovátkolt kerettel): Edelsthal (Nemesvölgy) 22 (Sőtér 

1898, 200-201); 
434

 (III1B2.2; 17. kép 2) Széles pajzs alakú lószerszámvereten: Keszthely szórvány (Lipp 1884, 24, III. t. 

64) 

(III1B2.2/1; 17. kép 3) Bújtatón: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 12 (Trugly 1987, 254, Taf. 

III); 

(III1B2.2/2; 17. kép 3) Bújtatón: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 12 (Trugly 1987, 254, Taf. 

III); 
435

 Ehhez a csoporthoz ld. a késő avar díszítőművészet „végavar” horizontját. (III1B2.3; 17. kép 4) 

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (gyöngysorkerettel, rögzítőfül gyöngyözött): Dunaszekcső – 

Téglagyár 41 (Cs. Sós 1966/67, 106, 47. ábra); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 142 (Trugly 

1993, 214, Taf. XLVIII); Münchendorf 7 (Bachner 1985, 105, Taf. 5);  

Közepesen széles pajzs alakú vereten (mintatér gyöngysorkerettel): Komárno (Komárom) – Hadovce 24 

(Čilinská 1982, 361-362, Tab. XVI, 1-20); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 142 (Trugly 

1993, 214, Taf. XLVIII); Szeged – Kundomb 139 (Salamon – Sebestyén 1995, 24, Pl. 19); Szeged – 

Kundomb 285 (Salamon – Sebestyén 1995, 36-37, Pl. 35); 
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egyetlen, a minta hossztengelyére szimmetrikus, középen sokszor csomóval összefogott 

palmettakonstrukciót alkot.  

A liliom jellegű minták legjellegzetesebb típusait lyukvédő vereteket alkotó, 

rendkívül változatos palmettacsokrok jelentik. Velük szorosan rokon formában 

alkalmazták a liliom jellegű szerkesztéseket az összetett palmetták, illetve palmettafák 

egy csoportjában, a palmetta egy részének – leginkább alsó, a palmettafát lefelé lezáró, 

gyakran ellenirányított tagból létrehozott ciklusának szervezőelveként.
436

Esetükben a 

volutapár állhat mind akantusz-félpalmettákból (az akantusz-félpalmetta fogalmát ld. 

alább),
437

 mind sarló alakú levelekből, mind pedig egyéb, összetett félpalmettákból. A 

Dreiblatt függőleges tagja változó formában jelenik meg, a hosszúkás rügy mellett 

stilizált fürt vagy a félpalmetták közét fedő sziromív formájában. 

Összetett, változatos palmettaszerkesztésben a liliom jellegű minta változatai 

főleg a 8. század középső harmadába, kevésbé a század végére keltezhető 

tárgytípusokon fordulnak elő. Tipológiailag kis számukhoz mérten igen változatos, az 

összetett palmettafákkal rokon csoportot alkotnak.
438

  

A liliom jellegű, florálgeometrikus elvű, egy pontban összefogott 

palmettakonstrukciók avar környezetben ritka csoportját alkotják a változatos 

szerkesztésű, növényi eredetű félpalmettákból csomózott vagy pánttal összefogott, a 

csomó alatt és fölött széthajló palmetták. Esetükben a csomó alatti és feletti rész 

aszimmetrikus (mint a valódi, heraldikus liliomon), illetve a palmettának nincsen 

minden esetben függőleges tagja. Laposindás környezetben az egyetlen csoportba 

tartozó szerkesztést a Micheldorf-Skalistoe típusú minta alkotja.
439

 Mindegyik eset a 8. 

század első felébe, illetve a geometrikus laposindás stílus elterjedését megelőző 

időszakra keltezhető. 

                                                 
(III21e17/4; 23. kép 8-11, 13-14) Csaton: Edelsthal (Nemesvölgy) 207 (Sőtér 1898, 218); Egerág sírlelet 

(Riegl – Zimmermann 1923, Taf. XXI, 1-4); Halimba – Belátó-domb 189 (Török 1998, 35, Taf. 22); 

Keszthely (Riegl – Zimmermann 1923, 48, Fig. 31); Mali Idjoš – Kalvarija, Mali Idoš – Kalvarija, 

opštinska ciglana Košut (Kishegyes – Kálvária, Kossuth-téglagyár) 22 (Dimitrijević – Kovačević – 

Vinski 1962, 47-49); Szentes – Lapistó 6 (Csallány 1906; Fettich 1937a, 21-24, III. t); Vrbas – ciglana 

Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 116 (Nagy 1971, 209, Tab. XXXV); 
437

 (II2Aa4.1; 2. kép 23) Közepesen széles pajzs alakú veret csüngőjén: Budapest XXII – Leányka u.-

Tompa u. szórvány (Nagy 1998, 190, Taf. 130); Edelsthal (Nemesvölgy) 38 (Sőtér 1898, 202-203); 

Kiskőrös – Városalatt 65 (Horváth 1935, 38, XXVII. T. 1-14);  

Keskeny pajzs alakú veret csüngőjén: Holiare (Alsógellér) 115; 

(II2Aa4.1/1; 2. kép 22) Lyukvédő vereten: Erzsébet (Püspökszenterzsébet) szórvány (Hampel 1905, 330-

331, Taf. 253); Gerjen 110 (Kiss 1984a, 111, 50. t); Keszthely szórvány (Lipp 1884, 26, V. t. 109); Mali 

Idjoš – Žuta jama (Kishegyes – Sárgagödör) 3 (Gubitza 1907, 348-349); Mosonszentjános – Kavicsbánya 

F (közöletlen);  
438

 (II6A, 4; 10. kép 7-8) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (gyöngyözött kerettel, rögzítőfül gyöngyözött): 

Zwölfaxing 61 (Lippert 1969, 135, Taf. 25);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (tárgy rovátkolt kerettel, rögzítőfülek gyöngyözöttek): Gyenesdiás (Diás) 

(Hampel 1905, I, Fig. 1808); 

(II6A, 4/1; 10. kép 9) Csaton: Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 22 (Bunardžić 1980, t. XI); 

Kékesd 5 (Kiss 1977, 49, Pl. XII);  

(II6A, 4/2; 10. kép 11) Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen (rögzítőfül állatfejes): Mosonszentjános – 

Kavicsbánya 207 (közöletlen);  

(II6A, 5; 10. kép 10) Lyukvédő veretén (keskeny veret, áttört): Zwölfaxing 13 (Lippert 1969, 126, Taf. 7);  

(III21e9; 22. kép 14) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (rögzítőfül gyöngyözött): Kunszállás – Fülöpjakab 

59 (Lezsák 2008, 52); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Kunszállás – Fülöpjakab 59 (Lezsák 2008, 52); 

(III21e10; 22. kép 15) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (gyöngyözött rögzítőfüllel): Keszthely szórvány 

(Lipp 1884, 25, V. t. 97);  
439

 Kárpát-medencei előfordulásait ld. Daim 2000, 108-109, illetve fent, a laposindás minták Kárpát-

medencén túli kapcsolatrendszerének tárgyalásánál. 
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A késő avar kor végi díszítőművészet általános tendenciájába, amely a kisméretű 

leveleket és virágokat részesíti előnyben, és ezeket főleg geometrikus módon szekeszti 

egymás mellé, jól beleillettek a liliom jellegű szerkesztések. Tipológiailag viszonylag 

egységes alkalmazása mind öntött, mind domborított és vésett díszű tárgyakon is 

előfordul.
440

  

 

2.2.3. A liliomminta 

A liliom jellegű minták két, ellenirányított Dreiblattja a liliomminta esetében 

azonos. Első késő avar kori megjelenése – motívumtipológia szempontjából azonos 

formában – még a 8. század első felére, a fenti, párhuzamos változat elterjedésével 

azonos időszakra keltezhető. A korabeli környezetnek megfelelően hullámzó szár 

ciklusaiba szerkesztett liliomot az adott mintában szokatlan helyzetben, függőlegesen, a 

szárral nem mindig naturális kapcsolatban ábrázolták. (103. kép 1)
441

 A függőleges – 

álló vagy csüngő – motívum és a hullámzó szár közötti naturális jellegű kapcsolat 

megteremtése érdekében a liliomot egyes esetekben hosszabb, körbe záródó mellékszár 

végére ültették.
442

 A motívum szórványosan valószínűleg már ekkor is feltűnik abban a 

szerkesztésben, amely a geometrikus laposindás stílus lecsengésével párhuzamosan 

válik széles körben elterjedtté.
443

 

A késő avar állatstílus használatának második felében jelenik meg először a 

liliomnak függőleges tükörtengelyre szerkesztett, antitetikus liliompárokból álló, 

liliommintát alkotó változata (96. kép 7, 103. kép 2). Ötszirmú változatban főleg széles 

pajzs alakú veretek mintáját alkotja, három- és ötszirmú változatait viszonylag 

változatos szerkesztésekben alkalmazták. A tárgyforma és a leletegyüttesek alapján a 

mintát hordozó tárgyak a 8. század középső harmadára keltezhetőek.
444

 Az antitetikus 

                                                 
440

 Ld. a végavar díszítőművészet Sobor-Kiskőrös csoportja és a vésett-poncolt kör tárgyalásánál. 
441

 (IV2A6b10/1; 44. kép 9-10) Tokos nagyszíjvégen: Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 62 (Eisner 1952, 

Obr. 10); Szob – Homokok-dűlő 1 (Kovrig 1975b, 161, Fig. 3); 

(IV2A6b10/2; 44. kép 11) Tokos nagyszíjvégen (áttört, minta hat ciklusból): Hraničná pri Hornáde – 

Kechnec (Kehnyec) 32 (Pástor 1971, 99-100, Obr. 15);  
442

 (IV2A6b10; 44. kép 6-8) Tokos nagyszíjvégen: Balatonszőlős – TSz istálló C (Németh 1969, 160); 

Szeged – Sövényháza szórvány (Pulszky 1881, 151);  

Tokos kisszíjvégen (minta két ciklussal): Kiskőrös – Városalatt 173 (Horváth 1935, 52, XXXIV. T. 11-

12); Sânnicolau Mare (Nagyszentmiklós) sírlelet (Mare 2004, 203, Pl. XLI); 

Tokos kisszíjvégen (minta három ciklussal): Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 36 (Trugly 

1987, 257, Taf. VIII); Székkutas – Kápolnadűlő 90 (B. Nagy 2003, 26-27, 40. kép); Szirák – Degenfeld-

birtok 52 (Posta 1895, 78);  

Tokos-rögzítőfüles kisszíjvégen: Dunaszekcső – Téglagyár 8 (Cs. Sós 1966/67, 91, 44-45. ábra);  
443

 (II5C, 2; 7. kép 3-11, 19) Tokos kisszíjvégen (áttört, két csomó): Szarvas – Rózsás-halom 3 (MRT 8, 

431, 54. t. 11-25);  

Rozetta alakú vereten (egyetlen /szembeforduló/ liliompárral): Edelsthal (Nemesvölgy) 127 (Sőtér 1898, 

213, II. t. 21); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 89 (Trugly 1987, 272, Taf. XXX);  
444

 (II5C, 3; 8. kép 1) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (Rögzítőfül gombszerű, mintatér karéjos kerettel, 

három pár liliom): Szeged – Kundomb 111 (Salamon – Sebestyén 1995, 21-22, Pl. 17);  

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (rögzítőfül gombszerű, tárgy rovátkolt kerettel): Ismeretlen lelőhely 

(Hermann Historica 2008, No. 260);  

(II5C, 3; 8. kép 2-4) Csaton: Šturovo (Párkány) 227 (Točik 1968, 60, Taf. XLVI, 1-19); Szebény I 140 

(Garam 1975b, 82, Fig. 11); Szebény I 335 (Garam 1975b, 90-91, Fig. 23);  

Széles pajzs alakú vereten: Kisköre – Halastó 73a (Garam 1979, 22, Taf. 15); Odžac (Hódság) V 4 

(Karmanski 1975b, 10, Tab. IV); Regöly – Kapuvár 12 (Kiss 1984b, 129, 56. t); Szebény I 140 (Garam 

1975b, 82, Fig. 11); Szebény I 203 (Garam 1975b, 85, Fig. 16); Záhorská Bystrica 140 (Kraskovská 

1972, 32-33, Obr. 34, 1-2); Zalakomár – Lesvári-dűlő 388 (Szőke 1994, 7. t);  

Keskeny pajzs alakú vereten (veret gyöngysorkeretes): Kisköre – Halastó 72 (Garam 1979, 20, Taf. 15);  
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háromszirmú liliompár középen csomóval összefogott típusa külön említést érdemel, 

mivel a 8. század első felének-középső harmadának leletanyagában a késő avar kor 

legvégén alkalmazott mintatípussal megegyező alakban, csak a korszaknak megfelelő 

tárgytípusokon fordul elő.
445

 Az ötszirmú liliomokat a mintatér nagyobb mérete miatt 

függőleges tengelyen többszöröző mintákban ugyancsak megjelenik ugyan ez az 

antitetikus szerkesztési mód, és változatlan formában ismétlődik majd meg a 8. század 

végére-9. század elejére keltezhető tárgyhorizontban.  

Hosszú mintatérben a motívum avar környezetben a késő avar díszítőművészet 

utolsó fázisa előtt érdekes módon inkább egymás alól csüngő liliomok alkotta sorban 

ismert.
446

 A 8. század középső harmadában külön tárgycsoportot képeznek a liliom köré 

szerkesztett, illetve liliom jellegű szerkesztésbe komponált növényi eredetű 

mintakonstrukciók, amelyek lyukvédő vereteket alkotnak. A horizont magját olyan 

darabok képezik, amelyekben a liliom motívumként is feltűnik (103. kép 11).
447

  

A liliommotívum később is – a teljes 8. században – a késő avar állatstílus 

Dreiblattjától jól megkülönböztethető alakban, mindig csüngő-függőleges helyzetben, 

önálló virágmotívumként jelentkezik összetett palmettafákról növő, növényi eredetű 

elemként.
448

 Ebben a minőségében – részben kis mérete miatt – pusztán formai 

szempontból nehezen különíthető el a 8. század első felének volutapár közé illesztett, 

zömök rügyétől. A jobb kivitelű tárgyak, a felhasználás módja és főleg a kísérő minta 

(tengelyesen szimmetrikus palmetták, laposindák hiánya) azonban valószínűsíti az 

összetett motívumnak a korai, hullámzó indaszárra szerkesztett felhasználástól 

                                                                                                                                               
(II5C, 2/8.3; 7. kép 26, 29) Szíjszorító-lemezes kisszíjvégen (áttört, két ciklusból): Tápé – Lebőhalom sírlelet 

(Kürti 1983, 11. kép). 
445

 (II5C, 2/9; 7. kép 27) Tokos kisszíjvégen (áttört): Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 842 (Eisner 1952, 

Obr. 88); Keszthely szórvány (Lipp 1884, 26, V. t. 117); Tiszafüred – Majoros 1214 (Garam 1995, 144, 

Taf. 160);  

(II8B, 2.1/11.1) Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Pilismarót – Basaharc szórvány, 1938 (Fettich 1965, 10, 

Abb. 1, 4); 
446

 (II5B, 2; 6. kép 5) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (öt ciklus, rögzítőfül három gyöngyszem, szíjvég 

gyöngysorkerettel): Želovce (Zsély) 363 (Čilinská 1973, 100, Taf. LX); 

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (három ciklus, rögzítőfül három gyöngyszem, szíjvég 

gyöngysorkerettel): Szeged – Kundomb 139 (Salamon – Sebestyén 1995, 24, Pl. 19); 

(II5B, 2/1.1; 6. kép 6) Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen (rögzítőfül állatfej; szíjvég gyöngysorkeretes): 

Budapest IX – Régi Lóversenytér 1 (Nagy 1998, 57, Taf. 47);  

(II5B, 2/1.2) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (tárgy és mintatér gyöngysorkerettel, rögzítőfül 

gyöngyözött): Nové Zámky (Érsekújvár) 138 (Čilinská 1966, 31, Taf. XXX);  
447

 (II5C, 2/10; 7. kép 28) Lyukvédő vereten: Čunovo (Dunacsúny) 44 (Sőtér 1895, 98); Dunakömlőd 

szórvány; Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 145 (Daim 1987, 269-270, Taf. 141-142); Mali Idoš – 

Kalvarija, opštinska ciglana Košut (Kishegyes – Kálvária, Kossuth-téglagyár) B (Dimitrijević – 

Kovačević – Vinski 1962, 47-49); Mistelbach 36 (1936); Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – 

Kovačević – Vinski 1962, 24-26); Szarvas szórvány, Pokorny gyűjtemény (MRT 8, 54. t); Tiszafüred – 

Majoros 1249 (Garam 1995, 150, Taf. 167);  

Mellékszíjvereten: Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő szórvány (Nagy 1998, 185, Taf. 129); Dömös – 

Bartók B. u.-Kossuth L. u. 6 szórvány (MRT 5, 41. t. 10); Győr – Téglavető-dűlő 421 (Fettich 1943, 28, 

XXIII. T. 1-19); Győr – Téglavető-dűlő 545 (Fettich 1943, 32, XXVII. T); Győr – Téglavető-dűlő 678 

(Fettich 1943, 36, XXVIII. T. 1-25); Hatvan – Boldog szórvány (Hampel 1905, 96, Taf. 74, 6); 

Homokmégy – Halom 60 (Garam 1975a, 29, Fig. 7); Mali Idoš – Kalvarija, opštinska ciglana Košut 

(Kishegyes – Kálvária, Kossuth-téglagyár) B (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 47-49) Pilismarót 

– Basaharc 25 (Fettich 1965, 20); Sommerein am Leithagebirge 133 (Daim – Lippert 1984, 42, Taf. 85-

86); Szebény I 209 (Garam 1975b, 86, Fig. 16);  
448

 (III21e19.1; 23. kép 17, 19-20) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvég (három ciklus): Bakonykoppány 

szórvány (Rhé 1924, 71-72, VI. t); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Bajna – Arany J. u. 1.-Nyergesi út 5. szórvány (Fettich 1937a, CIII. T., 

MRT 5, 41. t. 13-19); 

Csaton (egyetlen ciklus): Szentes – Lapistó 21 (Csallány 1906, 297); 
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független voltát, hasonlóságuk semmiképpen sem származhat a két megjelenítés között 

a Kárpát-medencén belüli átörökítésből. Valószínűleg a motívumként palmettafákról 

csüngő, liliomhoz közelálló motívum egyszerűen csak a Dreiblatt egykorú, 

palmettafákhoz társuló megjelenítési módja, amely a késő avar környezetben az őt 

hordozó, újonnan feltűnő mintához társul, és azzal közös forrásból származik. 

A liliom három és ötszirmú változatát is széles körben használja a körülbelül 8. 

század közepi környezet növényi eredetű rácsokban és összetett palmettafákon, egyéb 

virágzó palmetták kíséretében (96. kép 19, 109. kép 8-13). Főleg rögzítőfüles-tokos, 

áttört mintaterű szíjvégek egy csoportján állandó kapcsolatban van az indavirág 

ötszirmú, késő antik körhöz köthető variánsával.
449

 Az utóbbi esetek az alább kiemelten 

tárgyalt, nagyméretű tárgyak alkotta horizontnak részét alkotják. Ornamentikájuk 

legtöbbször unikális avar környezetben. A liliom mind motívumként, mind a 

palmettarács gerincét alkotó liliomminta formájában is megjelenik rajtuk. A 

dolgozatban hasonlóan kiemelt tárgytípust alkotó, széles U alakú, zömök 

nagyszíjvégeken ugyancsak megjelenik a liliom, a fenti esetnek megfelelően a minta 

gerincét alkotó liliommintaként (110. kép 3, 112. kép 4),
450

 motívumként és növényi 

eredetű, egyedi rácsszerkezet alkotójaként is.
451

 Az utóbbi két tárgycsoport részben a 

késő antik motívumspektrummal, részben pedig a geometrikus laposindás stílusra 

jellemző tárgytípusokon (rögzítőfüles-kétlapos szíjvégek) jellemzőek. Keltezésük a 8. 

század középső harmada-második fele. 

Körülbelül a fenti időszakban jellemző a liliomok alkalmazása a késő avar, 

lemezből domborított, üvegberakásos dobozboglárok egy csoportján. A formailag a 

dunapataji boglárpárhoz közelálló, tipológiai szempontból azonos darabok oldalát 

körbefutó, horizontális ívsor találkozási pontjain csomóból felfelé növő liliomok alkotta 

folyamatos fríz díszíti.
452

 A vízszintes fríz mintájának pontos, illetve részben 

összetettebb megfelelői a nagyszentmiklósi kincs edényeinek megegyező típusú 

mintatereit díszítik.
453

 A horizontális mintateret tehát az övvereteken megjelenőtől 

eltérő típusú frízzel díszítette az avar környezet is.  

 

                                                 
449

 (III21e18; 24. kép 1-4, 25. kép 1) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (három, gyöngyözött rögzítőfüllel): 

Odžac (Hódság) V 4 (Karmanski 1975b, 10, Tab. IV); Szeged – Kundomb 38 (Salamon – Sebestyén 

1995, 14, Pl. 5); Szeged – Kundomb 124 (Salamon – Sebestyén 1995, 23, Pl. 18); Tószeg – Laposhalom 

sírlelet (Hampel 1905, I, Fig. 1806); 

Tokos kisszíjvégen: Regöly – Kapuvár 12 (Kiss 1984b, 129, 56. t);  

(III21e18/1; 25. kép 4) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen: Bajna – Arany J. u. 1.-Nyergesi út 5. szórvány 

(Fettich 1937a, CIII. T., MRT 5, 41. t. 13-19); Bakonycsernye – Kun Béla utca 2 (Fülöp 1977, VI. t.); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 56 (közöletlen);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Szeged – Fehértó A 45 (Madaras 1995, 19, Pl. 8); 

(III21e18/2) Rögzítőfüles-tokos-zsanéros nagyszíjvégen: Perchtoldsdorf 1 (Daim 1979, 72-74, Taf. 19);  

(III21e18/2; 25. kép 2) Tokos nagyszíjvégen (áttört): Zamárdi – Rétiföldek 2274 (Bárdos 2000, 141, cat. 

262); 

 (III21e18/5) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (áttört): Sala I – Dušlo; 
450

 (III21e18/4; 25. kép 3) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (gyöngyözött kerettel és rögzítőfüllel): 

Ismeretlen lelőhely (MNM) 

Tokos nagyszíjvégen: Bajna szórvány (Hampel 1905, I, Fig. 1802); 
451

 (II6B, 1; 11. kép 1) Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen: Regöly – Kapuvár A (Kiss 1984b, 128, 51. t);  
452

 (II8C, 1-3) Dobozboglár oldalán: Kecel – Határdűlő 20 (Cs. Sós 1958, VI. T. 9) 

Faleragombon: Zalakomár – Lesvári-dűlő (Szőke 1994, 8. t); 

Faleragombon: Szirák – Degenfeld-birtok 39. sír (Hampel 1905, Taf. 69, 2); 

Falerán: Erzsébet (Püspökszenterzsébet) szórvány (Hampel 1905, 330-331, Taf. 253);  
453

 Azonos rendszerű minta: 6.-7. sz. korsó talpán, 8. sz. tálka pereme; hasonló, összetettebb szerkesztés: 

13-14. sz. ívócsanak, 15-16. sz. nyeles, 20-21. sz. csatos tálka pereme, Gschwantler 2002. 



148 

 

A késő avar állatstílust követő késő antik körben az egyes motívumok a növényi 

eredetű elemek naturális megformálására való törekvésről tanúskodnak. Ez azokban az 

esetekben is teljesül, amelyekben – mint feljebb, a sodort szalagok esetében láttuk – a 

minta geometrius, illetve itt, a liliomos minták esetében florálgeometrikus jellegű. 

Valószínűleg ennek a későbbi időszakokkal összehasonlításban megfigyelhető 

naturalizáló tendenciának a következménye, hogy a 8. század végi környezetben 

tömegesen alkalmazott florálgeometrikus liliomminta ekkor még csak egy, nem 

kiemelten jelentős eleme a korszak díszítőművészetének. Ezzel párhuzamosan a 

liliomot, mint összetett motívumot és mintaszerkezet-alkotót a geometrikus laposindás 

stílus előtt, illetve részben azzal párhuzamosan alkalmazó minták ornamentikailag 

változatosabb képet alkotnak a motívum 8. század végi megjelenésénél.  

 

A liliom motívuma, illetve főleg a liliomminta tehát ismert korábban is a késő 

avar kori Kárpát-medencében is – mind a késő avar állatstílussal, mind az azt követő 

késő antik motívumdömpingben–, azonban nagyobb számban mégis csak a 8. század 

végének időrendileg a geometrikus laposindás stílust követően válik kedveltté (103. kép 

7-10). Ekkor az ismét változatosabb formákat alkalmazó díszítőművészet azt már a 

korábbi késő antik horizontnál sokkal sztenderdizáltabb, tömegesen, egységes formában 

alkalmazza (a két késő antik kör elválasztását ld. alább, a ’végavar’ díszítőművészet 

tárgyalásánál). A Dreiblatt liliomként állandósult formájával párhuzamosan a liliom 

jellegű szerkesztés, mint az ornamentika szervezőelve a késő avar kor legvégének 

vésett-poncolt leveles és pálcikaindás tárgyain ugyan akkor kerül előtérbe. 

A 8. század végétől az egyenes tengelyre szerkesztett, csomó két oldaláról, 

antitetikus helyzetben növő liliompárokból szerkesztett liliomminta-fríz tipológiailag 

szűk rokonsági kört alkotó tárgytípusokon (rögzítőfüles-tokos, áttört mintaterű nagy- és 

kisszíjvégek, keskeny pajzs alakú veretek) nagy darabszámú, ornamentikaformai 

szempontból is zárt, állandó horizontot alkot.
454

 A minta vésett-poncolt kivitelben is 

                                                 
454

 (II5C, 2; 7. kép 3-11, 19) Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (törött, nem besorolható; szíjvég kerete 

rovátkolt, rögzítőfül gombszerű): Üllő I – Disznójárás 187 (Horváth 1935, 25-26, XIII. t. 1-14); 

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (töredékes volta miatt típusa pontosan nem meghatározható): Kisköre – 

Halastó 66 (Garam 1979, 20, Taf. 14); Szeged – Makkoserdő 105 (Salamon 1995, 120, Pl. 8);  

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (áttört, három csomóval, rögzítőfül három stilizált gyöngy, alsó 

sziromlevél-pár felfelé hajlik, mintatér keretében folytatódik): Cikó 519 (Somogyi 1984, 63, 35. t); 

Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 8 (Bunardžić 1980, t. XII); Hódmezővásárhely – Tarjánvég 

szórvány (Tergina 1894, 207); Holiare (Alsógellér) 770 (Točik 1968, 113, Taf. LXXXVII, 1); Hraničná 

pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 20 (Pástor 1971, 93-94, Obr. 10); Hraničná pri Hornáde – Kechnec 

(Kehnyec) 142 (Pástor 1971, 131, Obr. 41); Kiskőrös – Városalatt 147 (Horváth 1935, 46, XXX. T. 17-

29); Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 292; Mosonszentjános – Kavicsbánya 218 (közöletlen); 

Orosháza – Béke TSz-homokbánya 104 (Juhász 1995, 85, Taf. XXI); Szarvas – Grexa-téglagyár 390 

(Juhász 2004, 58, Taf. XLV); Szeged – Makkoserdő 155 (Salamon 1995, 123, Pl. 11); Szeged – 

Makkoserdő 312 (Salamon 1995, 136, Pl. 23); Szellő – Vöő-malom 9 (Kiss 1977, 138, LVII); Szellő – 

Vöő-malom 69 (Kiss 1977, 140, LVIII); Székkutas – Kápolnadűlő 3 (B. Nagy 2003, 16, 4. kép); Visznek 

– Kecskehegy 58 (Török 1975d, 334, Fig. 5); Vörs – Papkert 397 (Költő 1992, III-IV. t); Zwölfaxing 28 

(Lippert 1969, 130, Taf. 13);  

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (áttört, három csomóval, alsó levélpár függőleges irányban 

összenyomva, keret rovátkolt): Hódmezővásárhely – Batida szórvány (Bálint 1937, 89, IX. t); 

Homokmégy – Halom 48 (Garam 1975a, 28, Fig. 6); Pilismarót – Basaharc 6 (Fettich 1965, 14);  

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (áttört, három csomóval, szíjvég gyöngysorkerettel, rögzítőfül három 

gyöngyszem): Komárno – ul. J. Váradiho (Komárom – Váradi J. u.) 21 (Čilinská 1982, 354, Tab. X, 1-

10); 

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (áttört, négy csomóval, rögzítőfül három gyöngyszem, alsó 

sziromlevél-pár felfelé hajlik, mintatér keretében folytatódik): Szentes – Lapistó 15 (Csallány 1906, 296);  

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (áttört, öt csomóval, rögzítőfül madárfej, mintatér karéjos kerettel): 

Edelsthal (Nemesvölgy) 181 (Sőtér 1898, III. t. 10);  
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Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (áttört, öt csomóval, rögzítőfül állatfej, szíjvég rovátkolt kerettel): 

Szentes – Kaján 159 (Korek 1943-44, 21-22, XVIII. T.); 

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (áttört, hat csomóval, rögzítőfül három gyöngyszem, keret 

gyöngyözött, mintatér külön karéjvel): Ismeretlen (Hampel 1905, 337, Taf. 257, 4); Komárno (Komárom) 

– Hadovce 24 (Čilinská 1982, 361-362, Tab. XVI, 1-20);  

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (két csomó; rögzítőfül három összeolvadó gyöngyszem, a felfelé hajló 

szirompárok a mintatér keretébe futnak bele, szakaszolva azt): Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő 

szórvány (Nagy 1998, 185, Taf. 129); Kisköre – Halastó 143 (Garam 1979, 29, Taf. 23); Kisköre – 

Halastó 167 (Garam 1979, 33, Taf. 25); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 79 (Trugly 1987, 

268, Taf. XXI); Várpalota – Gimnázium 141 (Erdélyi – Németh 1969, 186, VII. t. 2);  

Kétlapos, tokos kisszíjvégen (három csomóval, szíjvég gyöngysorkeretes): Kisköre – Halastó 54 (Garam 

1979, 19, Taf. 13); 

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (rögzítőfül három gyöngyszem, mintatér és szíjvég külön 

gyöngysorkerettel): Budapest IX – Régi Lóversenytér 1 (Nagy 1998, 57, Taf. 47);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (egyetlen, szembenéző liliom-pár): Homokmégy – Halom 48 (Garam 

1975a, 28, Fig. 6);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (rovátkolt kerettel, törött): Üllő I – Disznójárás 187 (Horváth 1935, 25-

26, XIII. t. 1-14); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (egy csomó, három liliom; rögzítőfül három összeolvadó gyöngyszem): 

Győr – Téglavető-dűlő 258 (Fettich 1943, 23, XIX. T. 1-17); Kisköre – Halastó 143 (Garam 1979, 29, 

Taf. 23); Kisköre – Halastó 167 (Garam 1979, 33, Taf. 25); Pilismarót – Basaharc 6 (Fettich 1965, 14);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (egy csomó, három liliom; rögzítőfül három összeolvadó gyöngyszem, a 

felfelé hajló szirompárok a mintatér keretébe futnak bele, szakaszolva azt): Bogojevo (Gombos) 18 

(Pogány 1908, 407-408); Cikó 519 (Somogyi 1984, 63, 35. t); Kiskőrös – Városalatt 147 (Horváth 1935, 

46, XXX. T. 17-29); Regöly – Kapuvár A (Kiss 1984b, 128, 51. t); Szarvas szórvány, Pokorny 

gyűjtemény (MRT 8, 54. t); Székkutas – Kápolnadűlő 3 (B. Nagy 2003, 16, 4. kép); Székkutas – 

Kápolnadűlő szórvány (B. Nagy 2003, 73, 200. kép); Üllő II – Vecsési községhatár 129 (Sós 1955, 203,  

LXXI); Zwölfaxing 28 (Lippert 1969, 130, Taf. 13);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (egy csomó, három liliom; szíjvég gyöngysorkerettel; rögzítőfül három 

összeolvadó gyöngyszem): Gátér – Vasútállomás 142 (Kada 1906a, 143);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (két csomó, rögzítőfül gombszerű): Hraničná pri Hornáde – Kechnec 

(Kehnyec) 41 (Pástor 1971, 101-102, Obr. 17); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (két csomó, rögzítőfül három összeolvadó gyöngyszem): Budapest XXI 

– Csepel, Szabadkikötő szórvány (Nagy 1998, 185, Taf. 129); Čoka – Kremenjak (Csóka – 

Tűzköveshalom) 55 (Kovrig – Korek 1960, CIII. 10); Hódmezővásárhely – Batida szórvány (Bálint 1937, 

89, IX. t); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 80 (Pástor 1971, 111-112, Obr. 22); Hraničná pri 

Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 142 (Pástor 1971, 131, Obr. 41); Komárno (Komárom) – Hadovce 24 

(Čilinská 1982, 361-362, Tab. XVI, 1-20); Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 292; Mali Idoš – 

Kalvarija, opštinska ciglana Košut (Kishegyes – Kálvária, Kossuth-téglagyár) 6 (Dimitrijević – 

Kovačević – Vinski 1962, 47-49); Orosháza – Béke TSz-homokbánya 104 (Juhász 1995, 85, Taf. XXI); 

Szebény I 209 (Garam 1975b, 86, Fig. 16); Szebény I 245 (Garam 1975b, 87, Fig. 19); Szellő – Vöő-

malom 9 (Kiss 1977, 138, LVII); Szellő – Vöő-malom 69 (Kiss 1977, 140, LVIII); Szentes – Kaján 159 

(Korek 1943-44, 21-22, XVIII. T.); Zwölfaxing 22a (Lippert 1969, 128, Taf. 9);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (két csomó, rögzítőfül három összeolvadó gyöngyszem, szíjvég 

gyöngysorkerettel): Dunaszekcső – Téglagyár 41 (Cs. Sós 1966/67, 106, 47. ábra); Öskü – Agyaggödör 7 

(Rhé – Fettich 1931, 43, Taf. XII, 1-7); Želovce (Zsély) 363 (Čilinská 1973, 100, Taf. LX); Žitavska Ton 

(Zsitvatő) 31 (Budinský-Krička 1956, 31-32, Tab. XXX);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (két csomó, rögzítőfül gombszerű, szíjvég gyöngysorkerettel): Kecel – 

Körtefahegy 9 (Cs. Sós 1958, 4, I. T. 12); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (három csomó, rögzítőfül gombszerű): Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – 

Téglagyár) 8 (Bunardžić 1980, t. XII); Szeged – Makkoserdő 105 (Salamon 1995, 120, Pl. 8); Szeged – 

Makkoserdő 155 (Salamon 1995, 123, Pl. 11);  

Csaton (mintatér karéjos kerettel): Szeged – Fehértó A 69 (Madaras 1995, 22, Pl. 11);  

Széles pajzs alakú vereten (egyetlen /elforduló/ liliompárral): Veszprém – Jutas-Seredomb 47 (Rhé – 

Fettich 1931, 17-18, II, 21-23);  

Keskeny pajzs alakú vereten: Čunovo (Dunacsúny) 92 (Sőtér 1895, 104); Mali Idoš – Kalvarija, opštinska 

ciglana Košut (Kishegyes – Kálvária, Kossuth-téglagyár) B (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 47-

49); Mistelbach 36 (1936); Szentes – Kaján 330 (Korek 1943-44, 39, XXXII. T. 1-26); Zwölfaxing 24 

(Lippert 1969, 129, Taf. 10); Želovce (Zsély) 363 (Čilinská 1973, 100, Taf. LX); 
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Keskeny pajzs alakú vereten (gyöngysorkerettel): Budapest IX – Régi Lóversenytér 1 (Nagy 1998, 57, 

Taf. 47);  

Közepesen széles pajzs alakú vereten (egyetlen /elforduló/ liliompárral, veret rovátkolt kerettel): 

Carnuntum felszíni szórvány (Gschwantler – Winter 1991-92, 113, Taf. 3, 6); 

Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 76 (Nagy 1971, 203, Tab. XVI); Vrbas – ciglana Polet 

(Verbász – Polet-téglagyár) 77 (Nagy 1971, 203, Tab. XVII); Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-

téglagyár) 83 (Nagy 1971, 204, Tab. XVIII);  

Közepesen széles pajzs alakú vereten (veret gyöngysorkerettel): Szentes – Lapistó 40 (Csallány 1906, 

298); 

Keskeny pajzs alakú vereten (egyetlen /szembenéző/ liliompárral; széles veretek, gyöngysorkerettel): 

Budapest X – Rákos 19 (Nagy 1998, 75, Taf. 59); Budapest X – Rákos 26 (Nagy 1998, 76, Taf. 72); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 10 (közöletlen); Pilismarót – Basaharc 1938 szórvány (Fettich 1965, 

11); Pilismarót – Basaharc 1959 szórvány (Fettich 1965, 11); Székkutas – Kápolnadűlő 369 (B. Nagy 

2003, 53, 128. kép);  

Propeller alakú övforgón (rovátkolt kerettel): Bajna – Arany J. u. 1.-Nyergesi út 5. szórvány (Fettich 

1937a, CIII. T., MRT 5, 41. t. 13-19); Budapest IX – Régi Lóversenytér 1 (Nagy 1998, 57, Taf. 47); 

Budapest XIV – Népstadion 22 (Nagy 1998, 110, Taf. 87); Kölked – Feketekapu B 402 (Kiss 2001, 127, 

Taf. 78); Mosonszentjános – Kavicsbánya 207 (közöletlen); Mosonszentjános – Kavicsbánya F 

(közöletlen);  

(II8B, 2.1/1) (32. kép 9) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (mintatér gyöngyözött kerettel, rögzítőfül 

gombszerű): Mosonszentjános – Kavicsbánya 27 (közöletlen);  

Tokos nagyszíjvégen (mintatér karéjos kerettel): Nové Zámky (Érsekújvár) 512 (Čilinská 1966, 100, Taf. 

LXXVI); 

(II5C, 2/2; 7. kép 16-17) Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Gátér – Vasútállomás 222 (Kada 1906b, 219); 

Šturovo (Párkány) 20 (Točik 1968, 15-16, Taf. XVII); Hódmezővásárhely – Mártély-Csanyi part B 

(Hampel 1905, 105-108, Taf. 85) Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 79 (Trugly 1987, 268, 

Taf. XXI); Mosonszentjános – Kavicsbánya 218 (közöletlen); Mosonszentjános – Kavicsbánya szórvány 

(közöletlen);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (keret rovátkolt): Ártánd – Kapitány-dűlő 164 (Kralovánszky 1994, 55, 

17. kép); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (egyetlen rögzítőfüllel): Várpalota – Bántapuszta 4; 

Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (öt csomó, mintatér és veret külön gyöngysorkerettel, rögzítőfül három 

gyöngyszem): Dunaegyháza – Újsolt 2 (H. Tóth 1992, 49, 1. t); Tiszafüred – Majoros 1085 (Garam 1995, 

128, Taf. 148);  

(II5C, 2/3; 7. kép 12-13) Tokos kisszíjvégen (áttört, rendszertelenül szembefordított ívű sziromlevelek): 

Tiszafüred – Majoros 25 (Garam 1995, 11, Taf. 59);  

Keskeny pajzs alakú vereten: Mosonszentjános – Kavicsbánya 207 (közöletlen); Rákóczifalva – 

Kastélydomb 30 (Madaras 1979-80, 143, III. t);  

(II5C, 2/4; 7. kép 14-15) Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (két csomóval, rözítőfül három gyöngyszemből): 

Szeged – Makkoserdő 312 (Salamon 1995, 136, Pl. 23); Visznek – Kecskehegy 57; 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén (tárgy gyöngyözött kerettel): Szeged – Kundomb 214 (Salamon – 

Sebestyén 1995, 30-31, Pl. 27); 

(II5C, 2/5; 7. kép 18) Keskeny pajzs alakú vereten: Ártánd – Kapitány-dűlő 22 (Kralovánszky 1994, 36, 4. 

kép); Fülöpszállás – Kiskunsági TSz szórvány (H. Tóth 1992, 50, 5. t); Halimba – Belátó-domb 227  

(Török 1998, 39, Taf. 25); Holiare (Alsógellér) 615 (Točik 1968, 94, Taf. LXXV, 1-35); Leobersdorf – 

Ziegelei Polsterer 145 (Daim 1987, 269-270, Taf. 141-142); 

(II5C, 2/6; 7. kép 20) Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Vörs – Papkert 376 (Költő 1992, III-IV. t);  

(II5C, 2/7; 7. kép 21-22) Csaton: Szeged – Kundomb 38 (Salamon – Sebestyén 1995, 14, Pl. 5); 

Közepesen széles pajzs alakú vereten: Szeged – Kundomb 38 (Salamon – Sebestyén 1995, 14, Pl. 5); 

Széles pajzs alakú vereten: Szeged – Kundomb 38 (Salamon – Sebestyén 1995, 14, Pl. 5);  

(II5C, 2/7.1; 7. kép 23) Keskeny pajzs alakú vereten: Zamárdi – Rétiföldek 611 (Bárdos – Garam 2009, 87, 

Taf. 76); 

(II5C, 2/8.1; 7. kép 24) Tokos kisszíjvégen (áttört): Budapest IX – Wekerle-telep 35 (Nagy 1998, 66, Taf. 

52);  

(II5C, 2/8.2; 7. kép 25) Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (mintatér áttört, két ciklusból): Zamárdi – Rétiföldek 

611 (Bárdos – Garam 2009, 87, Taf. 76); 

(II5C, 3; 8. kép 1) Tokos, kétlapos kisszíjvégen (ötszirmú liliompár fölött egy háromszirmú pár, mintatér 

karéjos kerettel): Tiszafüred – Majoros 1183 (Garam 1995, 140, Taf. 157);  
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előfordul.
455

 A mintaszerkesztés a korábbi széles pajzs alakú veretek csomózott 

liliompárjainak közvetlen megfelelője. 

Mellette a liliom feltűnik egyéb, a 8. század első felétől ismert mintákban, így a 

korábbi lyukvédők mintájának megfelelő típusokon, de domborított-poncolt kivitelben 

is.
456

 

 

2.2.4. Részösszefoglalás: Dreiblatt és liliomok, liliomminta és liliom jellegű 

szerkesztések 

A Dreiblattnak késő avar összefüggésben két, összetett motívumként állandósult, 

egymástól többé-kevésbé jól elkülöníthető típusa azonosítható. Az első, a laposindás 

volutapár közé ültetett zömök tag csak a 8. század első felének naturális 

meghatározottságú, hullámzó indaszárakra szerkesztett elemként jelenik meg. A nála 

geometrikusabb, mindig függőleges helyzetű, formájában leginkább a heraldikus 

liliomhoz közeli típus szórványosan már a fenti típussal egyszerre megtalálható, 

azonban csak később vált általánosan kedvelt típussá. Az azonos florálgeometrikus 

mintába szerkesztett motívumot szórványosan alkalmazza a 8. század első fele, 

gyakrabban (szélesebb mintaspektrumban) a 8. század közepének késő antik 

ornamentikai köre. A háromlevelű liliomot – függetlenül a kitöltött közű, laposinda-

levelekből összeállított volutapártól – kis számban, változatok nélkül alkalmazza a késő 

avar állatstílus időszaka. A liliom mindvégig peremjelenség maradt a késő avar 

állatstílus időszakában. A 8. század középső harmadában megjelenő liliomváltozatok az 

ugyan ekkor késő avar környezetbe kerülő változatos virágzó palmettatípusokkal – 

például az ötszirmú indavirággal – alkotnak számos változatban ábrázolt csoportot. A 

liliom háromlevelű (Dreiblatt) változata mellett ekkor vele körülbelül megegyező 

gyakorisággal – egyes verettípusokon, mint széles pajzs alakú veretek egy típusán 

kizárólag – alkalmazták az ötszirmú változatot. A széles formai spektrummal 

jellemezhető időszakban ezeket az elemeket mintaként és motívumként is szabadon 

kombinálják egymással. A háromszirmú Dreiblatt-típus ekkor nem alkot domináns 

formát a többi megjelenéssel szemben.  

A motívum végül tárgytípusok szintjén is sztenderdizált alakban, leginkább a 

liliommintában, tömegesen terjed el a 8. század végén-9. század elején.  

A liliommotívum majdnem azonos, florálgeometrikus szerkesztése tehát 

látszólag folyamatosan ismert, időben előrehaladva egyre kedveltebbé válik a késő avar 

díszítőművészetben. Avar környezetben való alkalmazásának dinamikája emlékeztet az 

ornamentika más szintjét – a minták szervezőelvét – képviselő, sodrott vagy hurkolt 

szalagos mintákéhoz, amennyiben a liliom elkerüli azokat az időrendi szakaszokat – 

illetve talán időrendi szakaszokon belül egyes regionális egységeket – amelyekben a 

laposindás ornamentika dominál. A minta, illetve a belőle származó összetett motívum 

alkalmazásai ezzel szemben az olyan időszakokban szaporodnak meg, amelyekben 

egyéb, alább elemzendő szempontok szerint (szalagos minták, akantuszlevél, 

palmettafák jelenléte) is jól dokumentálható a mediterrán befolyás megerősödése a 

Kárpát-medencében.  

                                                                                                                                               
Tokos, kétlapos kisszíjvégen (két ötszirmú liliompár egymás fölött, mintatér karéjos kerettel): Várpalota – 

Bántapuszta 4;   
455

 (II5C, 2/4; 7. kép 14-15) Keskeny pajzs alakú vereten: Öcsöd – Büdöshalom 18 (Genito – Madaras 2005, 

Obj. No. 1-29);  

(II5C, 2/3; 7. kép 12-13) Keskeny pajzs alakú vereten: Čunovo (Dunacsúny) 25 (Sőtér 1895, 94);  
456

 (II5A, 4.1; 5. kép 1-5, 19-20) Lyukvédő vereten: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 12 

(Trugly 1987, 254, Taf. III); Szeged – Fehértó B 75 (Madaras 1995, 144-145, Pl. 15); 

Mellékszíjvereten: Kiskőrös – Városalatt 156 (Horváth 1935, 47, XXXI. T. 1-17); Szeged – Fehértó B 75 

(Madaras 1995, 144-145, Pl. 15); 
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A liliom és a liliomminta alkalmazásának két legjelentősebb szakasza – a 8. 

század középső harmada és a 8. század vége – közötti mennyiségi különbség több mint 

jelentős: a 8. század első felében és középső harmadában a liliom csak egy az időszak 

egyéb késő antik mintái és motívumai közül (ld. a fent tárgyalt elemek jelentőségét 

ugyan ekkor). A 8. század végén viszont csak a korábbi laposindás mintákhoz mérhető 

tömegben terjed el az egész Kárpát-medencében. A jelenség valószínűleg legalább 

részben az egyes díszítőművészeti szakaszoknak a tengelyes szimmetriához, illetve 

florálgeometrikus mintákhoz fűződő kapcsolatával áll összefüggésben. A geometrikus 

meghatározottságú mintáknak a 8. század előrehaladott időszakától egyre kedveltebb 

volta indokolhatja, hogy az alapvetően a florálgeometrikus szerkesztési elvnek 

megfelelő liliom, illetve liliomminta is a késő avar díszítőművészet zárófejezetében 

válik közkedveltté.  

 

A geometrikus laposindás stílus – legalább tipokronológiai szempontból – 

kettévágja a liliomminta alkalmazását. Amennyiben egyes esetek a 8. század második 

felén keresztül össze is kötik a két, nagyobb darabszámú horizontot, azok belső 

rendszerében is jelentős eltérések mutatkoznak. Így a 8. század első felében a 

liliommotívum szórványos előfordulásai után a 8. század középső harmadában kevésbé 

a liliom, mint állandó motívum, inkább a liliomminták változatosabb szerkesztésű, 

részben florálgeometrikus mintákba, részben palmettafákra szerkesztett változatai 

jellemzőek. A 8. század végének anyagában a liliomminta tömeges elterjedése a 

geometrikus laposindás stílus jelentette cezúra után sztenderdizált, egységes tárgyakon, 

egységes mintát mutat. A cezúra oka valószínűleg részben legalább időrendi, 

amennyiben a geometrikus laposindás stílus kronológiailag tényleg elszigeteli a belső 

rendszerben a két időrendi fázist egymástól.  

A liliom, illetve a liliomminta két horizontja mögötti eltérő rendszer tehát 

biztosan nem az avar környezet sajátja, hanem a Kárpát-medencébe közvetített 

mediterrán befolyás forrásából ered. A forrás eltérő volta mögött számos ok rejtőzhet: 

lehet egyszerűen időrendi, amennyiben mögötte a Mediterráneumban általában érvényes 

trendek változásait sejtjük. Emellett elképzelhető benne a mediterrán kultúra kevéssé 

ismert regionális különbségeinek hatása is: ha a késő avar kor cca. százhúsz éve alatt 

megváltozott a késő avar kori Kárpát-medence mediterrán kapcsolatrendszere, 

elképzelhető, hogy hasonló különbség létrejötte mögött részben a mediterrán térség 

díszítőművészetében is sejthető regionális eltéréseknek vagy hangsúlyeltolódásoknak is 

lehetett szerepe.  

 

A liliom és a liliomminták késő avar kor végi elterjedése valószínűleg nem, vagy 

csak nagyon korlátozottan tekinthető a késő avar díszítőművészet saját, belső 

jelenségének. Több jel is arra utal, hogy a szalagos mintákhoz hasonlóan a Dreiblattnak 

ezen, florálgeometrikus formái is az avar környezeten túlmutató ornamentális 

trendeknek engedelmeskedtek. Megjelenése a Kárpát-medencében tehát inkább az avar 

tárgyi kultúra a liliom megjelenésekor mindig aktív (kiújuló?) mediterrán 

kapcsolatainak a következménye lehet.  

 

2.3. A liliom, a Dreiblatt és néhány Kárpát-medencén túlmutató vonatkozásuk 

 

A liliom formájában állandósult motívum geometrikus alapvetésű mintáit széles 

körben alkalmazta a késő antikvitás díszítőművészete az avar tárgyakkal rokon 

környezetben, kis-, illetve ötvöstárgyakon is. Eredetének felderítése tehát nem rejt 

magában semmilyen nehézséget. Érdekes viszont az állandósult formában megjelenő 
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összetett motívum és liliomminta, illetve a liliom jellegű minták szabad 

szerkesztéseinek egymás közötti viszonya.  

A liliomnak és vele a liliommintának a 7. században, préselt övvereteken a 

Kárpát-medencén kívül is elterjedt típusát alkotják az álló, a liliommal, illetve a 

liliommintával azonos, antitetikus, csomóval összefogott levélkonstrukciók.
457

 A 

fönlaki préselőtövek között egy teljes garnitúra elkészítéséhez való, minősége alapján 

bizánci préselőtő-készlet található.
458

 A Kárpát-medencei, 7. századi példányokkal 

azonos tárgy került elő a Fekete-tengertől északra.
459

 

 

A liliommintához hasonlóan, azzal időben párhuzamosan a liliom jellegű 

palmettaszerkesztések – változatos növényi elemekkel – szintén elterjedtek a késő 

antik-bizánci díszítőművészetben (100. kép 3, 102. kép 3).
460

 A 7. századi avar tárgyi 

kultúra mediterrán környezettel azonos, illetve közvetlenül onnan származó megjelenési 

formái
461

 után a 8. századi alkalmazás több önálló jegyet mutat, illetve legalább 

tárgyhorizont szintjén nincsenek meg pontos párhuzamai a Mediterráneum területén. A 

liliommotívum, illetve a liliomminta maga viszont a késő avar korival azonos, 

földrajzilag és időrendileg is szélesebb keretek közé illeszthető megjelenései alapján 

egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben hordozza magán a mediterrán térségtől 

idegen, helyi környezet hatását. Emiatt az ornamentika azon elemeinek sorába tartozik, 

amelyeket nem formált a maga képére a késő avar díszítőművészet. A liliom több, késő 

antik eredetű, avar környezetben megjelenő mintával és motívummal együtt formai 

szempontból adaptálatlan maradt, illetve láthatólag valószínűleg adaptálhatatlan volt a 

késő avar környezet számára. 

Mivel nem ismerjük a mediterrán térségben lejátszódó, rövid távú változásokat, 

nem állíthatjuk, hogy a szigorúan vett minőségi tényezőn (minta- és motívumformán) 

túl a késő avar díszítőművészetben a liliomok használata mennyiségi szempontból is 

alkalmazkodott volna a forma forrásához, vagyis a mediterrán térség valamely 

régiójához, illetve a mediterrán tárgyi kultúra valamely csoportjához. Amennyiben a 

késő avar díszítőművészet késő antik ornamentika jelenlétével dominált korszakaiban a 

helyi adaptáció hatását keressük, azt legvalószínűbben csak ezekben a mennyiségi 

tényezőkben találhatjuk meg. Ezeknek jelentősége azonban adatok hiányában nem 

állapítható meg. 

 

A 8. század első felében, hullámzó indaszáron alkalmazott, naturális rend 

szerint, ferdén növő Dreiblatt motívum jól elkülönül a fenti, geometrikus változattól. 

Alkalmazása a minta és motívum viszonyával teljesen alkalmazkodik a késő avar 

állatstílus stilisztikai környezetébe (hullámzó indaszáron, ciklusonként egy 

motívumegység, a mintatér méretéhez viszonyítva nagy, illetve nagy felületű minta, a 

tárgytípus meghatározta lehetőségekhez mérten erős, háromdimenziós plasztikusság). A 

vele egy időben is megtalálható, formailag-ornamentikailag tőle független, mediterrán-

bizánci tárgyi kultúrával közvetlen kapcsolatban álló liliommintától szignifikánsan 

eltérő volta miatt magától adódik a feltételezés, hogy eredetét a liliomtól, illetve a 

tengelyesen szimmetrikus liliommintától független környezetben keressük. 
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 Gyűjtésüket ld. Garam 2001, 133-137; Taf. 98. 1-4, illetve a Pancsova-típusú garnitúráknál Taf. 110, 

1. 
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 Garam 2001, Taf. 100, 5; Taf. 137. 
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 Pletneva 1981, Risz. 37, 37. 
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 A tépei tálon alkalmazottal azonos szerkesztések sorozatát mutatja be például Vida 2002, 2. kép. 

Számos párhuzamot találhatunk késő antik-korai bizánci ötvöstárgyakon, bőséges gyűjtésüket ld. 

Yeroulanou 1999. 
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 Ld. ehhez a dolgozat összefoglaló értékelő fejezetének bronzöntés elterjedésével foglalkozó szakaszát. 
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A volutapár közé ültetett tagból álló motívum a késő avar állatstílus által 

formailag a griffekhez és a laposindákhoz hasonlóan tökéletesen adaptált, bár 

viszonylag ritkán használt elemei közé sorolható. A motívum – a késő avar 

díszítőművészet összes növényi és geometrikus elemével, így a laposindás 

ornamentikával összhangban – a mediterrán térség formai hagyományaiból vezethető 

le, mégis annak olyan rétegét képviseli, amely idegen a liliommintát előszeretettel 

alkalmazó, fent tárgyalt, a ránk maradt példák alapján a közel egykorú vagy egykorú, 

bizánci-mediterrán elitkultúrában gyökerező ízlésvilágtól. A volutapár között 

alkalmazott térkitöltő rügy a mi tárgyainkkal közel egykorú tárgyakon nemcsak a 

Mediterráneumban, hanem messze kelet felé, Ázsiában is széles körben elterjedt.
462

  

 

Jelen mintatípus esetében hasonló jelenséggel kerülünk szembe, mint feljebb az 

indavirág és a vele rokon minták, a laposinda-levelek és pálcikainda-levelek, végül 

alább az akantusz-félpalmetták kapcsán: ugyan abból a gyökérből egymástól 

függetlenedő, állandó formában használt összetett motívumok erednek. Amellett, hogy 

ezeket a késő antik-kora középkori környezet állandó formában, illetve állandó 

formákban, motívumként is alkalmazza, mellettük párhuzamosan futnak tovább 

(indavirág, akantusz-félpalmetták) szabadon szerkesztett, független mintaként használt, 

összetett változataik is. A mediterrán díszítőművészetben genetikus rokonságban álló, 

eltérő formában egyszerre használt minták és motívumok alkotta hihetetlenül változatos 

spektrumból az avar környezetbe csak bizonyos számú elem került át. A két, közös 

gyökerű összetett motívumot úgy használja a 8. század első felében a Kárpát-medencei 

közeg, hogy azok helyi szinten nincsenek szerves – illetve az időbeli hiátus esetén 

gyakorlatilag semmilyen – kapcsolatban. Az egyes tényezők avar adaptációjának 

körülményeiben (időbeli, regionális, minőségi rétegek, az utóbbihoz ld. külön is) az 

eltelt idő távlatából, illetve a ránk maradt emlékek alapján nem, vagy csak igen 

korlátozott mértékben látszik logika. A rendelkezésünkre álló források segítségével 

legfeljebb találgathatjuk, hogy miért éppen az adott időszakaszban, és miért éppen az 

adott formában terjed el avar környezetben a liliom jellegű minták adott típusa, 

amelynek párhuzamai vagy ősformái az anyaterületen látszólag folyamatosan 

megtalálhatóak egymás mellett.  

Az avar környezet formai újítások bevezetésére láthatólag nem volt képes, 

csupán válogató tevékenységével gyakorolt hatást az ornamentika képének alakulására. 

Emiatt valószínű, hogy ha nem feltételezünk gyökeres változást harmincévenként az 

avar ornamentikapreferenciában, a liliomminta változatainak különböző elterjedésének 

hátterében az avar környezet felé a mediterrán formakincset közvetítő tényező 

trendváltozásait sejthetjük. Az óvatos megfogalmazásban a „közvetítő tényező” e 

tekintetben körülírja mind a befolyás forrását, mind pedig az onnan közvetítő csatornát 

is. A liliomminták esetében tehát ugyan az a jelenség figyelhető meg, mint amire a 

hurkolt vagy sodrott szalagos, ugyancsak florálgeometrikus minták és a laposindás 

stílusok összehasonlításakor hívtuk fel a figyelmet: a liliomminta, mint a késő avar 

környezetbe adaptálatlan ornamentikai elem alakulása látszólag a késő avartól idegen 

trendhez igazodik. A trend valódi hordozója a liliomminta Kárpát-medencei 

megjelenésében forrásszerepet játszó mediterrán régió, illetve anyagi vagy szellemi 

kultúrájának a liliommintát a Kárpát-medence felé közvetítő része.  

 

A késő avar állatstílus Dreiblattmotívuma maga ebben az esetben lehet az 

indavirághoz hasonlóan valószínűleg keletről (Közép-Ázsiából?) hozott, de helyben 
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 Hasonló laposindás Dreiblattok jelennek meg 7. századi csontfaragványokon avar és türk 

környezetben is: Stark 2008, Abb. 98. 
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átvett, sikerrel a késő avar állatstílusba beolvasztott elem is. A biztosan a környező 

mediterrán világba illeszkedő, azonos formában, sőt azonos tárgyakon a kelet-európai 

sztyeppén is feltűnő,
463

 függőleges tengelyre illesztett, florálgeometrikus liliomminta 

egykorú jelenléte inkább a két motívum egymástól független volta mellett szól. Nem 

biztos, hogy a láthatólag gyorsan, azonos formában elterjedő késő avar állatstílus 

minden eleme egyszerűen magyarázható a helyben rendelkezésre álló mediterrán 

ornamentikából kiválogatott elemek egységbe olvasztásával.  

Pusztán az ornamentika képe alapján nem lenne a késő avar állatstílus 

kialakulásának elképzelhetetlen forgatókönyve, hogy az indavirágot, a ciklusban 

túlsúlyos laposindákat, talán a Dreiblatt jelen formáját és az alakos 

motívumpreferenciát az avarság valamelyik hulláma egy többé-kevésbé kialakult 

ornamentális világ részeként hozta volna magával a Kárpát-medencébe.  

A kérdés természetesen összefügg az avar bevándorlás(ok) kérdésével: 

amennyiben teljesen elutasítunk minden, 7. századi, népi szintű bevándorlás 

lehetőségét, úgy nem marad lehetőségünk arra, hogy a 8. század elején megnyilvánuló, 

jellegzetes stílust az azt létrehozó népesség sztyeppei gyökereivel, illetve a közép-ázsiai 

civilizációhoz fűződő kapcsolataival hozzuk összefüggésbe.
464

 Jelen dolgozat szerzője 

elfogadja egy 7. századi avar bevándorlás– illetve még valószínűbben egy, a 7. század 

második felében folyamatos népességszivárgás – lehetőségét. Azonban ha volt is ilyen 

népességmozgás, az általa a Kárpát-medencébe szállított motívumkincs az ott kialakuló 

késő avar állatstílusnak is csak kisebb részét jelenthette. Annál sokkal jelentősebbnek 

tarthatjuk az ízlésének az egységes, késő avar állatstílus kialakításában játszott szerepét. 

 

2.4. Összefoglalás: palmetták és liliomok 

 

A fejezetben összefoglalt, mindet kétséget kizáróan antik eredetű, naturális vagy 

florálgeometrikus szerkezetű palmetták rekonstruálható múltjuk közös volta mellett is 

sajátos elterjedést mutatnak a késő avar kori Kárpát-medencében. A Dreiblatt, mint 

összetett motívum két változatban jelenik meg a késő avar környezetben: a késő avar 

állatsílus mintáival társuló formáját hullámzó indaszáron, laposindás szerkesztésekben 

ábrázolták. A késő avar állatstílus jellegzetes laposindás, növényi minta- és 

motívumspektrumának részét alkotja. Vele szemben a mindig függőleges helyzetben 

feltűnő liliom a 8. század első felében szórványosan, majd – a geometrikus laposindás 

stílus jelentette hiátus kivételével – mind nagyobb számban terjedt el a késő avar 

díszítőművészetben, amelynek utolsó szakaszában a domináns típust jelentő 

liliommintát alkotja. 

A Dreiblatt rendszerén alapuló, illetve liliom jellegű palmettaszerkesztések a 

késő avar állatstílust követő késő antik eredetű ornamentikai kör fontos elemei voltak. 

Sem a megelőző szakasz késő avar állatstílusában, sem a következő, geometrikus 

laposindás stílusban nem játszanak jelentősebb szerepet. A mintának a késő avar 

díszítőművészet utolsó szakaszában újra megjelenését időrendi szempontból széles 

szakadék – a geometrikus laposindás stílus – és jelentős stilisztikai eltérés választja el a 

korábbi megjelenéstől. 

A mintaszerkezet alapjául a Dreiblattot használó palmettaornamentikának tehát 

két, egymástól elszigetelt csoportját találjuk meg a késő avar korszakban. Az azonos, 

tengelyesen szimmetrikus mintaszerkesztés iránti előszereteten túl a két 

díszítőművészeti kör között számos különbséget találunk. 
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 Veszelovszkij, Bálint 1989, Abb. 28. 1; Panovo, Erdélyi 1982, 73. t.  
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 A ’második avar hullámot’ elutasító álláspontot képviseli főleg Bálint Csanád, ld. Bálint 2004b. 
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1) A korai palmettás kör. A késő avar állatstílust követő időszakban az addig 

alakos dominanciájú ornamentika fellazult, változatos növényi ornamentikának adott 

helyet. Kedveltté válásuk párhuzamosságot mutat egyes verettípusok (széles pajzs alakú 

veretek, rögzítőfüles-tokos szíjvégek) és minta- illetve motívumformák avar 

környezetben való megjelenésével (az utóbbiakhoz ld. az akantusz-félpalmettákat, 

liliomokat, szalagokra szerkesztett florálgeometrikus mintákat is). Az újkeletű 

sokszínűségnek képezi elemét az itt tárgyalt palmettaornamentika.  

A naturális jellegű palmetta minták – líra alakú palmetták, palmettafák – néhány 

kivételtől eltekintve erre az időszakra keltezhetőek. Velük egyszerre számos, alább 

külön szakaszban is tárgyalt, florálgeometrikus rendszerű, összetett palmettakonstrukció 

terjed el (liliom jellegű palmetták, csomózott szerkesztések, sodrott szalagos minták). 

Jellemző, hogy az utóbbi, geometrikus vagy florálgeometrikus mintákat is naturális 

jellegű növényi motívumokkal szerkesztették. A florálgeometrikus, a motívumok 

szintjén is geometrizált jellegű összetevőket használó minták (például a szíjvégek vagy 

széles pajzs alakú veretek jellegzetes liliommintája) ismertek ugyan, de csak ritkán 

tűntek fel. Dominánssá csak a geometrikus laposindás stílus után, a 8. század végén 

válnak.  

2). A késő avar díszítőművészet utolsó fázisában a geometrikus laposindás stílus 

után újra nagy tömegben elterjedő liliom jellegű palmettaminták néhány pálcikaindás, 

illetve a Sobor-Kiskőrös csoportban alább összefoglalt minta kivételével a liliommintás 

szíjvégeken koncentrálódnak. A geometrizált, csomóban összefogott, egyforma 

levélpárok sorából álló minta csak távoli rokona a Dreiblatt, illetve a liliomminta 8. 

század középső harmadában használt, változatos formáinak. A liliommintával 

párhuzamosan a Dreiblatt változatosabb típusai csak a vésett-poncolt ornamentikai 

körben jelentek meg (széles pajzs alakú lószerszámveretek). Naturális palmettajellegük 

– ha a darabszám messze a 8. század közepi alkalmazás tömege mögött is marad – 

ugyan annak a kulturális-stilisztikai háttérnek a leképeződése.  

A látszat szerint tehát mindkét időszakban ismertek ugyan azok a naturálisabb 

(palmettafa, Dreiblatt) és florálgeometrikusabb (liliomminta, liliom jellegű minta) 

minták: a különbség nem jelenlétükben, hanem alkalmazásuk arányában figyelhető 

meg. Míg a 8. század középső harmadában a naturális jellegű változatok alkották az 

abszolút többséget – ezt a látszatot erősíti a korszak geometrikus mintáiban alkalmazott 

növényi elemek naturális jellege is – addig a késő avar kor végének újabb késő antik 

díszítőművészeti hulláma a geometrikus-florálgeometrikus palmettaornamentikát 

részesítette előnyben. Geometrikus szimpátiája nem csak a liliom jellegű szerkesztések 

(antitetikus palmettakompozíciók) nagy tömegében, hanem a mintába szerkesztett 

növényi elemek geometrizáltsága miatt is szembeszökő.  

 

A késő avar állatstílust követő, 8. század közepi késő antik kör palmettamintáit a 

mintákban, illetve az alkalmazott motívumok kivitelezésében általában tapasztalható 

naturalitásra való törekvés a késő antikvitás ízlésvilága felé közelíti. Naturális voltuk 

főleg az alább, esettanulmányok céljára kiemelt esetek fényében szembeötlő: ugyan ez a 

naturalizáló tendencia tükröződik a palmettákkal együtt a Kárpát-medencében 

megjelenő akantusz-félpalmettákon is; Velük szemben a 8. század közepétől már 

feltűnő, még a geometrikus mintát mintegy elrejtő naturális motívumokkal álcázott 

florálgeometrikus rendszer egyre látványosabban ölt formát a 8. században előrehaladva 

a rajta alkalmazott, növényi eredetű motívumok mind erősebb geometrizálásával.  

A geometrikus laposindás stílust követően újra előtérbe kerülő, mediterrán 

eredetű, tengelyesen szimmetrikus palmettaszerkesztésekben a naturális növényi 

elemek, illetve a viszonylag naturális palmettaszerkesztések már csak nyomokban 
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találhatóak meg: helyettük a florálgeometrikus szerkezetek dominálnak. A szervezőelv 

messzemenően geometrikus voltát ekkor már a geometrizált, de felismerhetően növényi 

eredetű motívumok sem rejtik el (pálcikainda, csepp alakú levelek, liliom).  

 

A tárgyalt palmettatípusok – líra alakú palmetták és palmettafák, illetve a 

Dreiblatt és a belőle származó liliom jellegű minták – vizsgálata alapján 

geometrizálódási folyamat rekonstruálható. A geometrizálódás a 8. századi 

díszítőművészet egymástól független, időrendi-díszítőművészeti cezúrákkal elválasztott 

szakaszaiban dokumentálható, emiatt a késő avar környezetben csak tükröződő, de 

biztosan nem annak egyedi fejlődési útját mutató folyamat.  

 

Ennek a rekonstruálható folyamatnak a vizsgálatára a növényi rendszerű 

palmettaminták kiválóan alkalmasak voltak. A következő fejezetben ezt a rekonstruált 

geometrizálódási folyamatról alkotott képet egészítem ki más szempontból, egy teljesen 

geometrikus, de növényi elemekkel szerkesztett minta esetén. 

 

3. Naturális motívumok és geometrikus minták: Összehurkolt és sodrott szalagok. 

Esettanulmány a késő antik eredetű geometrikus és florálgeometrikus mintákhoz 

 

Sodrott, illetve összehurkolt szalagok köré szerkesztett minták már a legkorábbi 

késő avar, öntött tárgyakkal jellemzett horizontban is feltűntek. Mintájuk egyszerű, saját 

magába hurkolódó vagy két szalagból összehurkolt.
465

 A tárgyak korai voltának jele, 

hogy ugyan az a szalagos ornamentika még tipológiailag azonos, de lemezből 

domborított tárgytípusokon is megjelenik.
466

 Az ornamentikán túl a mintában elenyésző 

mennyiségben alkalmazott laposinda-levelek, a veretformák (homorú oldalú, négyzet 

alakú veretek), az egységesen mintázott garnitúrák is a késő avar állatstílus fő áramlatán 

kívül jelöli ki ezen garnitúráknak a helyét.  

Egyes esetek pedig kifejezetten a késő avar állatstílustól idegen, inkább a 

mediterrán-bizánci-Meroving nyugaton jellemző fejlődéshez kötik a mintatípussal 

szoros egységet képező tárgytípusokat. A Szentes – nagyhegyi 32. sír övgarnitúráját az 

áttört, pont-vessző ornamentikával tagolt felületű laposinda-levelei miatt a 

Warnebertus-ereklyetartó által fémjelzett tárgycsoport Kárpát-medencei párhuzamaként 

tárgyaltuk. A garnitúra tengelyesen szimmetrikus indáival, levélkialakításával, 

egységesen mintázott voltával, végül aranyozott vereteinek minőségével egyaránt 

kiválik a korszak átlagából. Kapcsolata szoros egy másik szentesi garnitúrával (105. 

kép).
467

 A szentesi csat mintája, veretformái (nem csak a négyzet alakú veretek, hanem 

                                                 
465

 (II8B, 1; 13. kép 1-3) Tokos nagyszíjvégen: Gátér – Vasútállomás 192; Komárno – Lodenice (Komárom 

– Hajógyár) 107; Tiszafüred – Majoros 592;  

Négyzet alakú, homorú oldalú vereten: Bóly – Siebert-puszta 61/a; Gátér – Vasútállomás 192; Komárno – 

Lodenice (Komárom – Hajógyár) 107; Pilismarót – Basaharc 1938; Szarvas – Grexa-téglagyár 78; 

Tiszafüred – Majoros 1139;  

Tokos kisszíjvégen: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 107; 

Széles pajzs alakú vereten: Orosháza – Bónum-téglagyár 61; 

(II8B, 2.1; 13. kép 5-6) Tokos nagyszíjvégen: Cikó szórvány; Kölked – Feketekapu B 427; Sárosd sírlelet; 

Szabadszállás szórvány; Wien 13 – Unter St. Veit szórvány;  

Csaton: Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 104; Homokmégy – Halom 10; Kölked – Feketekapu B 427; 

Pusztamérges B 18; Szentes – Felsőcsordajárás sírlelet; Szentes – Kaján 351;  

Négyzet alakú vereten: Kékesd 137; Kölked – Feketekapu B 427; Sárosd sírlelet;  

(II8B, 2.1/2; 13. kép 4) Csaton: Kölked – Feketekapu B 427; 

(II8B, 2.1/2; 13. kép 9) Csaton: Szentes – Nagyhegy 32 (Csallány 1962, Tiszafüred – Majoros 592; 
466

 Például: Gátér – Vasútállomás, 295. sír (Kada 1906, 33). 
467

 Szentes – Felsőcsordajárás sírlelet (Fettich 1929, IV. T). 
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az övforgó alakja és ornamentikája) szorosan kapcsolódik a nagyhegyi övhöz, bár annál 

alacsonyabb színvonalat képvisel. Figyelemre méltó jelenség, hogy a Szentes – 

felsőcsordajárási együttes többi veretén egyedülálló, az eredeti antik alakhoz vállban 

induló szárnyának kivitelezésével igen hasonló, sörényes griff látható. A garnitúra 

főszíját díszítő két féle veret, végül részben a tárgyak öntéstechnikai háttere is elválik a 

körülbelül egykorú késő avar állatstílus által alkalmazott jellemzőktől (az utóbbi 

szempontokhoz ld. még a késő avar állatstílus alakos ornamentikájával foglalkozó 

fejezetet).  

A szalaghurkos minták összefüggésében a felsorolás annyit jelez, hogy a 

florálgeometrikus mintatípus környezetében számos, a késő avar állatstílus egyszerű 

alakos és laposindás mintákkal meghatározott növényi ornamentikájától idegen elem 

koncentrálódik. A jelenség oka nagyrészt valószínűleg a tárgyalt mintáknak, illetve 

tárgyaknak a késő avar állatstílus virágkoránál korábbi volta. Mielőtt azonban 

megállapítanánk az időrendi tényező kizárólagos felelősségét, vessünk egy pillantást a 

késő avar kor első felének florálgeometrikus, illetve egyszerűen geometrikus 

dominanciájú mintáira. 

A késő avar állatstílust megelőző időszakban annak naturálisabb jellegű növényi 

ornamentikájától idegen, geometrikus és florálgeometrikus formákat alkalmazott a 

Kárpát-medencei díszítőművészet. Mint fent láttuk, a lemezes és öntött technika közötti 

váltás környékén néhány estetben azonos ornamentika jelenik meg eltérő technikával 

készített azonos tárgytípusokon is. A késő avar állatstílus általában nem kedveli a 

geometrikus mintákat, közülük csak szűk választékot használ. Az egyetlen, viszonylag 

nagyobb számban a késő avar állatstílus ornamentikájával közös kontextusban 

megjelenő mintatípust az egyenes gerinc, illetve tükörtengely két oldalára rendeződő, 

halszálkás minta.
468

 A mintatípus mediterrán-bizánci eredetét, illetve egykorú 

átvételének igen valószínű voltát a tabi arany bújtató bizonyítja.
469

 Amellett, hogy a 

késő avar állatstílus szíjvégein a korszak fő trendjeinek megfelelő, alakos mintákkal 

együtt kerül elő, az alább tárgyalandó, geometrikus mintákkal ellentétben ez a 

mintatípus is a Kárpát-medence egész területén egyenletesen szóródik (a sugaras díszű 

rozatták a szíjvégek mintájának körbe szerkesztett megfelelői, a két mintatípus gyakran 

egy garnitúrát alkot, 16. térkép).
470

  

                                                 
468

 Nagy 1998, 19-20. kép. 
469

 Garam 1993, 106, Taf. 98, 4. 
470

 A minta globálisan azonos volta mellett a tükörtengely és a halszálkaminta bordáinak kivitelezéséban 

jelentős eltérések tapasztalhatóak. 

Tengelyesen szimmetrikus változat, szíjvégeken vagy övforgón: Bajna – Arany J. u. 1.-Nyergesi út 5. 

szórvány (Fettich 1937a, CIII. T., MRT 5, 41. t. 13-19); Bélmegyer – Csömöki-domb 36 (MRT 10, 106. 

t); Budapest XXII – Vöröskereszt u. 8 (Nagy 1998, 191, Taf. 130); Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 

759 (Eisner 1952, Obr. 81); Dunaszekcső – Téglagyár 42 (Cs. Sós 1966/67, 101, 48-49. ábra); Edelsthal 

(Nemesvölgy) 1885. évi lelet (Hampel 1905, Taf. 111); Gátér – Vasútállomás 50 (Kada 1905, 377); 

Gyomaendrőd – Kecskészug 14 (Juhász 2006, 101, 5. kép); Keszthely szórvány (Lipp 1884, 24, IV. t. 

88); Keszthely szórvány (Hampel 1905, Taf. 156); Mindszent – Bozó-tanya 5 (Szalontai 1995, 189, 8. 

kép, 11-24); Nadrljan – Basta Kavai L. (Adorján – Kávai L. kertje) 1 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 

1962, 53); Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 24-26); Pilismarót – 

Basaharc 148 (Fettich 1965, 50); Székkutas – Kápolnadűlő 25 (B. Nagy 2003, 19, 10. kép); Szentes – 

Kaján 134 (Korek 1943-44, 18-19, XIV. t. 1-28); Tiszafüred – Majoros 190 (Garam 1995, 30, Taf. 73); 

Tiszafüred – Majoros 199 (Garam 1995, 30, Taf. 74); Želovce (Zsély) 167 (Čilinská 1973, 64, Taf. 

XXIX); 

Rozetta alakú vereten, forgásszimmetrikus változatban, például: Cikó szórvány (Somogyi 1984, 67, 44. 

t); Edelsthal (Nemesvölgy) 1885. évi lelet (Hampel 1905, Taf. 108); Gerjen 102 (Kiss 1984a, 110, 49. t); 

Győr – Téglavető-dűlő 507 (Fettich 1943, 31, XXVI. T. 19); Mindszent – Bozó-tanya 5 (Szalontai 1995, 

189, 8. kép, 11-24); Öskü – Agyaggödör 54 (Rhé – Fettich 1931, 49, Taf. XV); Öskü – Agyaggödör 60 

(Rhé – Fettich 1931, 49-50, Taf. XIV, 16); Želovce (Zsély) 113 (Čilinská 1973, 58, Taf. XXI); 
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A késő avar kor korai szakaszában a szerkesztések száma szerint több olyan 

geometrikus dominanciájú minta fordul elő, amelyeket már kizárólag öntött 

tárgytípusokon alkalmazott a Kárpát-medencei környezet, de amelyek ennek ellenére 

nem, vagy csak minimális számú esetben kerültek a késő avar állatstílus tárgyaival 

azonos leletösszefüggésbe. A következőkben ezekből szeretnék egy gyűjtést bemutatni. 

Szorosan véve nem tartoznak ugyan a tárgyalt szalagos-florálgeometrikus minták közé, 

de azokkal összehasonlítva érdekes következtetésekre adnak lehetőséget a Kárpát-

medencében a 8. század első felében használt (florál)geometrikus minták eredetével 

kapcsolatban. 

Egy formai-tipológiai szempontból azonos kölkedi, vasasszonyfai és keszthelyi, 

tokos zsanéros nagyszíjvég-sorozaton párosan alkalmazott pelta alakok közé háromszög 

alakú tag nyúlik. A kölkedi zsanér tartófülei kannelurás kivitelezésűek.
471

 A minta 

párhuzamát gyengébb minőségű tárgyon – azonban sodrott kerettel – Jászberény – 

Kálváriáról közölte Fettich Nándor.
472

  

A rácsba rendeződő hurkolt szalagok a Kárpát-medence északnyugati 

peremének regionális jellemzőjét alkotják, egy keszthelyi, régi példány után a minta 

újabban egy Tolna megyei lelőhelyről is előkerült.
473

 A négy nagyszíjvég közül kettő 

gombos végződésű. A típus övvereteit rögzítőfülekkel erősítették az övre. A 

geometrikus mintákhoz látszólag előszeretettel társulnak egyes technikai és tárgyformai 

megoldások. A rögzítőfüles felerősítési mód mellett ezek közül legfontosabb a 

szíjvégek gombos végű megoldása. A rögzítőfüles és a gombos végződésű tárgyak 

regionális és kronológiai szempontból is zárt kört alkotnak. Mivel a gombos végződés 

nem technikai, csak formai elem, erősebb beágyazottsága az egykorú késő avar 

leletanyagba erősebb.
474

 

A gombos végű szíjvégek nagyrészt geometrikus ornamentikája számos 

hasonlóságot mutat a rögzítőfüles darabokéval, súlypontjai erősen elütnek a késő avar 

kori állatstílus állatalakokkal és növényi motívumformákkal meghatározott képétől. A 

felgyűjtött 18 esetből nyolc geometrikus meghatározottságú ornamentikával, két darab 

pedig a késő avar korban atipikus alakos motívumokkal díszített.
475

 A Kárpát-

medencében a késő avar állatstílus kialakulásának idejére már ritka geometrikus díszítés 

sűrűn előfordul a 7-8. század fordulójának utolsó préselt, illetve első öntött avar 

veretein, azonban azok motívumkincse nem azonos a gombos végű szíjvégtípuson 

használttal.
476

 Az utóbbira jellemzőek az egyszerűbb
477

  vagy bonyolultabb
478

  hurkolt 

szalagok, S alakú elemekből konstruált sorok
479

, a spiráldísz
480

  vagy egyéb, összetett 

                                                 
471

 Kiss 2001, Taf. 79. 
472

 Fettich 1937, 1. kép. 
473

 A csatáji darabokhoz Zábojník 2000, ezen kívül Cseklész (Bernolákovo) 53. sírból (Kraskovská 1962, 

438, Tab. X) és Komáromból is ismerjük a minta párhuzamait (Komárno – Hadovce 21. sír, Čilinská 

1982, 361, Tab. XV). A keszthelyi nagyszíjvéget Lipp Vilmos közölte (Lipp 1884, VIII. t. 194). A 

dunaszentgyörgyi garnitúra 2009-es ásatásból származik, közöletlen. Az utóbbi lelet csüngős rozettái a 

csatájiakhoz hasonlóan rögzítőfülekkel voltak az övre erősítve. 
474

 Ld. például a gombos végű állatküzdelmi jelenetes szíjvégeket, Kiss 
475

 Sotheby ismeretlen lelőhelyű nagyszíjvége, ld. bővebben alább, és Šebastovce – Lapište, kisszíjvég 

(Kiss 2002, 411, Abb. 1: 6, 18) 
476

 Nagy 1998, 18. kép A; 21. kép 7-10, 13; 22. kép 2-3, 13-15; 33. kép 10. típusai.  
477

 Dunaszekcső 42. sír (Sós 1966-1967, 48. ábra, 1;). 
478

 Császártöltés (MNM, közöletlen), Komárno – Hadovce 22. sír (Čilinská 1982, Tab. XV, 16), 

Bernolákovo, 53. sír (Kraskovská 1962, Tab. XII, 1).  
479

 Dunaszekcső 42. sír (Sós 1966-1967, 49. ábra 1), Budapest – Fehérvári út 39. sír (Nagy 1998, Taf. 81). 
480

 Šebastovce – Lapiše 221. sír (Budinský-Krička – Točik 1991, Taf. XXVIII, 12). 
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geometrikus, Kárpát-medencében korábban és később is egyedülálló díszítések.
481

 

Habár nem pontosan azonos formában, ennek az ornamentális ízlésnek legközelebbi 

párhuzamait már provinciális bizánci területen (Nyugat-Balkán) találjuk meg. Az avar 

terület és Dalmácia között az összekötő kapocs egy biskupijai nagyszíjvég lehet:
482

 

halszálkás díszítése többször előfordul a késő avar korban,
483

 a tokján látható 

láncfonatnak a Kárpát-medencéből azonban csak lemezes vereteken, a 7. század 

második feléből ismerjük párhuzamait. Noha a tárgy láncfonatos ornamentikája 

levezethető lenne az avar leletanyagból, előkerülési helye és a felsorolt geometrikus 

díszítésekkel azonos jellege miatt azokkal együtt inkább egykorú kapcsolatok jelzője 

volt.  

A gombos szíjvég- és csatforma eredetét valószínűleg a Balkán nyugati, bizánci 

fennhatóság alatt álló, vagy az északkelet felé határos itáliai területeken kell keressük. A 

megoldás a fenti, geometrikus mintákkal együtt (17. térkép) valószínűleg régiók közötti 

kapcsolatok eredményeként terjedhetett el az elsősorban a délnyugat felé nyitott 

Dunántúlon.
 484

  

 

Hasonló képet mutatnak a rögzítőfüles felerősítési módot alkalmazó,
485

 szintén a 

fenti, geometrikus ornamentikával dominált csoporthoz köthető tárgyak is (18. térkép). 

Egy Kiss Gábor által közölt egytagú, pálcikaindás díszű, Keszthely – dobogói szórvány 

csat valószínűleg bizánci peremterületről bekerült importtárgy (84. kép 1).
486

 A lelőhely 

két, szinte azonos öntött bronzcsatján szintén feltűnik a rögzítőfül (118. kép 2-3).
487

 A 

két, megegyező díszítésű és méretű csat 7. századi formát mutat, azonban 7. századra 

keltezhető formai megfelelőiknél nagyobb, robusztusabb példányok, méretük és 

kidolgozásuk miatt talán inkább a Keszthely-kultúra kései, 8. századi fázisára 

keltezhetőek.
488

 Hátoldalukon megfigyelhető pozitív szövetminta helyi eredetüket 

valószínűsíti.
489

 A két csat szinte azonos volta (ornamentika részleteinek kis eltérései, 

megegyező méret, hátoldal szövetszálai különbözőek) a két darabot egyértelműen a 

késő avar kori, közös mesterpéldányról/negatívból sokszorosított bronzöntvényei közé 

sorolja be.
490

  

Övvereteken a felerősítési mód ritkább, mint csatokon. A nagypalli 16. sír 

veretsorozatában a rendkívül rossz minőségű, kisméretű veretek három esetben 

                                                 
481

 Keszthely – Város, szórvány (Lipp 1884, IV. t. 74). A felsorolt példákat ld. még Kiss 1999/2000, Abb. 

1, 7, 11-15, 18. A keszthelyi nagyszíjvég díszítésének egyetlen, általam ismert párhuzama Jászberény – 

Szentimre lelőhelyen került elő (Fettich 1937, 1. ábra).  
482

 Kiss 1999/2000, Abb. 1, 10. 
483

 Nagy 1998, 19-20. kép, 40. kép 21. 
484

 Vinski 1974; feltételesen: Kiss 1999/2000, 414. 
485

 Rögzítőfüles tárgyak a késő avar kor első felében: Csatok: Alsógellér (Holiare) 485. sír (Zábojník 

2000, Abb. 28-29); Áporka – Ürbőpuszta (Marosi – Fettich 1936, 33. kép; Bóna 1957, rögzítőfül: Marosi 

– Fettich 1936, 81, 31. kép 15; Werner 1986, Taf. 30); Ároktő (Daim 1990, 295, Abb. 7); Csatáj 74. sír 

(Zábojník 2000, 348-349, Abb. 13-16, Zábojník 2007, 23, Obr. 10); Keszthely – Dobogó, övcsat (Kiss 

2005); Keszthely – Dobogó, övcsat (Garam 2001, Taf. 67, 3); Keszthely – Dobogó, övcsat (Garam 2001, 

Taf. 67, 4); Orosháza – Bónum-téglagyár 105 (Juhász 1995, Taf. VII); Wien – Liesing 22. sír; 

Övveretek: Csatáj 74. sír (Zábojník 2000, 348-349, Abb. 13-16, Zábojník 2007, 23, Obr. 10); Csatáj 115. 

sír (Zábojník 2000, 350, Abb. 17-18, Zábojník 2007, 24, Obr. 11); Csatáj 159. sír (Zábojník 2000, 351, 

Abb. 21-22, Zábojník 2007, 24, Obr. 11); Komárom – Váradi utca (Komárno – ul. J. Váradiho) 14. sír 

(Zábojník 2000, 351-352, Abb. 23-27); Nagypall I – Határi-dűlő (Kiss 1977, Pl. XXVIII); Szeged 

környéke (közöletlen, Magyar Nemzeti Múzeum) 
486

 Kiss 2005. 
487

 Garam 2001, Taf. 67, 3-4. 
488

 A Keszthely-kultúra kései szakaszának tárgyaihoz Müller 1992, 275-277; Kiss 1997. 
489

 A szövetmintát a Keszthely kultúra biztosan 7. századi darabjain egyetlen esetben sem ismerem.  
490

 A késő avar kori öntéstechnikához, sokszorosított bronzöntvényekhez Bíró – Szenthe 2011. 
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egyszerű, fekvő, széthajló palmettafa-párral, három esetben pedig griff alakkal 

díszítettek (119. kép 1-2). A veretek hátoldalán rögzítőfülek találhatóak. A tárgyak 

készítője szemmel láthatóan nem tudott mit kezdeni a számára idegen, valószínűleg 

ritkán látott megoldással: a fülek elrendezése következetlen, egy részüket lereszelték, 

majd a vereteket – a veretek testével, tehát a rögzítőfülekkel is egyszerre öntött 

lyukakon, illetve ahol azokba az öntés során fém folyt, az áttört ornamentika kínálta 

helyeken átütött szegecsekkel erősítették fel.  

A szegedi, szórvány darab sarkában szintén előre mintázott szegecshelyek 

értelmetlenné tennék a veret keskenyebb peremein kiálló füleket (119. kép 5). Jelen 

esetben – a szegecslyukak átfúrásának hiánya miatt – ha egyáltalán használatba került a 

tárgy – a fülekkel lett felerősítve.  

Mind a nagypalli, mind a szegedi esetben formai szempontból is kivételes 

tárgyakkal állunk szemben: a szegedi veret gyöngysorkerete, illetve a négyzethez közel 

álló arányai idegenek a griffes veretektől. A nagypalli sorozat növényi mintája ritka 

jelenség téglalap alakú vereteken, illetve a garnitúra szándékos (a rögzítőfülek tanúsága 

szerint egyszerre mintázott) kétféle veretből összeállítása is szokatlan a korszakban 

(mindkét szempontot bővebben ld. a mártélyi garnitúra tárgyalása kapcsán). 

A rögzítőfülek a látszat szerint avar környezetben csak importtárgyakon, vagy 

helyben készített, de importtárgyak közvetlen befolyása alatt álló, kísérleti jellegeket 

hordozó darabokon tűnnek fel. Az ismert darabok – a valószínűleg helyi készítménynek 

tartható csatokkal együtt a Kárpát-medence, illetve az avar szállásterület pereme felé, 

főleg északnyugaton sűrűsödnek (17. térkép). Feltűnő, hogy míg csaton a kaganátus 

belső részén is megtalálhatóak, addig övvereten csak annak peremvidékein. A jelenség 

okát valószínűleg a csatok mediterrán túlsúlyában kereshetjük – elsősorban ilyen 

tárgyak kerülhettek a Kárpát-medencébe is, övveretek kevésbé. Az utóbbiakon 

valószínűleg akkor jelenik meg, ha nem egyes tárgyak szolgai másolásával, hanem egy, 

a tárgytól függetlenül ismert felerősítési mód tudatos alkalmazásával állunk szemben. 

A 7. század második felére, 7-8. század fordulójára keltezhető, öntött bronz, 

rögzítőfüles, alpi típusú övveretek elterjedési területe lefedi az egész Kárpát-medencét, 

de annak északnyugati felében súlyozódik.
491

 Az alpi típusú garnitúrákban talán olyan 

tárgytípust láthatnánk, amely a felerősítési módot a késő avar kor felé közvetítette. 

Mivel azonban a Kárpát-medencei, késő avar kori darabok részben egyéb 

bizánci/mediterrán készítményekkel mutatnak formai egyezést, részben a keszthelyi 

késő antik jellegű, továbbélő kultúra hatása alatt keletkeztek (két keszthelyi csat), végül 

részben észak- és délnyugaton csoportosulnak, ahol egykorú, közvetlen mediterrán 

kapcsolatokkal is számolnunk kell.
492

 Ebben a kontextusban az alpi típusú övveretek és 

a rögzítőfüles veretek elterjedésének hasonló súlyozódása csak párhuzamos jelenségnek 

tartható, amely az elterjedési terület intenzívebb délnyugati kapcsolataiból fakad. 

Az avar terület belsejében övvereten előforduló, két szórványos eset értelmetlen 

megoldása inkább azt bizonyítja, hogy a készítő számára a rögzítőfülek alapvetően 

ismeretlenek voltak. A rögzítőfülek tudatos, bár ritka alkalmazásáról az északnyugati 

periféria, részben a Dél-Dunántúl és Keszthely környékének kivételével tehát nem 

beszélhetünk. A rögzítőfüles felerősítési módot a késő avar korban idegen, illetve 

gyakorlatilag ismeretlen elemként tarthatjuk számon, amely emiatt kitűnő indikátora a 

Mediterrán, eredeti készítmények tipológiai közelségének.  

 

                                                 
491

 Zábojník 1990, 106. 
492

 Micheldorf-Skalistoe típus, illetve annak laposinda-leveles darabjai: Daim 2000b, 107-111; a típus egy 

további töredéke Bulgáriából: Stanilov 2006, 166, Abb. 4, 1; a típus mediterrán kapcsolataihoz ld. még 

Zábojník 2000, 2007. 
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A gyakran a helyi környezetben atipikus formai és technikai megoldásokkal 

társuló, geometrikus mintákkal dominált típusok elterjedése a 8. század első felében 

tehát általában a Kárpát-medence nyugati felében mutat súlyozódást (17. térkép). Ezen 

belül egy északnyugat-kárpát-medencei és egy dél-dunántúli sűrűsödés érezhető, illetve 

a közölt leletek alapján úgy tűnik, velük párhuzamosan Keszthelyen is volt egy 

centrum.
493

  

Az utóbbi léte főleg a Keszthely-kultúra kései csoportjának fényében érdekes: 

noha a közlési helyzet miatt egyértelműen nem köthető össze a két jellegzetesség, mégis 

feltűnő, hogy a női sírok helyi jellegű, de késő antik ízlést tükröző tárgyi kultúrája 

mellett a 8. század eleji férfisírokból szintén az egykorú Kárpát-medencében jellemzőtől 

eltérő ízlésvilágú forma-és mintakincs került napvilágra.
494

 A három regionális centrum 

egymással szoros formai kapcsolatban van. Tipológiai szempontból mindhárom a késő 

avar állatstílus peremén helyezkedik el; a Keszthely környéki csoport kivételével a 

megállapítás földrajzi elhelyezkedés tekintetében is érvényes. A keszthelyi csoport 

létrejötte a környéken a 7. századból folyamatosan továbbélő késő antik jellegű 

ízlésvilágot mutató népességhez köthető. A férfisírokból származó formakincs egykorú 

kapcsolatrendszere alapján azonban a Keszthely környékén élő népesség mindenképpen 

bírt egykorú, a késő avar környezetből kifelé mutató kapcsolatrendszerrel. A Kárpát-

medence nyugati peremterületein megfigyelhető geometrikus dominanciájú 

ornamentika forrásához Keszthely környéke is hozzáfért.  

A tárgyak leletösszefüggéseiből egyértelmű, hogy bár a késő avar kor első 

időrendi fázisába keltezhetőek, a késő avar állatstílus virágkoránál nem korábbiak. Attól 

tehát elsősorban nem időrendi, hanem földrajzi szempontból különülnek el, annak a 

Kárpát-medence nyugati felére-peremére jellemző, regionális csoportját alkotják. Mivel 

a leletanyag minőségi szempontból nem kiemelkedő, eredetét valószínűleg szomszédos 

területek közöti, közvetlen kapcsolatban kereshetjük. A tárgyalt tárgyak regionális 

helyzete alapján ilyen kapcsolatok a Mediterráneum irányában a Kiss Gábor által Z. 

Vinski nyomán feltételezett, északnyugat-balkáni régión keresztül jöhettek létre.  

 

A szentes-nagyhegyi garnitúrával ellentétben a legtöbb florálgeometrikus minta 

nem annyira időrendi, mint inkább regionális szempontból különül el a késő avar 

állatstílus fő trendjeitől, jellegzetes, dunántúli kört alkotva. Óvatosan bár, de a leletek 

alapján jó alappal feltételezhetjük a mediterrán befolyás két minőségi rétege között 

időrendi eltolódást. A szentesi garnitúrák egyértelműen a késő avar állatstílus 

kialakulásával egykorúak, illetve megelőzik azt. Ebben az esetben a felsőcsordajárási 

griffes veretek originális formája a késő avar állatstílus létrejöttéhez impulzust adó 

mediterrán formákat mutathatja. Velük ellentétben a nyugati regionális csoportosulást 

mutató darabok leletösszefüggéseik alapján általában a késő avar kor első fázisára 

keltezhetőek.
495

  

A szentesi garnitúrát a rajta megjelenő részletmegoldások (levélfelszínek 

tagolása) létrehozó, ereklyetartókhoz, övgarnitúrákhoz köthető, európai-mediterrán 

tárgyi kultúrának is csak szűk darabszámú horizontjában képviselt formai hatás hozta 

létre. Formai rokonságának okát a nyugat-kárpát-medencei regionális csoporttal az 

egész formakincs közös, mediterrán forrásában kereshetjük. Míg a szentesi garnitúrákat 

azonban a mediterrán kultúrából elitszintű, addig a Kárpát-medence nyugati peremét 

„kishatárforgalom” révén, közvetlen, de csak a tömegkultúra szintjét képviselő befolyás 

érte.  
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 Lipp 1884, IV. t. 74, 86; V. t. 105; VI. t. 135; VIII. t. 193-194, 201;  
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 A keszthely-kultúra kései fázisához ld. Müller 1992. 
495

 Zábojník 1991. 
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Ebben a modellben a tabi bújtató ennek az elitkultúra szintjén közvetített 

hatásnak a nyoma. A rajta látható halszálkás minta elterjedése a késő avar állatstílus 

trendjének megfelelő tárgyakon és motívumok kíséretében eszerint valószínűleg annak 

jele, hogy az avarságot érő bizánci-mediterrán hatásnak az elitkultúra szintjéhez köthető 

elemei voltak azok, amelyek a késő avar állatstílus képét ténylegesen alakították, és 

nem csak szűk regionális keretek között jelentek meg benne. Az avar elithez eljutó, a 

hatalma alatt élő népességnek általa közvetített formakincs az avar elitkultúra 

adaptációs hatásán keresztül kellett, hogy érvényesüljön. Ez a szűrő a geometrikus 

ornamentikát általában kiszelektálta, annak ellenére, hogy a Kárpát-medence nyugati 

felének tárgyi anyaga alapján az a korabeli mediterrán (perem?)kultúrának látszólag 

fontos része volt.  

A tabi típusú halszálkás veret mintája ennek megfelelően egyéb geometrikus 

mintákhoz hasonlóan ritka maradt, azonban elterjedése és ornamentális kontextusa is 

egyértelműen arra utal, hogy az elitkultúra közvetítő szerepén keresztül szerves részévé 

vált a késő avar állatstílusnak, a fenti, nyugat-dunántúli elterjedést mutató 

veretformákkal, technikai részletmegoldásokkal és geometrikus ornamentikatípusokkal 

ellentétben. A halszálkamintával, illetve rozettákon feltűnő sugaras párhuzamával 

ellentétben tehát a leletanyag rendszere alapján regionális kapcsolatok révén a 

mediterrán peremkultúrából a Kárpát-medencét érő hatás egyáltalán nem került be a 

késő avar állatstílus elemei közé.  

 

A Kárpát-medencében tehát egyszerre találhatunk meg egy regionális 

kapcsolatokon keresztül a mediterrán (perem?)kultúrából a Kárpát-medence nyugati 

peremét érő, geometrikus ornamentikát kedvelő, illetve egy, az elitkultúra közvetítő 

szerepén keresztül bizonyos geometrikus elemeket is felvevő, de azokat általában nem 

kedvelő, sajátosan avar formát, amelnek it a késő avar állatstílus nevét adtuk.  

A jelenségből leszűrhető, első tanulság tehát, hogy a mediterrán ornamentika 

általában kedveli a geometrikus formákat (alapvetően ebbe a kategóriába tartozik a 

levélfelületek tagolása, pont-vessző ornamentika, illetve a laposindás minták mediterrán 

kapcsolatai révén bőven tárgyalt tengelyes szimmetria preferencia is). Ezzel szemben a 

geometrikus formák a késő avar kor első felében csak a késő avar állatstílus, mint a 

késő avar tárgyi kultúrát azonos trend szerint egységesítő díszítési stílus létrejötte előtt 

(szentesi garnitúrák) lehettek befolyással a Kárpát-medence belsejére. A láthatólag az 

elit által diktált egységes ornamentikai trend létrejöttével csak azokban a szűk 

regionális egységekben marad meg befolyásuk, amelyek valamilyen (földrajzi, illetve 

Keszthely esetében kulturális) okból élénkebb, de csak regionális szintű kapcsolatban 

állnak a Mediterráneummal. A kapcsolatoknak ebben a körében és – valószínűleg 

részben későbbre is keltezhető – fázisában az elitszintű kapcsolattartás nyomai teljesen 

hiányoznak. 

 

E tanulság levonása után lépjünk időben előre, és vegyük szemügyre a késő avar 

kor későbbi szakaszainak geometrikus-florálgeometrikus, sodrott vagy hurkolt szalagok 

köré szerkesztett ornamentikáját. Megegyező, illetve hasonló minták a teljes Kárpát-

medencében csak a késő avar állatstílus hanyatlásával párhuzamosan, a 8. század 

középső harmadában válnak újra gyakoribbá. A korszak megváltozó szalagos, 

florálgeometrikus mintatípusai mellett néhány esetben a 8. század eleji típusokkal 

megegyező, egyszerű hurkolt szalagok is megjelennek, egy esetben a legelterjedtebb 

korai típussal azonos formában.
496
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 (II8B, 2.2; 13. kép 7) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (gyöngyözött kerettel, áttört): Mali Idoš 

(Kishegyes) sírlelet; 
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Az általában a 8. század második felére, de még a florálgeometrikus minták 

igazi virágkorát jelentő „végavar” (endawarisches Horizont) elé keltezhető minták 

javarészt azonban összetettebb, több növényi eredetű elemet kombináló szerkesztéseket 

részesítenek előnyben. A szőlőfürtökkel és szőlőlevelekkel komponált szerkesztésekben 

figyelemre méltó a növényi alkotók, főleg a szőlőlevelek naturális kialakítása.
497

 

Amellett, hogy a szőlőinda általában is mediterrán környezetből kerülhetett az 

avarsághoz, a naturális szőlőlevélforma a késő-antik, bizánci kultúrában volt honos. 

A sodrott szalagok alkotta rács közeibe a rácsról behajló florálgeometrikus 

ornamentika egy zalaegerszegi pajzs alakú vereten, 
498

 egy tószegi csaton és a tápéi 

nagyszíjvégen,
499

 nagyméretű, kiemelkedő minőségű tárgyakon jelenik meg először. 

Alkalmazása egyetlen tárgytípus esetében még a geometrikus laposindás stílusban is 

feltűnik.
500

 Mind tárgy-, mind ornamentikatipológiai szempontból a késő avar állatstílus 

utánra keltezhető, a késő antik hullám elemét alkotja. 

Érdekes példány egy medalionokba fonódó, kettős erű szalagra szerkesztett 

virágos palmetta. A szalag két szála a zalaegerszegi mintához hasonlóan széthajlik, a 

virágzó palmetta volutapárját alkotja.
501

 Hasonló minta, ugyancsak kétszálú szalagon, 

leveles palmettával is előfordul. Itt a medalion belsejébe hajló szalagpárt pánt fogja 

össze, alatta a szalagok hasított palmettában (gesprengte Palmette
502

) végződnek. A két 

félpalmetta akantusz-félpalmettákat formáz.
503

 

A felsorolt, sodrott, illetve medalionba hurkolt, túlnyomórészt kettős szálú 

szalagokkal szerkesztett minták időrendileg a késő avar kor második felébe, de a késő 

avar kor utolsó díszítőművészeti szakaszát megelőző szakaszba tartoznak.
504

 

Tárgytipológiai szempontból nagyrészt megelőzik a geometrikus laposindás stílus 

elterjedésének időszakát. Regionális elterjedésük szerint a Dunától keletre jellemző kört 

alkotnak (19. térkép).  

A zalaegerszegi és tápéi tárgyak szűk környezetébe további, hurkolt szalagos 

szerkesztések tartoznak. Egy kehnyeci széles pajzs alakú veret
505

 párhuzama 

nagyszíjvégen Zamárdi – Rétiföldek 2302. sírjából került elő (108. kép 6). A 

                                                 
497

 (II8B, 3.1; 13. kép 10) Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (áttört): Stara Moravica – Koplalo 

(Bácskossuthfalva – Koplaló) 124, 141. v. 100. sír; 

Tokos kisszíjvégen (áttört): Tiszaderzs – Szentimrei út 3 (Kovrig 1975b, 212, Fig. 3);  

(II8B, 3.1/1; 13. kép 11) Tokos-zsanéros (?) nagyszíjvégen (áttört): Öcsöd – Büdöshalom 59 (Genito – 

Madaras 2005, Obj. No. 1-14); 

(II8B, 3.2; 13. kép 12) Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvég (rögzítőfül gombszerű): Egerág sírlelet (Riegl – 

Zimmermann 1923, Taf. 21. 5); Sremska Mitrovica (Szávaszentdemeter) – ul. Lole Ribara 1 (Dimitrijević 

– Kovačević – Vinski 1962, 95-96);   
498

 (II8B, 6.2; 13. kép 17) Széles pajzs alakú vereten: Zalaegerszeg – Ola, Új kaszárnya sírlelet (Szőke 2001, 

103-104, 1-2. kép); 
499

 (II8B, 7; 14. kép 1) Csaton: Tószeg – Laposhalom sírlelet (Hampel 1905, I, Fig. 1821);  

(II8B, 7/1; 14. kép 2) Tokos nagyszíjvégen (áttört, minta négy ciklusból): Tápé – Lebőhalom sírlelet;  
500

 (II8B, 6.1; 13. kép 16) Széles pajzs alakú vereten: Homokmégy – Halom 111 (Garam 1975a, 32, Fig. 

10); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 155 (Pástor 1971, 134, Obr. 43); 
501

 (II8, 1; 12. kép 5) Tokos kisszíjvégen: Áporka – Ürbőpuszta 20; Szőreg – Községi homokbánya B 45; 

Szeged környéke szórvány;  

(II8, 2; 12. kép 6) Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Szeged – Kundomb 285 (Salamon – Sebestyén 1995, 

36-37, Pl. 35); 
502

 Riegl 1893 (1923), 211, Fig. 110.  
503

 (II8, 4; 12. kép 10) Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen: Öcsöd – Büdöshalom 18 (Genito – Madaras 

2005, Obj. No. 1-29); 
504

 Például: Ürbőpuszta, tokos kisszíjvég, még a késő avar állatstílus verettípusaival; az öcsödi darab 

keltezése későbbi (8. sz. közepe körül).  
505

 (II8B, 4; 13. kép 13) Széles pajzs alakú vereten (gyöngysor-, rovátkolt és karéjos kerettel): Hraničná pri 

Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 119 (Pástor 1971, 125, Obr. 35, 27-28, 30);  
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rögzítőfüles-tokos, zsanéros nagyszíjvég mintaterét karéjos keret veszi körbe.
506

 A lelet 

környezete egyértelművé teszi keltezését a 8. század középső harmadára. A 

zalaegerszegi, tápéi, zamárdi, kehnyeci szalagos szerkesztéseket az azokat hordozó 

tárgyak nagy mérete, kiemelkedő minősége összeköti. Az alább bővebben tárgyalandó 

csoport originális mintái között a szalagos mintákon kívül is aránylag sok a 

florálgeometrikus szerkesztés.  

A 8. század középső harmadában, pontosabban a késő avar állatstílus és a 

geometrikus laposindás stílus határán, részben a késő antik hatást jelző tárgytípusokon 

(széles pajzs alakú veretek), részben originális antik motívumokkal (szőlőfürtök, illetve 

naturális szőlőlevelek) az ornamentika kibővülő spektrumában egy időre szalagok köré 

szerkesztett, florálgeometrikus minták is megjelennek. Alkalmazásuk – a kiemelkedő 

minőségű darabok kivételével
507

 – inkább az Alföldön volt jellemző. 

 

A sodrott szalagokra szerkesztett ornamentikával díszített darabok darabszáma a 

késő avar kor végére keltezhető tárgyakon megnő. A tipológiailag kevéssé tagolt 

alkalmazásokra szerkesztett növényi elemek pálcikaindákra, három- vagy négyszirú, 

kerek közepű virágokra és a liliomok kései, apró levelekből szerkesztett változataira 

korlátozódnak.
508

 Az utóbbiakhoz társuló, sodrott szalagos keretelés pontos megfelelője 

a hohenbergi csattest ornamentikájának. A csoport szíjvégeire jellemző, hogy a késő 

avar kor második felének átlagánál szélesebb, zömök U alakot alkotnak. A 

szíjvégformával alább bővebben foglalkozom. A hasonló szíjvégek létrejötte 

mindenesetre közvetlen mediterrán kapcsolatokra vezethető vissza. 

A Tiszaszigeten előkerült garnitúrában a csattestet vésett-poncolt kivitelű, a 

tápéi, illetve zalaegerszegi tárgyak mintájának megfelelő, egyszerűbb szerkezetű minta 

díszíti. A zalaegerszegi verettel a hasonlóságot fokozza a vésett-poncolt tárgyakon 

egyébként elég gyakori indavirág megjelenése.
509

 A florálgeometrikus mintaszerkezet, 

ornamentikatipológiai szempontból tehát részben megegyezik a korábbi, geometrikus 

laposindás stílust megelőző csoporttal, illetve azt a változatok számával kibővíti.  

A plasztikusan kivitelezett mintákra jellemző a kis, gyakran kerek ponccal tagolt 

közepű félgömbökből összeállított, a minta elemeivel nem kitöltött felületeket takaró 

félgömbcsoportok alkalmazása. Ugyan ilyen ponc tagolja általában a szirmos virágok 

kerek közepét is. Jellemző, hogy a minta szerkezete tárgytípusonként egységes, a 

tárgytípusokon belül alig mutat variációkat. A sodrott szalagok két végére szerkesztett 

palmetták lyukvédő- és mellékszíjveretek egy típusát alkotják (84. kép 6, 10).
510

 A 

                                                 
506

 A közöletlen leletet Dr. Garam Éva szívességéből ismerem. 
507

 Ezek gyakorlatilag fedik a nagyméretű, előbb említett tárgyakat és környezetüket. Hozzájuk ld. 

egyben, alább. 
508

 A keltezéshez ld. a hohenberi típus esetében Daim 2000, Szalontai 1996.  
509

 (II8B, 5.1; 13. kép 14) Csaton: Tiszasziget határa, sírlelet (Csallány 1962, XXVI. t.); 
510

 (II8B, 8; 14. kép 3-4) Lyukvédő vereten: Dunaszekcső – Téglagyár 41 (Cs. Sós 1966/67, 106, 47. ábra); 

Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 121 (Trugly 1993, 203, Taf. XXVII); Szeged – Öthalom 

szórvány (Pulszky 1881, 153-154);  

Mellékszíjvereten: Dunaszekcső – Téglagyár 41 (Cs. Sós 1966/67, 106, 47. ábra); Münchendorf 7 

(Bachner 1985, 105, Taf. 5); Szeged – Öthalom szórvány (Pulszky 1881, 153-154); Székkutas – 

Kápolnadűlő 2 (B. Nagy 2003, 16, 2. kép);  

(II8B, 8/1; 14. kép 5-6) Lyukvédő vereten: Átokháza – Bilisics 1 (Fettich 1937a, IX. t. 1-18); Keszthely – 

Dobogó (Hampel 1905, III. XXXXXX); Szeged – Kundomb 139 (Salamon – Sebestyén 1995, 24, Pl. 19);  

(II8B, 8/2; 14. kép 7) Lyukvédő vereten: Odžac (Hódság) V 4 (Karmanski 1975b, 10, Tab. IV);  

(II8B, 8/3; 14. kép 8-10) Mellékszíjvereten: Kiskőrös – Városalatt 155 (Horváth 1935, 47, XXXI. T. 18-26); 

Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 121 (Trugly 1993, 203, Taf. XXVII); Komárno – Lodenice 

(Komárom – Hajógyár) 142 (Trugly 1993, 214, Taf. XLVIII);  
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lyukvédő veretekhez hasonló, a mintatér nagyobb méretével párhuzamosan összetettebb 

szerkesztések alkotják merevcsüngős, trapéz alakú veretek, illetve széles pajzs alakú 

veretek ornamentikáját.
511

 A zalaegerszegi veretével megegyező, sodrott szalag alkotta 

rács közeibe szerkesztett liliomokból áll néhány egykorú, nagyobb csat és szíjvég 

ornamentikája.
512

  

Annak ellenére, hogy formai szempontból az Alföldön csoportosuló, korábbi 

tárgyhorizonttal sok közösséget, illetve a geometrikus laposindás tárgyakon 

keresztülhelyi kontinuitást is tapasztalunk,
513

 a kései sodrott szalagokra szerkesztett 

tárgyak elterjedési területe jelentősen eltér azoktól. Területi elterjedésük alapján ugyanis 

a teljes Kárpát-medencében körülbelül egyformán ismertek voltak (20. térkép).  

A medalionokba, összehurkolt vagy sodrott szalagokra szerkesztett minták a 

mediterrán ornamentikának általánosan alkalmazott elemét képezik, mind önállóan, 

mind medalionokba hurkolva egyéb motívumok között kontextust teremtő szerepben 

alkalmazzák őket.
514

 A 8. század középső harmadától körülbelül azonos mintakincset 

alkalmazó két tárgyhorizont eltérő Kárpát-medencei elterjedése alapján a szalagokra 

szerkesztett minták két későbbi időrendi rétege szétválasztható egymástól. A látszólagos 

folyamatosság ellenére a mintatípus két, mindkétszer a kísérő elemek alapján is 

egyértelműen, közvetlenül a Mediterráneumból a Kárpát-medencébe érkező horizontját 

helyi szinten egymástól függetlennek kell tekintenünk.  

 

Bár csak a késő avar kori ornamentikának viszonylag kis darabszámú, illetve 

szűk szegmensét képviseli, a késő avar kor második felében nagy jelentőségre szert tevő 

florálgeometrikus elemek (liliomok, illetve liliom jellegű minták) vizsgálata előtt 

érdemes összegeznünk a hurkolt és sodort szalagokra szerkesztett minták három 

időrendi szakaszáról tett megállapításainkat. 

1) A három horizozontot egyben szemlélve kiviláglik, hogy a késő avar kor két, 

a növényi ornamentika laposindás típusaival dominált horizontjának kivételével mindig 

megtalálhatóak a főleg szalagos alapra szerkesztett florálgeometrikus minták a Kárpát-

medencében. A két laposindás időszakban ilyenek részben csak elenyésző számban, 

részben pedig regionális vagy kulturális szempontból a késő avar díszítőművészet 

peremén jelennek meg. A florálgeometrikus-szalagos minták megjelenése olyan 

időszakokban és régiókban jellemző, amelyekben a késő avar díszítőművészetben 

látszólag közvetlenül, nagy tömegben, változatlan formában jelennek meg a mediterrán 

elemek.  

2) A három, avar kultúrában valószínűleg belső kapcsolatban nem lévő, 

egymástól a laposindás szakaszokkal elválasztott horizont közül a szomszédos 

szakaszok produkálnak hasonlóságokat. Ezek az első két szakasz esetében csak kevés, 

rokon mintára korlátozódnak, a 8. század második felétől a sodrott szalagokra 

                                                                                                                                               
(II6B, 9) Lyukvédő vereten: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 139 (Trugly 1993, 212, Taf. 

XLVI); 
511

 (II8B, 10; 14. kép 13) Széles pajzs alakú vereten (a minta maga alkotja a tárgy testét): Komárno 

(Komárom) – Hadovce 15 (Čilinská 1982, 359, Tab. XIV, 20-25);  
512

 (II4, 2/1; 4. kép 13) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen: Szeged – Kundomb 139 (Salamon – Sebestyén 

1995, 24, Pl. 19); 

(II4, 2/2; 4. kép 11-12) Csaton (gyöngysorkerettel, virágsor három ciklusból): Székkutas – Kápolnadűlő 2 

(B. Nagy 2003, 16, 2. kép);  

Lyukvédő vereten (fonott keret a tárgy testét is adja): Székkutas – Kápolnadűlő 2 (B. Nagy 2003, 16, 2. 

kép); 

Keskeny pajzs alakú vereten (gyöngysorkerettel): Székkutas – Kápolnadűlő 2 (B. Nagy 2003, 16, 2. kép); 
513

 Homokmégy – Halom, széles pajzs alakú veret dsodrott szalagos mintája, ld. a 203. jegyzetet. 
514

 A szalag- és láncfonatok mediterrán díszítőművészetből származtatásához összefoglalóan Haseloff 

1981, 540-552; Nagy 1998, 384-385, Nagy 1999; a medalionok eredetéhez összefoglalóan Trilling 1985. 
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szerkesztett minták alkalmazása az ornamentika szerkesztése tekintetében erősebb 

kapcsolatot jelent (ld. még a liliom jellegű minták, liliomminta esetén is). Általában 

teljesül, hogy minél későbbi egy minta, azonos méretű mintateret annál több, illetve 

annál kisebb méretű elemmel tölt ki. A szempont részben szubjektív, illetve csak 

folyamatként teljesül, mégis fontos lesz a késő avar környezetben megjelenő 

díszítőornamentika mediterrán összképbe helyezésénél. A használt minták, illetve a 

stiláris változások nagy valószínűséggel az ornamentikát a Kárpát-medence felé 

kisugárzó anyaterület, illetve a közvetítő hordozó trendjeit mutatják. 

3) A fentiek miatt a késő avar kori díszítőművészetben megjelenő, egyetlen 

mintaelem alapján annak mediterrán anyaterületének a Kárpát-medencét érő, 

folyamatos – bár az egyes, rövidebb időszakokban nem rekonstruálható erősségű –, 

körülbelül egyforma ornamentikát és ízlésvilágot közvetítő hatását feltételezhetjük. A 

késő antik gyökerű, florálgeometrikus befolyás csak a két laposindás stílus (késő avar 

állatstílus és geometrikus laposindás stílus) környezetében gyengült számottevően.  

4) A jelenség hátterében valószínűleg nagyrészt időrendi tényezők állnak 

(időszakra jellemző trendek a késő avar kor díszítőművészetében). Számos jel utal 

azonban arra, hogy a stiláris-ornamentikai eltéréseket meghatározó kulturális-ízlésbeli 

tényezők földrajzi környezethez is igazodtak. Erős határvonalat általában a Duna jelent. 

 

A laposindás horizontokban felszínre kerülő, a valószínűleg a mediterrán 

ornamentika szemléletétől idegen ízlés hatása miatt a késő avar kori díszítőművészetben 

tapasztalható változásokat csak részben határozta meg a használt formák mediterrán 

anyaterülete és a Kárpát-medence közötti kapcsolat jellege. A látszólag folyamatosan 

rendelkezésre álló mediterrán formakincs adaptálásán keresztül nagy valószínűséggel az 

avar környezet is aktívan alakította díszítőművészetét. 

A késő avar leletanyagban tükröződő, hirtelen váltások mögött álló tényezőket 

nem ismerjük. Annak fényében, hogy az állatstílus és a laposindás ornamentika 

elterjesztésében is valószínűleg a Mediterráneum szolgált közvetlen forrásul, a Kárpát-

medencei trendváltások mögött is állhatott akár valamilyen formában a mediterrán 

térségben zajló valamely, közelebbről nem azonosítható folyamat. A szalagos-

florálgeometrikus minták kontinuitása nem jelenti automatikusan azt, hogy azok mindig 

és mindenhol ugyan azt a szerpet töltötték be a Mediterráneum díszítőművészetében – 

főleg a szinte nem is ismert 8. századi szakaszéban. Tendenciaként tehát hiába érvényes, 

hogy a florálgeometrikus és szimmetrikus minták általában közel állnak a mediterrán 

ízlésvilághoz (erre legjobb példát az alább tárgyalandó liliomos minták szolgáltatják), 

azoknak az avar környezetben felállítható relatív kronológiai sora csak a Kárpát-

medencére érvényes. 

Végül a szalagos-florálgeometrikus, illetve a késő antik formakincs mintáinak 

látványosan mediterrán, eredeti formákat alkalmazó ornamentikája nem okvetlenül azt 

bizonyítja, hogy az adott időszakban gyengül az avar díszítőművészet adaptációs 

készsége. Esetükben egyszerűen lehet szó olyan formákról, amelyeknek adaptálására, 

átalakítására valamilyen okból nem képes az avar környezet – szemben a tökéletesen 

adaptált, az avarság által teljesen a saját képére formált laposindás ornamentikával. Egy 

motívumnak, illetve mintának az avar környezet számára adaptálhatatlan voltával éppen 

a késő antik – úgy növényi, mint alakos –motívumok esetében találkozunk nagy 

számban.  
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4. Az „akantusz félpalmetta” 

 

4.1. Bevezetés: egy motívum azonosításának nehézségei 

 

Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy a fémtárgyakon a Mediterráneumban 

késő római időszakban már dokumentálható, avar és mediterrán környezetben azonos 

formában használt levél- vagy félpalmettatípus csak jó valószínűséggel vezethető le az 

akantusz félpalmettából. A növényi motívum megjelenik az apahidai első sír 

ezüstkorsóján,
515

 az ún. egyiptomi kincs 600 körüli fülbevalóján,
516

 a tépei tálon (100. 

kép 3),
517

 a 7. század második felébe keltezhető, bizánci eredetű cibakházi lemezeken 

(107. kép 1),
518

 a 8. századi, egyértelműen bizánci műhelyből kikerült, luxuskivitelű 

kiskundorozsmai övvereten (114. kép 1),
519

 illetve számtalan késő avar kor második 

felébe keltezhető tárgyon, lemezes és öntött változatban egyaránt (nagyszentmiklósi 

edények, övgarnitúrák). A levél-, illetve félpalmettaforma tehát jól dokumentálható, 

állandósult motívumváltozat a mediterrán környezetben. 

A fémtárgyakon tételezhető, tökéletes azonosság mellett a levél, illetve 

félpalmettaformát egyéb hordozón, azonos kivitelben nem ismerem. Legközelebbi 

formai és szerkezetbeli párhuzamai az éles fogazatú akantusz-félpalmetták. Az utóbbiak 

félpalmetták és palmetták főleg faragványokon tűnnek fel. Egyes leveleik hegyesek, a 

félpalmettát alkotó levélcsúcsok száma a lekerekített változatéhoz hasonló variabilitást 

mutat. Elenyésző számú esetben (két alkalommal), de a hegyes levelű akantusz 

félpalmetta forma késő avar kori bronztárgyon is felbukkant (106. kép 7, 113. kép 9).
520

 

A két forma kapcsolata – párhuzamos létük ellenére – biztosra vehető. A karéjos 

tagokból álló, mediterrán készítésű tárgyakon az általam ismert példákon egyedül 

ábrázolt változat látszólag a 3. század – késő római művészet óta állandósuló, öntött 

vagy domborított fémtárgyakon egyaránt megtalálható motívum. Az éles, fűrészes 

profilú akantusz palmettákkal párhuzamosan használt, azoktól a késő antik időszakban 

függetlennek tekinthető, önálló forma. Profilban ábrázolt pálmalevéllel való 

azonosítását
521

 nem támogatja, hogy eredeti, mediterrán környezetében is olyan indás, 

illetve palmettaornamentika részét alkotja, amely a keresztény kontextushoz kötődő, 

indaszárakkal kapcsolatba nem kerülő pálmalevéllel nem összeegyeztethető. 

A főleg kőfaragványokon ránk maradt, éles fogazású akantusz-félpalmettákkal 

egykorú, azoktól tudatosan eltérő formában alkalmazott volta bizonyítható. A feljebb 

említett típus mellett éles fogú változatnak is megtalálható megfelelője egy szíriai 

faragott fa ajtón (107. kép 2).
522

 A kazettás díszű ajtón a kazettákat körbefogó szegélyek 

faragott dísze síkrelief – síkból kimetszett minta. A rajta ábrázolt, hullámzó indaszárra 

szerkesztett, három fogból álló akantusz-félpalmetták legbelső levele egyes esetekben 

elkülönülő laposinda-levél, az indaszár más íveiben azonban összeolvad az 

akantuszinda többi levelével. Ezzel szemben a kazetták dísze plasztikus, térbeli, együtt 

alkalmazza az alakos és növényi ornamentikát. A jobb felső kazettában megjelenik a 

késő avar korból ismert, plasztikus akantusz-félpalmetta is. A szakirodalomból 

                                                 
515

 Jó minőségű képen ld. Manea 1994, 254-255.  
516

 Dennison 1918, a kincs keltezéséhez legutóbb: Platz-Horster 2004, 286. A szóban forgó fülbevalókat 

ld. Entwistle 2004, 300 (u.ott).  
517

 Vida 2002. 
518

 Garam 1993, Taf. 22. 
519

 Szeged – Kiskundorozsma Kettőshatár II. lelőhely, 434. sír, először Mészáros – Paluch – Szalontai 

2004, 12. kép 6; Daim – Greiff – Patscher 2005m 77-78; Daim et al. 2010, 288, Abb. 11-12. 
520

 Gátér – Vasútállomás 141. sír (Kada 1906, 142); Gerjen 58. sír. 
521

 Ld. például Daim – Greiff – Patscher 2006. 
522

 Fansa – Bollmann 2008, Nr. 119, 173-174. 
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ismereteim szerint hiányoznak az utalások arra, hogy a keret és a táblák más időben 

készültek volna. Az eset ékes példája a mediterrán művészet sokszínűségének. A 

stilisztikailag, motívum- és mintahasználatában eltérő, ugyan azt a motívumot, mint 

ebben az esetben az akantusz-félpalmettát más változatában alkalmazó faragványok jól 

dokumentálható módon tudatosan kerültek ugyan arra a hordozóra – a mediterrán 

díszítőművészet fegyvertárába tehát egyszerre tartozott bele mindkét, ráadásul eltérő 

stilisztikai környezetben alkalmazott forma.
523

 

A közös gyökerű, azonban egymástól állandó formában, naturálisabb és 

geometrizáltabb változatban függetlenedő motívumok léte nem egyedülálló jelenség a 

korszakban: ugyan ez figyelhető meg a laposinda-levelek és a pálcikaindák, illetve a 

volutapár közét kitöltő elemek és az állandósuló, florálgeometrikussá váló liliomok 

esetében is. 

 

4.2. Az akantusz-félpalmetták avar környezetben 

 

Késő avar kori környezetben a motívum szinte kizárólag legömbölyített vonalú, 

két, vagy három tagból álló változatában jelenik meg (ezeket ld. alább), a fent említett, 

hegyes-fűrészes levelű változat kivételt képez.
524

 A gerjeni nagyszíjvég öntött, alakja 

alapján jól illeszkedik a késő avar állatstílust lezáró késő antik dominanciájú 

ornamentika körébe (106. kép 7). A gátéri darab sokkal érdekesebb (113. kép 9, illetve 

az egész garnitúra 113. kép 7-12). Noha a lelet elkallódott, a róla az eredeti 

publikációban készült rajzon jól látszik, hogy esetében „vésett-poncolt”, egységesség 

igényével készített, a vésett-poncolt tárgyak rajzolatával összehasonlítva rendkívül jó 

minőségű garnitúrával állunk szemben. A tokos, 8. század első felére jellemző formai 

jegyeket mutató, de a Kárpát-medencében még ekkor is kivételesnek számító, kerek aljú 

nagyszíjvég garnitúrájában öntött, poncolt hátterű, madaras rozetták és szintén poncolt 

hátterű indamintás csat található. Az öntött rozetták szalaggal átkötött nyakú, hátranéző 

madáralakjai ritka jellegzetességnek számítanak avar környezetben 

A gátéri lelet ismét annak a jelenségnek bizonyítéka, hogy a díszítőművészet 

egyes jelenségei – akár felszínmegmunkálás-beli, akár motívum- vagy mintaformai 

jellegzetességek, akár ezek együtteseként – avar díszítőművészetbeli fő elterjedésüktől 

időben távol is képesek felbukkanni. A jelenség látszólag véletlenszerűen, főleg 

kiemelkedő minőségű együttesek összefüggésében dokumentálható, mindig egyszerre 

több szempontból is kivételes tárgyon vagy együttesen. A gátéri nagyszíjvég akantusz-

indaszára a gerjenivel megegyező mintát a poncolt technikával általában jellemző, 

szabálytalan rajzolattal produkálja. Érdemes felfigyelnünk a lelet keltezésének 

nehézségeire: noha a poncolt technika és a szabálytalan rajzolat Kárpát-medencei 

összefüggések között egyértelműen a késő avar kor legutolsó időszakához kötődik, a 

verettípusok (öntött rozetták, U alakú, tokos nagyszíjvég) az ugyanott korábban 

elterjedő típusokhoz tartoznak. Még óvatosabban, de ugyancsak a késő avar kor első 

felébe keltezhetőek a gátéri rozetták madarainak párhuzamai is. A hasonlóságot tovább 

erősíti a minta poncolt háttere is – a jellemző összefüggést mutat azzal a körrel (mosoni 

kör), amelyhez az említett rozetta alakú övveretek is tartoznak. Az együttesben tehát 

keverednek olyan jegyek, amelyek avar környezetben fél évszázad eltéréssel válnak 

korszakra jellemző trend részeivé.  

                                                 
523

 Eltérő stílusok egyszerre történő, tudatos alkalmazásának okához: „different „modes” between wich an 

artist might choose accordig to the subject mtter of his work, the function it was to serve, or the effect he 

wished to acchieve.” (Kitzinger 1976, VI, 195). 
524

 (IV2A3d1; 40. kép 7) Tokos nagyszíjvégen: Gerjen 109 (Kiss 1984a, 110, 50. t); 

(IV2A3d1/1) (21. kép 8). Tokos nagyszíjvégen: Gátér – Vasútállomás 141 (Kada 1906a, 143); 
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A jelenség hátterében az avar, illetve az általa is használt formákat kisugárzó 

mediterrán díszítőművészet változásainak eltérő dinamikája állhat. Avar 

összefüggésekben így bármikor feltűnhetnek olyan jellegzetességek, amelyek a 

Mediterráneum területéről az éppen érvényes avar trendeknek nem megfelelő irányzatot 

közvetítenek. Emiatt – legalább munkahipotézisként – feltételezhető, hogy az avar 

környezetben adott időpontban idegen, kiemelkedő minőségű garnitúrákban, mindig 

egyszerre csoportosan feltűnő jellegek inkább a mediterrán térség valamelyik részén, 

illetve díszítőművészetének valamelyik rétegében éppen érvényes trendeket követik. A 

mediterrán művészet trendjei csak általánosan, nagy időhorizontokban ismertek. Az 

egymástól formailag-stilisztikailag erősen eltérő megjelenítések egy időben való 

használata a Mediterráneum területén az egymástól nagy tér- és időbeli távolságból 

ismert példák alapján valószínű. Ezt a feltételezést támasztja alá a késő avar 

díszítőművészet alapján alkotott kép is, ahol a rendkívül szűk időintervallumból, alig 

több, mit 100 éven belül a mediterrán gyökerű trendek elképesztő változatossága 

jellemző. Miközben egy-egy trend az avar díszítőművészet egyes, rövidebb fázisaiban 

túlsúlyba kerülhet – vagy akár majdnem kizárólagossá is válhat – addig azok 

szórványos, de jól keltezhető példák alapján valószínűleg rendelkezésre álltak a teljes 

korszakban. Véletlenszerű felbukkanásuk hátterében véleményem szerint a 

Mediterráneummal ápolt direkt kapcsolatok keresendőek (bővebben ld. a mártélyi, 

keceli Szentes – nagyhegyi 32. sír tárgyalása kapcsán a késő avar állatstílus alakos 

ornamentikájánál). 

 

Avar környezetben a két fenti eseten kívül az akantusz-félpalmetta 

legömbölyített levelű változatát használják (96. kép széles pajzs alakú veretek, 107. kép 

3-4, 108. kép 5). Az akantusz-félpalmettákkal szerkesztett minták a szerkesztés egyes 

részleteiben rendkívül változatos kört alkotnak. Az időrendi szempontot figyelmen 

kívül hagyva minden darabot egyben vizsgálva feltűnő, hogy a laposindás mintákkal 

szemben a hullámzó indaszárra szerkesztett típusok háttérbe szorulnak a különböző, 

tengelyesen szmmetrikus alkalmazások mögött (a tengelyesen szimmetrikus minták 

nagy részét a nagy motívumvariabilitást mutató, összetett palmettafák alkotják, ld. a 

Kiskőrös – városalatti 156. sír garnitúráját: 108. kép 1-5).  

A hullámzó indaszárra szerkesztett minták általában egyszerű, egyetlen 

motívumtípust alkalmazó, leveles minták, ahol a mintatér – a tárgy – méretétől függően 

az indaszár egyes ciklusaiba lehetőség szerint minél több akantusz-félpalmetta került. A 

szerkesztési elv tehát élesen eltér a korai, „griffes” környezetben előforduló laposinda-

szerkesztések egyszerűségétől, legközelebbi rokonát a naturális laposinda-leveles 

minták összetett, kései típusai között találhatjuk meg. Azokkal ellentétben azonban az 

akantusz-félpalmetták ismeretlenek a síkreliefként kialakított, geometrizáló 

környezetben. Egymással rokon rendszerű minták egyszerű
525

 és ízesülő
526

 indaszáron 

is felbukkannak.  

                                                 
525

 (IV2A1a2; 29. kép 21) Tokos kisszíjvégen: Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 69 (Daim 1987, 240, Taf. 

63-65); Székkutas – Kápolnadűlő 96 (B. Nagy 2003, 28, 43. kép);  

(IV2A1b3; 32. kép 12) Szíjbefogós kisszíjvégen (két ciklusból): Báta szórvány (Heinrich-Tamaska 2005, 

242, Abb. 3); 

(IV2A1c3; 33. kép 2) Csaton: Krungl sírlelet (Fettich 1937a, CI. T); 

(IV2B2d1; 50. kép 9) Tokos nagyszíjvégen (áttört, minta öt ciklusból): Ismeretlen lelőhely (Hermann 

Historica 2008, Nr. 260);  

(IV2A1g6; 37. kép 10-12) Tokos-rögzítőfüles kisszíjvégen: Nyékládháza – Mezőnyék-vasútállomás 4 

(Végh 1965, 177-178, I. t. 12-35); Zemun Polje 2 (Dimitrijević 1966, 53-55, Taf. II-III);  

(IV2A6c1.2; 45. kép 5-6) Tokos kisszíjvégen: Halimba – Belátó-domb 184 (Török 1998, 35, Taf. 18); Üllő I 

– Disznójárás 212 (Horváth 1935, 27, XV. T. 28);  
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Ritkább eset, amikor hullámzó indaszáron virágos palmettás minta 

kiegészítőjeként – általában a virág volutapárjaként – tűnik fel. Az utóbbi esetek 

indavirágos megoldásokkal különlegesen szép, nagy mintaterű, jó kidolgozású 

darabok.
527

 Átlagos kivitelezésű tárgyakon az akantuszfélpalmettákból szerkesztett 

volutapár legfeljebb a két félpalmetta közé ékelődő rügy alakú taggal jelenik meg.
528

 

Általánosan megfogalmazható tanulság tehát, hogy a hullámzó indaszárra szerkesztett 

akantusz-félpalmetták inkább leveles mintákat alkotnak. Kivételt a szabály alól a vésett-

poncolt kivitelű
529

 és egyéb kései keltezésű darabok
530

 jelentenek. A leveles 

dominanciájú minta hullámzó indaszáron feltűnő változatai velük szemben inkább 

korábbra keltezhetőek. Kifejezetten 8. század eleji tárgytípusokon szórványosan 

fordulnak elő, darabszámuk a késő avar állatstílus használatának második felében nő 

meg.
531

 

 

Az akantuszleveles minták tengelyesen szimmetrikus típusai a hullámzó 

indaszárra szerkesztett daraboknál sokkal nagyobb darabszámú, de tipológiailag azzal 

megegyező módon igen tagolt kört alkotnak. Leginkább a naturális növényi 

természetüket – legalábbis a késő avar díszítőművészet összefüggései között – megőrző, 

összetett motívumspektrumot használó mintákon kedveltek.  

Részben a mintatér mérete és alakja függvényének látszik, hogy kisebb méretű 

tárgyakon, illetve széles mintatereken főleg tengelyesen szimmetrikus palmetták, illetve 

félpalmetta-párok jelennek meg.
532

 Az egyszerű palmetták egyetlen alaptípus változatait 

alkotják, ahol a félpalmettapár közét rügy vagy összetett motívum tölti ki.  

                                                                                                                                               
526

 (IV2A7b2; 47. kép 2) Tokos-zsanéros nagyszíjvégen (előlapon medalionokban büsztök): Szentes – 

Nagyhegy 217 (Csallány 1962, 476, Taf. XXIV); 

Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (előlapon palmettafa): Csongrád – Mámai-csárdadűlő 16 (Csallány 

1941, 171, XLIII. T);  

(IV2A2a1.2; 38. kép 1) Tokos nagyszíjvégen (áttört, négy ciklusból): Bélmegyer – Telekmegyer-Szalkai 

tanya 5 (MRT 10, 116. t. 14-23); Höflein szórvány; 
527

 (IV2A2c1; 39. kép 8) Tokos nagyszíjvégen: Bélmegyer – Csömöki-domb 36 (MRT 10, 106. t); 

(IV2A1e1.2; 33. kép 6) Propeller alakú övforgón (áttört): Szeged – Kundomb 38 (Salamon – Sebestyén 

1995, 14, Pl. 5);  

(IV2A6c8; 46. kép 7) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (áttört, minta négy ciklusból): Regöly – Kapuvár 

175 (Kiss 1984b, 138, 84. t);  

(IV2A6b9.2; 44. kép 4) Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (áttört): Kékesd 199 (Kiss 1977, 56, Pl. XXI);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (rögzítőfül gombszerű, hátlap díszítetlen, minta két ciklusból, virág 

függőleges): Kékesd 199 (Kiss 1977, 56, Pl. XXI); 

Tokos kisszíjvégen (áttört, minta két ciklusból): Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 104 

(Bunardžić 1980, t. XIII, 5);  
528

 Például III1B2, 17. kép 2-3. 
529

  (IV2A1c1; 32. kép 21) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvég peremén: Komárno – Lodenice (Komárom – 

Hajógyár) 12 (Trugly 1987, 254, Taf. III); 

(IV2A1g10; 37. kép 17) Bújtatón: Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő szórvány (Nagy 1998, 185, Taf. 

129); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 12 (Trugly 1987, 254, Taf. III); 

(IV2A1g10; 37. kép 18) Csaton: Visznek – Kecskehegy 1 (Török 1975d, 324, Fig. 2);  

(IV2A1g10/1; 37. kép 19) Bújtatón: Szeged – Kundomb 152 (Salamon – Sebestyén 1995, 25-26, Pl. 23);  

(IV1Ba1.1; 27. kép 17) Lószerszám kisszíjvégén: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 36 (Trugly 

1987, 257, Taf. VIII);  

Lószerszámon: Komárno (Komárom) – Hadovce 24 (Čilinská 1982, 361-362, Tab. XVI, 1-20); 
530

  (IV1Bc4; 29. kép 9) Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (a rögzítőfül három rügyből áll): Blatnica 

(Fettich 1937, XCVII. T. 12). 
531

 Keltezésükhöz: ld. Daim 1987, Taf. 64, a leobersdorfi temető 69. sírjának kisszíjvége kapcsán. A 

garnitúra a mosoni körbe sorolható, F. Daim a SpA II időszakra keltezi.  
532

 (II5A, 6.1/1; 5. kép 39) Lyukvédő vereten: Erzsébet (Püspökszenterzsébet) szórvány (Hampel 1905, 330-

331, Taf. 253); Gerjen 110 (Kiss 1984a, 111, 50. t); Keszthely szórvány (Lipp 1884, 26, V. t. 109); Mali 
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Egyes mintákban az akantusz-félpalmetták a laposinda-levelek rézsűs lemezű, 

éles gerincű változatával, illetve éles gerincű, sarló alakú levelekkel együtt fordulnak 

elő.
533

 Az ilyen minták közös jellemzője, hogy a hullámzó indaszárra szerkesztett 

akantuszleveles típusokhoz hasonlóan levelesek, egyéb összetett motívumokat 

(virágokat) nem alkalmaznak. A laposinda-leveleket és akantusz-félpalmettákat keverő 

mintákban a késő avar korban alkalmazott virágtípusok közül egyedül az indavirág 

jelenik meg.
534

 Ugyan ezen minták változatai megegyező tárgytípusokon, kizárólag 

akantusz-félpalmettákkal is készültek.
535

 A nagyobb, jobban kidolgozott tengelyesen 

szimmetrikus, laposinda-leveles vagy kizárólag akantuszleveles minták a késő avar 

állatstílus második felétől (cca. SpA II) használt széles pajzs alakú veretekhez kötődnek.  

A levéltípus leggyakrabban összetett palmettákon fordul elő – kivételt csak 

egyes, változatok hiányában zárt típust alkotó, kisméretű verettípusok alkotnak a 8. 

század második feléig. A poncolt vagy sima hátterű mintát alkalmazó, 

                                                                                                                                               
Idjoš – Žuta jama (Kishegyes – Sárgagödör) 3 (Gubitza 1907, 348-349); Mosonszentjános – Kavicsbánya 

F (közöletlen);  

(II5A, 6.2; 5. kép 40-41) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Edelsthal (Nemesvölgy) 38 (Sőtér 1898, 202-

203); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 32 (Pástor 1971, 99-100, Obr. 15); Kiskőrös – 

Városalatt 65 (Horváth 1935, 38, XXVII. T. 1-14); Körösladány – Gát 16 (Fettich 1930, 209-210); Pécs – 

Janus Pannonius u. 1 (Kiss 1977, 91, Pl. LXI); Tiszaderzs – Szentimrei út 3 (Kovrig 1975b, 212, Fig. 3); 

(II5A, 6.3; 6. kép 1) Mellékszíjvereten: Zemun Polje 2 (Dimitrijević 1966, 53-55, Taf. II-III); 

(II5A, 6.1; 5. kép 38) Közepesen széles pajzs alakú veret csüngőjén: Budapest XXII – Leányka u.-Tompa u. 

szórvány (Nagy 1998, 190, Taf. 130); Edelsthal (Nemesvölgy) 38 (Sőtér 1898, 202-203); Kiskőrös – 

Városalatt 65 (Horváth 1935, 38, XXVII. T. 1-14);  

Keskeny pajzs alakú veret csüngőjén: Holiare (Alsógellér) 115;  

(II2Ba4; 2. kép 21) Lyukvédő vereten: Dévaványa – Köleshalom 1 (Kovrig 1975a, 126, Fig. 3); Tiszafüred 

– Majoros 406 (Garam 1995, 56, Taf. 88);  

(II2Ba5; 2. kép 22) Lyukvédő vereten: Tiszafüred – Majoros 330 (Garam 1995, 47, Taf. 84);  

(II5A, 2/5; 4. kép 21) Lyukvédő vereten: Edelsthal (Nemesvölgy) 143 (Sőtér 1898, 214, IV. t. 18); Orosháza 

– Bónum-téglagyár 3 (Juhász 1995, 21, Taf. I); Orosháza – Bónum-téglagyár D (Juhász 1995, 35, Taf. 

XV); Sajószentpéter – Homokbánya szórvány (Végh 1963, 17-19, II-III. t.);  
533

 (III1B1/5; 16. kép 22) Lyukvédő vereten: Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 131 (Budinský-Krička 

– Točik 1991, 32-33, Taf. XVIII); Nyékládháza – Mezőnyék-vasútállomás 8 (Végh 1965, 178, II. t. 4-15);  

(III1B1/5; 16. kép 22) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Odžac (Hódság) IV 9 (Karmanski 1975a, 18, 

Tab. XI); 

(II2Bd5; 3. kép 23) Széles pajzs alakú vereten: Bélmegyer – Telekmegyer-Szalkai tanya 5 (MRT 10, 116. t. 

14-23); 

(II2Bd6; 3. kép 24) Széles pajzs alakú vereten: Veszprém – Jutas-Seredomb 168 (Rhé – Fettich 1931, 33, 

Taf. IX, 1-6);  

(III21c1/3; 20. kép 17) Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Zalakomár – Lesvári-dűlő 235 (Szőke 2002, 81, 

7a kép); 

(II6A, 6; 10. kép 12) Széles pajzs alakú vereten: Szentes – Kaján 353 (Korek 1943-44, 42, XII. t. 21-23);  
534

 (III21b4/3; 19. kép 10) Széles pajzs alakú vereten: Szarvas – Grexa-téglagyár 416 (Juhász 2004, 61-62, 

Taf. XLVII); Tiszafüred – Majoros 871 (Garam 1995, 103, 106, Taf. 128);  

(III1Ab2; 16. kép 12) Széles pajzs alakú vereten: Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) 524 (Eisner 1952, 

Obr. 52-54);  
535

 (III21b2; 19. kép 4) Lyukvédő vereten: Bajna – Arany J. u. 1.-Nyergesi út 5. szórvány (Fettich 1937a, 

CIII. T., MRT 5, 41. t. 13-19); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 129 (Daim 1987, 263, Taf. 123-126);  

Mellékszíjvereten: Sommerein am Leithagebirge 133 (Daim – Lippert 1984, 42, Taf. 85-86); 

(III31d5.2) Lyukvédő vereten: Zalakomár – Lesvári-dűlő 388 (Szőke 1994, 7. t); 

(III34b1) (22. kép 4) Széles pajzs alakú vereten (gyöngysorkerettel): Bajna – Arany J. u. 1.-Nyergesi út 5. 

szórvány (Fettich 1937a, CIII. T., MRT 5, 41. t. 13-19); Dunaszekcső – Téglagyár 42 (Cs. Sós 1966/67, 

101, 48-49. ábra);  

Széles pajzs alakú vereten (sima kerettel): Szentes – Lapistó 1 (Csallány 1906, 294); 
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mellékszíjvereteken alkalmazott változata zárt, a 8. század első felében-középső 

harmadában a Kárpát-medence északnyugati részén jellemző kört alkot (21. térkép).
536

  

A félpalmetta-típus viszonylag gyakori szélesebb motívumspektrumból 

válogató, összetett palmettafákon. Az utóbbiak közös jellemzője, hogy a törzsről, illetve 

függőleges tengelyről széthajló növényi elemeket rendszerint csomó rögzíti, amelyből 

az elemek felfelé és lefelé erednek. A széthajló növényi motívumok a mintának 

liliomszerű szerkezetet kölcsönöznek. A hatást erősíti, hogy a minta alsó vége gyakran 

széthajló volutapár közül csüngő tagban, liliomban végződik.
537

 A típus legegyszerűbb, 

számos példányban előkerült darabját egyetlen ciklusból álló lyukvédő-, illetve 

mellékszíjveretek alkotják.
538

 A minta adott ciklusa emiatt ténylegesen is összetett 

                                                 
536

 (III21b1; 19. kép 1) Lyukvédő vereten (poncolt háttérrel): Győr – Téglavető-dűlő 545 (Fettich 1943, 

32, XXVII. T); Kiskőrös – Városalatt 150 (Horváth 1935, 46, XXX. T. 1-16); Žitavska Ton (Zsitvatő) 31 

(Budinský-Krička 1956, 31-32, Tab. XXX); 

Mellékszíjvereten (sima háttérrel): Zalakomár – Lesvári-dűlő 388 (Szőke 1994, 7. t);  

Mellékszíjvereten (poncolt háttérrel): Ismeretlen (Heinrich-Tamaska 2005, 249, Abb. 16); Keszthely 

szórvány (közöletlen); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 63 (Trugly 1987, 262-263, Taf. XII); 

Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 72 (Trugly 1987, 265, Taf. XVI); Komárno – Lodenice 

(Komárom – Hajógyár) 128 (Trugly 1993, 206, Taf. XXXIII); Žitavska Ton (Zsitvatő) 31 (Budinský-

Krička 1956, 31-32, Tab. XXX); Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 100 (Pástor 1971, 120-121, Obr. 31);  
537

 (II5B, 3; 6. kép 9) Csaton: Szeged – Öthalom szórvány (Pulszky 1881, 153-154);  
538

 A verettípusnak kedvelt volta és kis mérete miatt is számos, csak részben értelmezhető változata van.  

(II6A, 1.1; 8. kép 6) Lyukvédő vereten (egyetlen ciklus): Kunszállás – Fülöpjakab 52 (Lezsák 2008, 52); 

Csaton (karéjos kerettel, két ciklusból): Győr – Téglavető-dűlő 838 (Fettich 1943, 42, XXXIII. T);  

Keskeny pajzs alakú vereten: Nové Zámky (Érsekújvár) 439 (Čilinská 1966, 86, Taf. LXVI); 

(II6A, 1.2; 8. kép 7-11) Lyukvédő vereten: Balatonszőlős – TSz istálló A (Németh 1969, 160); Bélmegyer – 

Csömöki-domb 102 (MRT 10, 111. t); Čunovo (Dunacsúny) 19 (Sőtér 1895, 92); Čunovo (Dunacsúny) 

92 (Sőtér 1895, 104); Dunaszekcső – Téglagyár 8 (Cs. Sós 1966/67, 91, 44-45. ábra); Komárno 

(Komárom) – Hadovce 2 (Čilinská 1982, 356, Tab. XII, 1-2); Nové Zámky (Érsekújvár) 463 (Čilinská 

1966, 90, Taf. LXIX); Odžac (Hódság) IV 18 (Karmanski 1975a, 20, Tab. XIX); Orosháza – Bónum-

téglagyár 31 (Juhász 1995, 22-23, Taf. II); Szebény I 29 (Garam 1975b, 77, Fig. 4); Szebény I 97 (Garam 

1975b, 80, Fig. 8);  Szeged – Fehértó A 70 (Madaras 1995, 22, Pl. 12); Szeged – Kundomb 38 (Salamon 

– Sebestyén 1995, 14, Pl. 5); Szentes – Lapistó 40 (Csallány 1906, 298); Szentes – Lapistó 121; Szentes – 

Nagyhegy 217 (Csallány 1962, 476, Taf. XXIV); Tiszafüred – Majoros 513 (Garam 1995, 69, Taf. 99); 

Tiszafüred – Majoros 1254 (Garam 1995, 150, Taf. 168); Üllő II – Vecsési községhatár 108 (Sós 1955, 

202, LXVIII); Vasasszonyfa, Fleissig gyűjtemény (Heinrich-Tamaska 2005, 245, Abb. 7); Vrbas – 

ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 64 (Nagy 1971, 202. Tab. XIV); 

Mellékszíjvereten: Balatonszőlős – TSz istálló C (Németh 1969, 160); Dunaszekcső – Téglagyár 8 (Cs. 

Sós 1966/67, 91, 44-45. ábra); Gátér – Vasútállomás 142 (Kada 1906a, 143); Halimba – Belátó-domb 227 

(Török 1998, 39, Taf. 25); Halimba – Belátó-domb 237 (Török 1998, 40, Taf. 27); Kecel – Határdűlő 14 

(Cs. Sós 1958, 6, V. T. 4); Kecel – Határdűlő 80 (Cs. Sós 1958, 12, XII. T. 14); Kecel – Határdűlő 84 

(Cs. Sós 1958, 12-13, XV. T. 11); Kecel – Határdűlő 85 (Cs. Sós 1958, 13, XVIII. T. 1); Kunszállás – 

Fülöpjakab 52 (Lezsák 2008, 52); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 119 (Daim 1987, 259-260, Taf. 113-

116); Mosonszentjános – Kavicsbánya 259 (közöletlen); Mosonszentjános – Kavicsbánya szórvány 

(közöletlen); Nové Zámky (Érsekújvár) 430 (Čilinská 1966, 83-84, Taf. LXIV); Odžac (Hódság) IV 15 

(Karmanski 1975a, 19, Tab. XVI); Odžac (Hódság) IV 18 (Karmanski 1975a, 20, Tab. XIX); Pilismarót – 

Basaharc 222 (Fettich 1965, 75); Regöly – Kapuvár 12 (Kiss 1984b, 129, 56. t); Szarvas – Grexa-

téglagyár 158 (Juhász 2004, 31, Taf. XXI); Szebény I 29 (Garam 1975b, 77, Fig. 4); Szebény I 97 (Garam 

1975b, 80, Fig. 8); Szebény I 100 (Garam 1975b, 80, Fig. 8); Szeged – Makkoserdő 337 (Salamon 1995, 

138, Pl. 24); Szentes – Kaján 143 (Korek 1943-44, 19-20, XVI. T. 1-26); Szentes – Kaján 330 (Korek 

1943-44, 39, XXXII. T. 1-26); Visznek – Kecskehegy 27 (Török 1975d, 333, Fig. 3); Zwölfaxing 24 

(Lippert 1969, 129, Taf. 10); 

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Szebény I 100 (Garam 1975b, 80, Fig. 8);  

(II6A, 1.2/1; 8. kép 12) Lyukvédő vereten: Budapest IX – Régi Lóversenytér 1 (Nagy 1998, 57, Taf. 47); 

Keszthely szórvány (Lipp 1884, 24, V. t. 96);  

(II6A, 1.2/1.2; 8. kép 14) Lyukvédő vereten: Hódmezővásárhely – Tarjánvég szórvány (Tergina 1894, 207); 

Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 93 (Pástor 1971, 116, Obr. 27); Székkutas – Kápolnadűlő 

491 (B. Nagy 2003, 64-65, 175. kép);  
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heraldikus liliom alakját ölti. Maga az állandósult motívumkapcsolatban létező liliom 

(volutapár közül növő egyenes tag) egyébként csak ritka esetben jelenik meg 

akantuszlevelekkel egy mintán belül. Az egyszerű, illetve csak szórványosan, összetett 

palmettafákon elterjedt liliomjellegű szerkesztések mellett további, geometrikus alapon 

szerkesztett minták is előfordulnak. Alapvetően geometrikus, tengelyes szimmetrián 

alapuló rendszerüket a fenti palmettafa-szerű szerkesztéseknél (törzs léte) kevésbé 

határozza meg a naturális növényi rendszer.
539

 Az említett darabok az átlagnál rendre 

alaposabban kidolgozott, jobb minőségű darabok.  

Hasonlóan geometrikus szervezőelv a Kárpát-medence egészében majd csak a 8. 

század végén terjed el nagyobb mennyiségben. Érdekes, hogy az említett darabokkal 

egykorú, illetve hasonló színvonalat képviselő tárgyakon a dunántúli leletanyagban még 

inkább a növényi rendszernek inkább megfelelő szerkesztéseket találunk. A fent említett 

széles pajzs alakú vereteken, a liliomszerű szerkesztéseket alkalmazó tárgyakon 

                                                                                                                                               
Mellékszíjvereten: Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 93 (Pástor 1971, 116, Obr. 27); 

Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 129 (Daim 1987, 263, Taf. 123-126);  

(II6A, 1.2/1.3; 8. kép 15) Mellékszíjvereten: Zamárdi – Rétiföldek 805 (Bárdos – Garam 2009, 111, Taf. 98); 

(II6A, 1.2/2; 8. kép 16-17) Lyukvédő vereten: Szeged – Kundomb 152. 

(II6A, 1.2/6; 8. kép 23) Mellékszíjvereten: Nové Zámky (Érsekújvár) 387 (Čilinská 1966, 76, Taf. LIX);  

(II6A, 1.2/7.1; 8. kép 26) Lyukvédő vereten: Ismeretlen (Heinrich-Tamaska 2005, 249, Abb. 15); 

(II6A, 1.2/3.1; 8. kép 27-28) Lyukvédő vereten: Budapest X – Rákos 26 (Nagy 1998, 76, Taf. 72); Szebény I 

245 (Garam 1975b, 87, Fig. 19); Szebény I 316 (Garam 1975b, 90, Fig. 22); Szentes – Kaján 321 (Korek 

1943-44, 36-37, XXIX. T. 1-32); Visznek – Kecskehegy 27 (Török 1975d, 333, Fig. 3); 

Mellékszíjvereten: Čunovo (Dunacsúny) 103 (Sőtér 1895, 105); Homokmégy – Halom 131 (Garam 

1975a, 33, Fig. 12); Kecskemét – Méntelek szórvány (H. Tóth 1992, 52, 9. t); Kölked – Feketekapu B 

199 (Kiss 2001, 86, Taf. 56); Regöly – Kapuvár 12 (Kiss 1984b, 129, 56. t); Sommerein am 

Leithagebirge XI (Daim – Lippert 1984, 37, Taf. 2); Szarvas – Rózsás, Változó-dűlő sírlelet (MRT 8, 

467, 53. t. 10-24); Szebény I 304 (Garam 1975b, 89, Fig. 21); Vörs – Papkert 449 (Költő 1992, III-IV. t); 

Žitavska Ton (Zsitvatő) 10 (Budinský-Krička 1956, 16, Tab. XVII);  

(II6A, 1.3/1; 9. kép 6) Žitavska Ton (Zsitvatő) 31 (Budinský-Krička 1956, 31-32, Tab. XXX);  

(II6A, 1.3/2; 9. kép 7-12) Lyukvédő vereten: Bélmegyer – Csömöki-domb 36 (MRT 10, 106. t); Kölked – 

Feketekapu B 402 (Kiss 2001, 127, Taf. 78);  

Mellékszíjvereten: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 85 (Trugly 1987, 271, Taf. XXVI);  

(II6A, 1.3/2; 9. kép 7-12) Lyukvédő vereten: Bélmegyer – Csömöki-domb 36 (MRT 10, 106. t); Egerág 

sírlelet (Riegl – Zimmermann 1923, Taf XXI, 1-4); Ismeretlen lelőhely (Heinrich-Tamaska 2005, Abb. 

14); Kölked – Feketekapu B 402 (Kiss 2001, 127, Taf. 78); Szebény I 335 (Garam 1975b, 90-91, Fig. 23); 

Szeged – Kundomb 124 (Salamon – Sebestyén 1995, 23, Pl. 18); Zalakomár – Lesvári-dűlő 235 (Szőke 

2002, 81, 7a kép); 
539

 (III21e5.1/2; 22. kép 7) Lyukvédő vereten: Tápé – Lebőhalom sírlelet; 

(III21b3/9.1) Széles pajzs alakú lószerszámvereten: Surduk szórvány;  

(III21c2; 20. kép 18) Lyukvédő vereten: Jánoshida – Tótkérpuszta 252a (Erdélyi 1958, 42, XLI. t); Szirák 

– Degenfeld-birtok 16 (Posta 1895, 16);  

(III21c2/1; 20. kép 19) Lyukvédő vereten: Zemun Polje 2 (Dimitrijević 1966, 53-55, Taf. II-III); 

(III21e5.1; 22. kép 1-5) Széles pajzs alakú vereten: Bakonycsernye – Kun Béla utca 2 (Fülöp 1977, VI. t.); 

Dunaszekcső – Téglagyár 8 (Cs. Sós 1966/67, 91, 44-45. ábra); Homokmégy – Halom 30 (Garam 1975a, 

27, Fig. 4); Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 254 (Budinský-Krička – Točik 1991, 55-56, Taf. 

XXXVI-XXXVII); Mosonszentjános – Kavicsbánya 54 (közöletlen); Odžac (Hódság) V 8 (Karmanski 

1975b, 10, Tab. VII, 1-3); Pitvaros 53; Sotin – Zmajevac szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 

1962, 90); Szebény I 335 (Garam 1975b, 90-91, Fig. 23); Szeged – Makkoserdő 337 (Salamon 1995, 138, 

Pl. 24); Szentes – Öreghegy sírlelet (Fettich 1929, V. t); Tiszafüred – Majoros 1215a (Garam 1995, 144, 

Taf. 161); Veszprém – Cseri úti gázárok 5; Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 116 (Nagy 

1971, 209, Tab. XXXV);  

Lyukvédő vereten: Kiskőrös – Városalatt 150 (Horváth 1935, 46, XXX. T. 1-16);  

(II7, 6.1; 11. kép 13) Csaton: Csongrád – Mámai-csárdadűlő 16 (Csallány 1941, 171, XLIII. T); Szentes – 

Nagyhegy 217 (Csallány 1962, 476, XXIV); 

(II7, 6.1/1; 11. kép 14) Lyukvédő vereten: Szőreg B 19;  

(II7, 6.2; 11. kép 18) Széles pajzs alakú vereten: Szeged – Kundomb 124 (Salamon – Sebestyén 1995, 23, 

Pl. 18);  
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egyaránt jellemző, hogy a félpalmetták szárról vagy törzsről, alapvetően a növényi 

növekedésnek megfelelő irányban hajtanak. A 8. század második feléig minden 

mintának – a leggyengébb kivitelűeknek is – sajátja, hogy az egyes motívumok csak 

kevéssé stilizáltak, növényi jellegüket megtartják. Ezt a rendszert nem veszik 

figyelembe az utóbbi, alföldi, már valóban florálgeometrikus csoport tagjai – ebben a 

tekintetben tehát úttörőek, a 8. század végének fejlődése irányában mutató 

jellegzetességeket tartalmaznak.  

Az összetett palmettafák a líra alakú palmettákat használó, leveles típusok
540

 

mellett gyakrabban egészülnek ki virágzó palmettákkal (állandósult virágtípusokkal). 

Indavirágot összetett, akantuszlevelet alkalmazó palmettafán csak egyetlen esetben 

ismerek (Mohács – Göröghegy-kőbánya).
541

 A bolygatott síregyüttesben egyéb 

tekintetben is egyedi darabok kerültek elő (ld. feljebb: egységesen mintázott garnitúra a 

késő avar kor első felében, nagyszíjvég bőségszarus-indavirágos mintája).  

A palmettafák felső ciklusában időrendi szempontból először tűnnek fel avar 

környezetben a kerek középső tag köré rajzolt, három vagy négy sziromlevélből álló, 

főleg a késő avar kor végén, geometrikus mintákkal általánosan elterjedő virágok.
542

 

 

A késő avar korszak közepén, illetve a késő avar állatstílus hanyatlásával 

párhuzamosan elterjedő változatos motívumformák előszeretettel társulnak összetett 

mintatípusokkal. Ennek megfelelően az egyszerű, törzsről széthajló, líra alakú 

palmettákkal a legkisebb tárgyak kivételével (főleg mellékszíjveretek) az akantuszlevél 

ritkán, leginkább kései, poncolt mintákon fordul elő.
543

 Egyszerű mintán (líra alakú 

palmettán) párhuzamát először a geometrikus laposindás stílus környezetéből 

ismerem.
544

 

Az akantusz félpalmetták avar környezetben utóljára poncolt, illetve 

domborított-poncolt tárgyakon jelennek meg. A Szeged – kundombi 285. sír 

lyukvédőjént a széthajló félpalmettapárhoz a legkésőbbi avar leletanyagban feltűnő, 

                                                 
540

  (II6A, 1.1; 8. kép 6) Lyukvédő vereten (egyetlen ciklus): Kunszállás – Fülöpjakab 52 (Lezsák 2008, 52); 

Csaton (karéjos kerettel, két ciklusból): Győr – Téglavető-dűlő 838 (Fettich 1943, 42, XXXIII. T);  

(II6A, 1.1/1) Keskeny pajzs alakú vereten: Nové Zámky (Érsekújvár) 439 (Čilinská 1966, 86, Taf. LXVI); 
541

 (III21e13; 22. kép 20) Széles pajzs alakú vereten: Mohács – Göröghegy-kőbánya szórvány (Kiss 1977, 

71, Pl. XXVII); 
542

 (III21e17/4; 23. kép 8-11, 13-14) Csaton: Edelsthal (Nemesvölgy) 207 (Sőtér 1898, 218); Egerág sírlelet 

(Riegl – Zimmermann 1923, Taf. XXI, 1-4); Halimba – Belátó-domb 189 (Török 1998, 35, Taf. 22); 

Keszthely (Riegl – Zimmermann 1923, 48, Fig. 31); Mali Idjoš – Kalvarija, Mali Idoš – Kalvarija, 

opštinska ciglana Košut (Kishegyes – Kálvária, Kossuth-téglagyár) 22 (Dimitrijević – Kovačević – 

Vinski 1962, 47-49); Szentes – Lapistó 6 (Csallány 1906; Fettich 1937a, 21-24, III. t); Vrbas – ciglana 

Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 116 (Nagy 1971, 209, Tab. XXXV); 

Tokos kisszíjvégen (minta áttört): Tiszavárkony – Hugyínpart sírlelet (Erdélyi 1986, 37. kép); 

Közepesen széles pajzs alakú vereten: Egerág sírlelet (Riegl – Zimmermann 1923, Taf. XXI, 1-4); 

(III21e18/5) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (áttört): Sala I – Dušlo; 

(III21e13; 22. kép 20) Széles pajzs alakú vereten: Mohács – Göröghegy-kőbánya szórvány (Kiss 1977, 71, 

Pl. XXVII); 
543

 (III21b3/9; 19. kép 19) Pajzs alakú lószerszámvereten: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 76 

(Trugly 1987, 266, Taf. XVIII); Dubovac (Dunadombó) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 

1962, 16-17);  

(III21b1/3; 19. kép 3) Rögzítőfüles-tokos szíjvégen: Vinkovci szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 

1962, 97);  

(III21e7/1; 22. kép 11) Keskeny pajzs alakú vereten: Cikó 183 (Somogyi 1984, 42, 13. t); 

(III21e7/1.1) Csaton: Keszthely szórvány (Lipp 1884, 25, V. t. 125); 
544

 (III34a1; 26. kép 17) Széles pajzs alakú vereten: Homokmégy – Halom 31 (Garam 1975a, 27-28, Fig. 

5); 
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rövid, karéjos levelekkel és a félpalmetta-párról csüngő sziromkoszorúval egészül ki.
545

 

A minta jellege szerint florálgeometrikus. A késő avar kor utosó szakaszában az 

akantusz-félpalmetta ritka, kizárólag kiemelkedő minőségű, illetve ritka típusú 

tárgyakon (széles U alakú lószerszám-szíjvégeken és pajzs alakú, merevcsüngős 

lószerszámvereteken), egyszerű mintákban alkalmazott motívumforma. A már késő 

avar kort követő blatnicai szíjvég ebben a tekintetben tökéletesen illeszkedik a késő 

avar fejlődés végére.
546

  

 

4.3. A késő avar kori akantuszlevél származásához 

Mint a terminológiai meghatározás kapcsán szó esett róla, a félpalmetta- illetve 

levéltípus példái a késő római időszak óta a késő avar kori alkalmazással pontosan 

megegyező formában fordulnak elő a mediterrán térségben. Az akantusz-félpalmetta 

tárgyalt formája tehát valódi késő antik motívum. Az általam ismert legtöbb párhuzam 

6-8. századi.  

A Kárpát-medence 7. századi leletanyagában is előforduló motívumtípus és a 

késő avar kori megjelenés között jelentős idő-, illetve használatbeli hiátus mutatkozik. 

A késő avar kor elején, a késő avar állatstílus virágkorában az akantusz-félpalmetták 

nem, illetve legfeljebb csak szórványos esetekben bukkanhattak fel, bár a 8. század első 

felén belüli keltezés nehézségei miatt a kijelentés csak feltételesen állja meg a helyét. 

Az akantusz-félpalmetták – az indavirággal ellentétben – tipokronológiai szempontból a 

8. század elejére jellemző tárgytípusokon csak ritka esetben jelennek meg. A motívum 

fő előfordulási területe, a széles pajzs alakú veretek, illetve az ezekhez társuló, profilált 

lyukvédők, rögzítőfüles szíjvégek már a késő avar kor előrehaladottabb időszakának 

termékei.
547

 

Egyértelműen, de legalább nagy valószínűséggel a késő avar kor első felébe 

keltezhető összefüggésben a motívum tehát nem fordul elő. Kivételt a megállapítás alól 

éppen az éles-fűrészes peremű változat alkot: a regölyi szórvány esetében a szíjvég 

alakja, a gátéri együttesben talán a kiegészítő veretek utalhatnak erre.
548

 A gátéri mellett 

az egyetlen, 7-8. század közötti folyamatosságra utaló eset ismét kivételes darab, egy 

ezüstlemez, aranyozott, domborított-poncolt mintájú kisszíjvég. A Hortobágy – árkusi 

temető 13. sírjából előkerült kisszíjvégen alkalmazott akantusz-félpalmetta peremének 

kialakítása majdnem megegyezik a később elterjedő változattal.
549

 A tárgy minősége, az 

alkalmazott technika azonban egyértelműen eltávolítja azt az öntött bronztárgyaktól. 

Jelentőségét – az egész lelet, illetve temető majdani ismeretében – inkább az átlaghoz 

közeli minőségű, illetve értékű öntött bronz tárgyak közül kiemelkedő minőségi réteg 

kontextusában lehetne értékelni (a késő avar leletanyag minőségi rétegeihez ld. alább).  

A késő avar állatstílussal néhány, 8. század első felére keltezhető, egyedi esettől 

eltekintve megszakadó formai hagyomány miatt valószínű, hogy a késő avar állatstílus 

második szakaszában új típusú tárgyakon viszonylag nagy tömegben megjelenő 

motívumtípus elterjedése az erős késő antik hullámmal egykorú kölcsönzés eredménye.  

A legtöbb, egykorú minta- és motívumtípussal szemben az akantusz-félpalmetta 

esetében egyedülálló módon dokumentálható is a közvetlen mediterrán források 
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 (II5A, 4.1/6; 5. kép 9) Lyukvédő vereten: Szeged – Kundomb 285 (Salamon – Sebestyén 1995, 36-37, Pl. 

35);  
546

 (IV1Bc4; 29. kép 9) Kétlapú-rögzítőfüles kisszíjvégen (a rögzítőfül három rügyből áll): Blatnica (Fettich 

1937, XCVII. T. 12). 
547

 Ld. a keltezéshez a dolgozat bevezető szakaszát. 
548

 Ld. fent; A gátéri 131. sír 8. század eleji keltezését ld. még Garam 2006, 154. 
549

 A leletet említi, a kisszíjvéget rajzon közli: H. Tóth – Horváth 1992, 135, Abb. 60, 4. 
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megléte: a kiskundorozsmai övvereten a császárportré mögé illesztett félpalmetta ennek 

a kapcsolatnak egyértelmű bizonyítéka. 

 

4.4. Összefoglalás: akantuszlevelek a késő avar környezetben 

Az akantusz-félpalmetta mind a késő avar állatstílust követő időszaknak a késő 

antik kultúrából kibővülő ornamentikájában, mind a geometrikus laposindás stílust 

követően elterjedt motívum a Kárpát-medencei díszítőművészetben. Ezzel szemben a 

késő avar kor laposindás dominanciájú szakaszaiban teljesen hiányzik. 

Érdemes felfigyelnünk arra, hogy az avar környezetben nagy tömegben elterjedt 

laposindás minták igazán kedvelt szerkesztési módja éppen az az általában minden 

kombináció nélkül használt, egyszerű hullámzó indaszár, amely a Kárpát-medencében 

bizonyíthatóan direkt mediterrán hatásra megjelenő motívumok – így az akantusz-

félpalmetta – esetében a tengelyesen szimmetrikus palmettákkal, illetve összetettebb 

indaszerkesztésekkel (áthajló és ízesülő indaszárak) szemben háttérbe szorul. Az antik 

motívum és a tengelyesen szimmetrikus minták együtthatása amellett szól, hogy az 

előbbiek mediterrán őshazája – legalább az avar környezettel összehasonlításban – 

jobban kedvelte a tengelyesen szimmetrikus ornamentikát. 

Az akantusz-félpalmetták esete azonban jól mutatja, hogy a 

szimmetriapreferencia nem csak térben, a Mediterráneum és a Kárpát-medence közt, 

hanem időben is változik. A tárgyalt motívumtípus hullámzó indaszáras szerkesztései 

ugyanis időben inkább a késő avar kor korábbi szakaszában voltak jellemzőek. A 

jelenség háttere véleményem szerint szélesebb annál, mint hogy pusztán az avar 

díszítőművészet belső rendszere alapján meg lehessen magyarázni. A hullámzó indaszár 

felől a tengelyesen szimmetrikus, illetve florálgeometrikus (ld. a fenti, csongrádi és 

tápéi leletek köré épülő, alföldi csoportot) minták iránti előszeretet irányába mutató 

folyamat a késő avar környezetben is feltűnik, azonban a késő avar kornál sokkal 

szélesebb időbeli, illetve a Kárpát-medencét szétfeszítő térbeli keretek között 

dokumentálható.
550

 

A 9. század elejére keltezhető, blatnicai, aranyozott bronzveret esete példája a 

Kárpát-medencei művészetben is lezajló szemléletváltásnak. Az összekapcsolt 

motívumok variabilitása nagy (minden levél más típusba tartozik), a motívumokat 

összetartó szár valójában párizsi kapocs, nem hullámzó indapár. A páros, hullámzó 

indaszárra szerkesztett konstrukciók közé a két összeérő felső ív, illetve a levelek 

helyzete alapján sorolható – valószínű, hogy esetében kiemelkedő minősége ellenére is 

a hullámzó indaszárra szerkesztett, alapvetően növényi minta és a késő avar kor 

legvégétől jellemző florálgeometrikus szemlélet keveredik rajta. A tárgy ornamentikája 

az összekomponált motívumok viszonylagosan nagy száma és a motívumok egymáshoz 

viszonyított helyzetéhez nem illő minta miatt széteső.  

Kevésbé egyértelműen, de a hullámzó indaszárra szerkesztett, a növény 

természetes rendjét még viszonylag megőrző mintákhoz képest geometrizáló tendenciát 

mutat a tengelyesen szimmetrikus szerkesztések egy része is – a legegyértelműbb 

florálgeometrikus változattal, a liliomos szerkesztésekkel a fenti esettanulmány 

foglalkozik. Avar környezetben tehát az akantuszleveles szerkesztések a kezdeti, 

naturálisabb mintáktól a geometrizálódás felé tartanak.  

                                                 
550

 Egy Mediterráneum-szerte lejátszódó, az ornamentikát érintő geometrizálódási folyamathoz ld. már 

Riegl 1893, Arabeszk-fejezetét; Kitzinger 1976 tanulmányai; Beckwith 1989; Újabban például Allen 

1989; A mediterrán művészet geometrizálódását, illetve elvonttá válását – főleg alakos ikonográfia 

kapcsán – tárgyalja minden, a késő antikvitástól a középkori művészet felé átmenetet tárgyaló munka (pl. 

Kitzinger 1977, Beckwith 1968). A késő avar díszítőművészetet is érintő tanulmányban a naturalizmus-

geometrizmus problematikáját ld. Bühler 2000. 
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A 8. század folyamán az akantusz félpalmettás mintákon is végig követhető 

geometrizálódási folyamatot kiegészíti a hullámzó indaszárnak látszólag a 

geometrizálódástól függetlenül egyre kevésbé kedvelt volta. A hullámzó indaszár 

szerepének csökkenése semmiképpen sem magyarázható a késő avar környezet 

befolyása alapján. A késő avar díszítőművészet mindenkor, amikor adaptáló, 

ornamentikát formáló hatása dokumentálható volt, előszeretettel nyúlt a hullámzó 

indaszárhoz. A hullámzó indaszárra szerkesztett minták egy olyan motívumforma 

esetében vesztenek időben előrehaladva jelentőségükből, amely közvetlen mediterrán 

kapcsolat eredményeként kerül az avarokhoz, tehát feltételezhető, hogy valamennyire 

követi a mediterrán trendeket. Az akantuszlevelekkel időben előrehaladva mind 

gyakoribb tengelyesen szimmetrikus, florálgeometrizálódó szerkesztés eszerint az avar 

tárgyi kultúrára közvetlen hatást kifejtő terület díszítőművészetének jellemzője volt. Ez a 

terület az akantusz-félpalmetta esetében biztosan a Mediterráneumban keresendő. 

Az avar díszítőművészet alapján rekonstruálható folyamat szerint a hullámzó 

indaszár az azt korábban is tengelyesen szimmetrikus minták mellett, kiegészítő 

szerepben alkalmazó késő antik környezetben a 8. század folyamán az ornamentika 

geometrizálódásával párhuzamosan vesztett jelentőségéből. Sorsában más, naturális-

növényi rendhez alkalmazkodó elem is osztozott.  

Lévén az akantuszlevél – legalábbis egy pálcikainda-levéllel összehasonlítva – 

mindenképpen növényi és naturális jellegű motívum, olyan mérvű geometrizálódáson, 

mint a laposinda- és pálcikaindák, soha nem ment át. Helyette látszólag inkább – egyéb 

egyértelműen naturális kötöttségű formákhoz, például az indavirághoz hasonlóan – 

vesztett a jelentőségéből.  

 

5. Indaornamentika és antik naturalitás a késő avar állatstílusban és utána 

 

5.1. A késő antik kör és az antik indaornamentika 

 

Az előszeretettel naturális jellegű ornamentikához társuló akantusz-félpalmetták 

esetében megfigyelhető volt, hogy a megelőzően tárgyalt mintatípusokkal szemben 

viszonylag gyakran hullámzó indaszárra szerkesztettek (106. kép). A naturális jellegű 

növényi ornamentika és a hullámzó indaszár szoros kapcsolata a késő avar állatstílus 

laposindás mintái esetében is dokumentálható volt. 

Látszólag tehát a naturális jellegű növényi (eredetű) ornamentikában a palmetták 

és indaornamentika alkalmazásának aránya kiegyensúlyozottabb, mint a legtöbb esetben 

tengelyesen szimmetrikus florálgeometrikus szerkezetekben. Emiatt különbség miatt a 

késő avar díszítőművészet antik-mediterrán elemeinek vizsgálata során érdemes azt is 

megvizsgálnunk, hogy milyen szerepet játszik közöttük az indaornamentika. Jelen 

szakasz erre vállalkozik.  

A hullámzó indaszárra szerkesztett ornamentika az avar díszítőművészet egyik 

legváltozatosabb csoportját alkotja. Az alkalmazott kiegészítők a bőségszaruktól az 

ízesülő és áthajló szárakig, a motívumok a laposindás és sarló alakú leveles 

félpalmettáktól a virágos palmettakonstrukciókig és szőlőfürtökig terjednek. Az 

egyszerűbb, növényi indamintákon kívül a benépesített inda különféle, alakokkal, vagy 

azok nélkül ábrázolt változatai is közéjük sorolhatóak. 

 

A laposindás és indavirágos indamintákat a dolgozat megelőző szakaszaiban 

összefoglaltam. Ugyancsak laposindás mintatípussal összeforrt antik mintatípusnak 

tűnnek a bőségszaruk, amelyeket az avar környezet a késő avar állatstílus 

tárgytípusainak környezetében alkalmaz. A laposinda-levelek között elkülönített antik-
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naturális levéltípussal társuló, kiegyensúlyozott levélméretű félpalmettákra a szakasz 

végkövetkeztetése előtt viszatérek.  

A késő avar állatstílus és a geometrikus laposindás stílus közti, késő antik kör 

jellegzetes tárgytípusain – főleg a rögzítőfüles-tokos vagy rögzítőfüles, általában áttört, 

hosszú mintaterű szíjvégeken – a késő avar kor hullámzó indaszárra szerkesztett 

mintáinak legváltozatosabb csoportját találjuk meg. A gyakran többféle levélből 

összeállított félpalmettás, repkényleveles vagy virágzó palmetták változatait ízesülő 

vagy egyszerű indaszárra komponáló mintatípusok a minta és motívumok együttes 

jellegzetességei alapján néhány csoportba sorolhatóak.
551

 A rendkívül változatos 

típusokat alkotó csoporton belül elkülönül a minta zártságával a szőlőfürtös-

lótuszvirágos típus (106. kép 11),
552

 vagy a késő avar környezetben egyedi jelenségként 

megjelenő benépesített inda (120. kép 7).
553

 Ezen kívül a minták rendkívüli 

változatosságában inkább néhány, tárgytípushoz kapcsolódó, globálisan vagy 

stilisztikailag közeli rokon minta köré alkothatóak csoportok.
554

 Ornamentikatipológiai 

szempontból szigorúan véve szinte minden eset egyedi. Viszonylag gyakori jelenség, 

hogy egy egyedi, változatok nélküli minta azonos formában több, egymástól nem ritkán 

nagy távolságra előkerülő tárgyon is felbukkan.
555

  

Általánosan jellemző a minta egyes részleteinek aprólékos, a félpalmetták 

leveleinek ívelt, keskeny, térbeli vonala, a virágzó palmetták részleteinek kidolgozott 

volta. A késő avar állatstílussal szemben a megközelítően azonos méretű növényi 

                                                 
551

 Lásd a klasszifikáció IV2A3c, IV2A6b, IV2A7a csoportjait. 
552

 (IV2A2c1; 39. kép 1-9) Tokos nagyszíjvégen (mintatér három ciklusból): Komárno – Lodenice 

(Komárom – Hajógyár) 139 (Trugly 1993, 212, Taf. XLVI); 

Tokos nagyszíjvégen (mintatér négy ciklusból): Mol (Mohol) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – 

Vinski 1962, 49, Tb. XXXI. 3); Pilismarót – Basaharc 192 (Fettich 1965, 65); Szebény I 335 (Garam 

1975b, 90-91, Fig. 23); Szeged – Makkoserdő 337 (Salamon 1995, 138, Pl. 24); Szentes – Lapistó 97 

(Csallány 1906; Fettich 1937a, 21-24, III. t); Zalakomár – Lesvári-dűlő 235 (Szőke 2002, 81, 7a kép); 

Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (minta három ciklusból, rögzítőfül gombszerű): Ismeretlen (Hampel 

1905, 336, Taf. 257, 6); 

Tokos-rögzítőfüles-nagyszíjvégen (minta négy ciklusból, rögzítőfül gombszerű): Tiszavárkony – 

Hugyínpart sírlelet (Erdélyi 1986, 37. kép); 

Tokos kisszíjvégen: Kecel – Körtefahegy 9 (Cs. Sós 1958, 4, I. T. 11);   

1.1. Virágváltozat (39. kép 8) Tokos nagyszíjvégen: Bélmegyer – Csömöki-domb 36 (MRT 10, 106. t); 

1.2. Virágváltozat. Tokos nagyszíjvégen: Šturovo (Párkány) 5 (Točik 1968, 11, Taf. XV);  

2. változat. (39. kép 4) Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (minta négy ciklusból, rögzítőfül gombszerű): 

Csongrád – Mámai-csárdadűlő 12 (Csallány 1941, 170, XLI. T); 

Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (minta öt ciklusból, rögzítőfül madárfejes): Zwölfaxing 43 (Lippert 

1969, 132, Taf. 18); 
553

 Jó minőségű darabja: Tiszafüred – Majoros 113. sír (Garam 1995, Taf. 207, 5). 
554

 Viszonylag kisméretű, áttört, tokos, ívelt végű nagyszíjvégeken: (IV2A6b3; 43. kép 9) Tokos 

nagyszíjvégen (hátoldal is növényi dísszel): Čunovo (Dunacsúny) 5 (Sőtér 1895, 89-90);  

(IV2A6b4; 43. kép 10) Tokos nagyszíjvégen (előlapon vonuló ragadozók, minta 4 ciklusból): Kölked – 

Feketekapu B 496 (Kiss 2001, 156, Taf. 87); Perlez (Perlasz) – Batka szórvány (Dimitrijević – Kovačević 

– Vinski 1962, 27, Taf. XXXII, 1-2);  

(IV2A6b6; 43. kép 15) Tokos nagyszíjvégen (előlap növényi mintával): Čunovo (Dunacsúny) 5 (Sőtér 

1895, 89-90);  

(IV2A7a1.1; 46. kép 9) Tokos nagyszíjvégen (áttört, minta három ciklusból): Devínska Nová Ves 

(Dévényújfalu) 842 (Eisner 1952, Obr. 88); Edelsthal (Nemesvölgy) 137 (Sőtér 1898, 213-214, III. t. 6);  

(IV2A7a1.2; 46. kép 10) Tokos nagyszíjvégen: Regöly – Kapuvár 12 (Kiss 1984b, 129, 56. t);  
555

 Például: Rögzítőfüles-tokos, áttört, U alakú, ötszirmú indavirággal díszített kisszíjvégek: (IV2A7a1.3; 

46. kép 8) Tokos-rögzítőfüles kisszíjvégen (gombszerű rögzítőfüllel, áttört, minta három ciklusból): 

Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 119 (Bunardžić 1980, t. XIII, 7); Odžac (Hódság) IV 15 

(Karmanski 1975a, 19, Tab. XVI); Tiszafüred – Majoros 1141 (Garam 1995, 134, Taf. 152); 

Zalaegerszeg – Ola, Új kaszárnya sírlelet (Szőke 2001, 103-104, 1-2. kép); Žitavska Ton (Zsitvatő) 10 

(Budinský-Krička 1956, 16, Tab. XVII); 
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motívumokkal beborított felület a motívumok, illetve a minta gracilisabb volta miatt 

kisebb.  

A naturális indaornamentika képébe illeszthetőek bele a laposindás félpalmetták 

egyes típusai. A laposinda-levelek elemzése során megállapítható volt, hogy bizonyos 

típusok – azok a két- és háromlevelű félpalmetták, amelyeknek levelei általában 

domborúak, illetve amelyekben a levelek mérete közel megegyező, számos antik-

mediterrán párhuzammal bírnak. A legtöbb párhuzam a 6-7. századig terjedő időszakba 

volt keltezhető. 

 

A késő avar kor laposindás időszakaiban egyértelműen domináns, illetve a két 

laposindás stílus közötti késő antik körben is széles körben alkalmazott hullámzó 

indaszárra szerkesztett minták a késő avar díszítőművészet utolsó időszakában szinte 

teljesen hiányoznak. A vésett-poncolt kör kapcsán alább idézett minták között a legtöbb 

a geometrikus laposindás stílus félpalmettáit idéző változat. A hohenbergi lelet 

pálcikaindás hullámzó indájának párhuzamai,
556

 illetve néhány, vésett-poncolt, 

virágzó/összetett palmettás minta teszi ki a teljes, késő antik-mediterrán jellegű 

indaornamentikát (115. kép 1).
557

 

 

A késő antik kör indamintái minden esetben – főleg ugyan annak a 

tárgycsoportnak a tengelyesen szimmetrikus, csomózott, medalionos, szalagos mintáival 

összehasonlítva – figyelemre méltóan naturális jelleggel bírnak. A minta jellegében 

tehát ugyan az a naturalitás figyelhető meg rajtuk, amely a késő avar állatstílus 

indamintáinak is sajátossága volt – azonban ott a késő antik kör növényi motívumainak 

aprólékos kidolgozása és a motívumok, illetve a mintaszerkezet kiegészítői terén 

tanúsított formai variabilitása nélkül. 

A gracilis, részletgazdag, naturális növényi indáknak a Mediterráneum 

területéről számos párhuzama felsorolható. Alkalmazása a benépesített indával 

megegyező kontextusban jellemző, számos esetben a benépesített indában a virágos 

palmetták állatalakokkal váltakoznak.  

A változatos indatípusok mindenféle hordozón, az egész késő antikvitásban 

gyakoriak voltak. A ránk maradt ötvösmunkák, fémedények és fa-, illetve elefántcsont 

faragványok mintái között gyakori a repkény- és szőlőinda, az összetett félpalmetták és 

a benépesített inda is.
558

 Az általában nehezen keltezhető anyag esetében legfeljebb 

                                                 
556

 (IV2A7b3; 47. kép 5) Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (rögzítőfül kakasfej): Szarvas – Grexa-

téglagyár 318 (Juhász 2004, 52, Taf. XXXVIII);  

Kétlapos-rögzítőfüles kisszíjvégen: Szarvas – Grexa-téglagyár 318 (Juhász 2004, 52, Taf. XXXVIII); 

(IV2A7b3/1) Csaton: Szarvas – Grexa-téglagyár 318 (Juhász 2004, 52, Taf. XXXVIII); 

(IV2A1b2/4.2; 32. kép 11) Lyukvédő vereten: Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 83 (Nagy 

1971, 204. Tab. XVIII); 

Mellékszíjvereten: Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 83 (Nagy 1971, 204, Tab. XVIII); 

(IV2A1c1/2; 33. kép 1) Bújtatón: Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 80 (Nagy 1971, 204, 

Tab. XVII); 

(IV2A1g10; 37. kép 17) Bújtatón: Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő szórvány (Nagy 1998, 185, Taf. 

129); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 12 (Trugly 1987, 254, Taf. III); 

1. Virágváltozat (37. kép 18) Csaton: Visznek – Kecskehegy 1 (Török 1975d, 324, Fig. 2);  

(IV2A1g10/1; 37. kép 19) Bújtatón: Szeged – Kundomb 152 (Salamon – Sebestyén 1995, 25-26, Pl. 23);  

(IV2A1c1; 32. kép 21) Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvég élén: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 

12 (Trugly 1987, 254, Taf. III); 
558

 Például karperecen: repkényinda: Yeroulanou 1999, Nr. 82; összetett félpalmetták: Yeroulanou 1999, 

Nr. 83; szőlőinda: Yeroulanou 1999, Nr. 88; benépesített inda: Yeroulanou 1999, Nr. 87; Fémedényeken: 

ld. Boyd – Mango 1992 (Boyd, S. A. – M. Mundell-Mango, Ecclesiestical Silver Plate in Sixth Century 

Byzantium. Washington 1992);  



181 

 

annyi megállapítható, hogy a legtöbb közülük 4-6. századi darab, ritkán 7. századiak, és 

szinte soha nincsenek a 8. századra keltezve.
559

 A kevés, jól datálható tárgy, amely 

naturális palmettás, hullámzó indaszárakkal díszített, inkább a korábbi, 5-6. századi 

időszakan keletkezett. Ezzel vannak összhangban az itáliai kőfaragványok jól 

keltezhető, bár eltérő ornamentikahordozón ábrázolt indaornamentikájából az 

egyszerűbb, naturális kivitelű, az avar, kétlevelű félpalmettákra leginkább emlékeztető, 

leveles-félpalmettás típusok inkább 6. századiak.
560

 A naturális indaminták korábbi 

volta azonban legfeljebb csak tendenciaként érvényesülhet, számos példájuk található 

meg a 8. századi környezetben is (például az avarok számára valószínűleg nem 

elérhetetlen langobard hercegi udvar környezetében a cividalei Tempietto).
561

 

A hasonló hordozókon megjelenő párhuzamok kialakítása megegyezik a késő 

avar környezet késő antik körében jellemző formai változatosságával, illetve 

kidolgozásának részletgazdagságával. Emiatt közvetlenül levezethető a késő antik 

ornamentikából. Az avar díszítőornamentika sajátossága, amelyben a hullámzó 

indaszárra szerkesztett, változatos minták viszonylag gyakoriak a 8. század középső 

harmadásban, azonban elenyésző arányban találhatóak meg a késő avar díszítőművészet 

utolsó szakaszában, valószínűleg a mintatípus mediterrán hátterében zajló változásokkal 

magyarázható. Esetében valószínűleg a mediterrán kultúra olyan rétegével van dolgunk, 

amely a feljebb tárgyalt akantusz-félpalmettához hasonlóan egyéb, tengelyesen 

szimmetrikus és florálgeometrikus mintákkal szemben – általában a minta naturális 

jellegével együtt – fokozatosan vesztett kedveltségéből.  

 

 Ha a késő antik kör indamintáinak stiláris jellemzőit a késő antikvitás naturális 

irányzatához köthetjük, akkor azzal szemben a késő avar állatstílus naturalitása 

látszólag archaikusabb, illetve a bizánci Mediterráneum klasszikus késő antikvitásától 

idegen elemeket is tartalmaz.  

 

5.2. Antik naturális elemek és indaminta a késő avar állatstílusban 

 

A késő avar állatstílus növényi ornamentikája számos, bár nem a stílus 

trendjének fő irányvonalához tartozó, antik elemet tartalmaz. A fent többször említett 

bőségszarus ornamentika mellett ilyen a repkényinda is. Mediterrán provenienciájuk 

egyértelmű volta ellenére mindkettő hiányzik azonban az avar állatstílust követő késő 

antik kör motívumai közül.  

A hegyes, szemből ábrázolva általában megközelítőleg szív alakú, gyakran 

félbehajtva, profilban ábrázolt repkénylevél antik eredetű motívumtípus (52. kép 49-

50). A késő avar korban a fent tárgyalt, hurkolt szalagokra szerkesztett, még préselt 

tárgyakon is megjelenő mintákon a kevés, növényi eredetű elem egyike.
562

 A késő avar 

kor első felében a laposindás mintákon a sarló alakban ívelt levelekkel a laposinda-

leveles, kétlevelű félpalmetták egyik állandó kísérőjévé vált (59. kép 4). Laposinda-

levél nélkül, egyedül ábrázolva azonban ritka motívumtípus. Itt csak az utóbbi, kivételes 

példákkal foglalkozom, mivel a késő avar állatstílus ornamentális peremjelenségeként 

kiválóan alkalmasnak tűnik arra, hogy a Kárpát-medencét érő mediterrán hatás 

jellegéről, illetve a hatás hordozóiról képet alkothassunk.  

                                                 
559

 Ld. Yeroulanou 1999 katalógus keltezéseit. 
560

 Pl. Bertelli 2002, Nr. 6-9;  
561

 Kautzsch 1941, Torp 1974. 
562

 A mediterrán díszítőművészetben jó párhuzamokkal rendelkező, három beütött ponttal tagolt felületű 

változatuk gyűjtését ld. – a minta, illetve motívum jelentőségének teljes félreértése mellett – Szentpéteri 

József 1991-92. 
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Késő avar kori feltűnése túlnyomóan tengelyesen szimmetrikus mintákhoz 

kötődik (106. kép 4, 6). Egyszeres, hullámzó indaszáron egyedül ciklusokba 

szerkesztett magányos, profilban ábrázolt leveles mintát ábrázoltak.
563

 Tengelyesen 

szimmetrikus mintái leggyakrabban a szembeállított S-párhoz kötődnek.
564

 Ezen kívül 

egyes példái líra alakú palmetta közepéből befelé növő levélként,
565

 talpukkal 

összetámasztott levélhorog-párokon,
566

 illetve geometrikus fonatminta, és tengelyesen 

szimmetrikus, geometrizáló minta részeként tűnnek fel.
567

 

A késő avar kor laposindás ornamentikával dominált szakaszainak általános 

mintapreferenciájának megfelelően a repkénylevél megjelenéseinek nagy részét az 

egyszeres, hullámzó indaszárra szerkesztett leveles darabok képezik. Szintén a korszak 

összképébe illeszkedő jelenség, hogy a másik, viszonylag jelentősebb darabszámú típust 

a tengelyesen szimmetrikus S-párokra szerkesztett minták alkotják. Az egyéb, 

tengelyesen szimmetrikus szerkesztéseket csak egy-egy darab képviseli. 

A repkényleveles indák a 7. század végének mintakincsében, tipológiailag 

megegyező, préselt tárgyakon – főleg szíjvégeken már megjelennek az avar 

környezetben. A szíjvégeken látható minta szerkesztése páros, folyamatos, hullámzó 

indaszáron,
568

 illetve hurokba hajló szalagokon alkalmazott.
569

 A 7. századi minták 

mindig tengelyesen szimmetrikusan szerkesztettek. A repkényindák késő avar kori és 7. 

század végi alkalmazása folyamatosságot mutat, a motívum egyike azon kevés típusnak, 

amely azonos formában jelenik meg préselt és öntött kivitelben.  

 

A szűk spektrumot mutató mintáknak tökéletes megfelelői vannak a közel 

egykorú mediterrán emlékanyagban. Azonos tárgytípusokon – öntött csatokon – 

repkényindák több darabon is előkerültek mediterrán környezetből. A Kovalevskaja és 

Schulze-Dörlamm gyűjtésében szereplő példányok alapján a kelet-európai, növényi 

ornamentikával díszített típusok között néhány, geometrikus laposindás darab 

kivételével a többséget a szőlőfürtökkel és repkénylevelekkel díszített csatok 

                                                 
563

 (IV2A1a5; 29. kép 26) Tokos nagyszíjvég mellékmezőjében: Körösladány – Gát 10 (Fettich 1930, 207);  

Tokos kisszíjvégen (két ciklus, hátlap díszítetlen): Szebény I 105 (Garam 1975b, 80, Fig. 9); Vác – 

Kavicsbánya 203 (Tettamanti 2000, 45, Taf. 10); 

Tokos kisszíjégen (két ciklusból, hátlapon halszálkaminta); Zamárdi – Rétiföldek 751 (Bárdos – Garam 

2009, 105, Taf. 94);  

Téglalap alakú, áttört vereten: Körösladány – Gát 10 (Fettich 1930, 207);  

Propeller alakú övforgón: Szarvas – Rózsás-halom 3 (MRT 8, 431, 54. t. 11-25); 
564

 (IV1Ba1.2; 27. kép 22-24) Tokos kisszíjvégen: Abony – Neppel F. telke 11 (Éber 1901, 295); Abony – 

Neppel F. telke 144a (Márton 1904, 307); Kiskőrös – Pohibuj-Mackó-dűlő 34 (Török 1975a, 294, Fig. 3);  

Szíjszorítós kisszíjvégen: Székkutas – Kápolnadűlő 70 (B. Nagy 2003, 24-25, 32. kép); 

Csaton: Zwölfaxing 43 (Lippert 1969, 132, Taf. 18); 

Pajzs alakú akasztóvereten: Čataj (Csatáj) 74 (Hanuliak – Zábojnik 1982, Tab. I, 4-15); Mödling a.d. 

Goldenen Stiege 100 (Schwammenhöfer 1976, 12); 

(IV1Ba1.2/1; 27. kép 24) Tokos kisszíjvégen: Halimba – Belátó-domb 35 (Török 1998, 20, Taf. 4); Kecel – 

Határdűlő 49 (Cs. Sós 1958, 9, X. T. 12); Kölked – Feketekapu B 419 (Kiss 2001, 133, Taf. 79); Szeged – 

Fehértó B 34 (Madaras 1995, 141, Pl. 8);  

Csaton: Gátér – Vasútállomás 192 (Kada 1906a, 155); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 107 

(Trugly 1993, 196, Taf. XII); 

(IV1Ba1.2/2) Csaton: Szentes – Lapistó 155 (Csallány 1906, 301);  
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 (III1Aa1; 16. kép 1) Tokos kisszíjvégen: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 89 (Trugly 

1987, 272, Taf. XXX); 
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 (II3a2; 3. kép 6) Tokos nagyszíjvégen: Kecel – Határdűlő 25 (Cs. Sós 1958, 7, VII. T. 2); 
567

 Például Gátér – Vasútállomás 295. sír (Kada 1906, 33).  
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 Például Kecel – Határdűlő, III. t. 4, XVI. t. 1. 
569

 Az utóbbiakhoz ld. a 8. század eleji, hurkolt szalagokra szerkesztett ornamentikát. 
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képviselik.
570

 A rajtuk látható minták szórványosan megjelennek a késő avar tárgyakon 

is.
571

 

A spoletoi katedrális kőfaragványán páva farkán a komáromi kisszíjvég líra 

alakú palmettájának pontosan azonos szerkesztésben találtam párhuzamát.
572

  

A hullámzó indaszárra szerkesztett mintáknak a mintatér méretétől és 

elhelyezésétől függően számos analógiája található a Mediterráneumban páros és 

szimpla száron is.
573

  

 

A repkényinda motívuma bizonyítja, hogy a késő avar állatstílus 

megformálódásának időszakában is rendelkezésre álltak egykorú, közvetlen Mediterrán-

késő antik formákat közvetítő források. A repkényinda ritka volta vagy ezeknek a 

forrásoknak a szűkösségének a bizonyítéka – ebben az esetben a késő avar állatstílus 

ornamentikája a Mediterráneum késő antik kultúrájától (részben) idegen forrásból 

származik (erre utaló, bizonyos jeleket az indavirág és a laposindáknak a teljes ciklust 

kitöltő változata esetében láthattunk). Vagy éppen ellenkezőleg, arról vallanak, hogy az 

avar adaptációs hatás az antik forrásból merített anyagot annyira át tudta alakítani, hogy 

a felhasznált anyagból egyedül a repkényinda maradt eredeti, mediterrán-antik 

formájában egyértelműen felismerhető. Az utóbbi megoldás mellett szólhat, hogy a 

repkényinda egyszerűségével stilisztikailag egy olyan ornamentikai trend részét 

alkothatta, amely megegyezik a késő avar állatstílus jellegzetességével.  

Ha tehát egy mediterrán trend egyéb elemeiben is ezt a stilisztikai hátteret 

produkálta (egyszerű formák, sok hullámzó indaszár, ciklusonként kevés, viszonylag 

negy felületű motívum), az az avar adaptáció jellegének fényében igen jól befogadható 

volt az avar környezet számára. A befogadás ebben az esetben lehetett annyira teljes, 

hogy az eredeti mediterrán forrást néhány kivételes elemtől – mint a repkényindától – 

eltekintve teljesen láthatatlanná tette.  

Kevés adatunk van arra nézve, hogy a 8. század első felében a mediterrán forrás 

hatásának gyengesége, a közevetített trendnek avar környezetbe adaptálhatósága, 

esetleg mindkét tényező együttes teljesülése miatt nincsenek direkt adataink a Kárpát-

medencét ért mediterrán hatás mibenlétére nézve. A növényi ornamentika segítségével – 

lévén a benne alkalmazott formák térben és időben túl általánosak – ebben az irányban 

nem tudunk továbblépni. A kérdés megoldására kísérletet az alakos ornamentika és 

technikai jellegzetességek alább elvégzett elemzésével tehetünk. 

 

5.3. Összefoglalás: naturális indaornamentika a 8. század első felében a Kárpát-

medencében 

 

Amennyiben a repkényindán – és mint alább látni fogjuk, az alakos ornamentika 

egyes elemein – keresztül a 8. század első felének késő avar állatstílusát is legalább 

részben egy Mediterrán, az avar ízléssel egymást szerencsésen felerősítő ornamentikai 

trend hatásából szeretnénk levezetni, szembetaláljuk magunkat azzal a problémával, 

hogy körülbelül egy emberöltővel később ugyancsak mediterrán forrásból 

homlokegyenest eltérő impulzus érte az avarságot.  
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 Nyugat-Anatólia, Azerbajdzsán: Schulze-Dörlamm 2009b, 39-40; Krim: Kovalevskaja 1979, Tabl. VI, 

3, 5; Tabl. VII, 3; Tabl. XIV, 4-6; 
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 Páros S alak, kifelé hajló végei profilban ábrázolt levélben végződnek, a két S közét a visszahajló 

végekre ültetett, szív alakú levél tölti ki: Például Komárom – Hajógyár 107. sír, ikonográfiai 

környezetébnen tárgyalja Daim 2000, 130. 
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 Serra 1961, 49-50, Tav. XXV, b. 
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 Szíria, sírépítmény kő ajtaja: Paderborn 2001, 84.  
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Erre a látszólagos ellentétre később, a dolgozat zárófejezetében visszatérek. Itt 

csak annyit kell még lezárásként megállapítanunk, hogy ha volt ilyen, késő avar 

állatstílust befolyásoló mediterrán-antik trend, abban a naturális növényi ornamentika, 

illetve a láthatólag azzal összefüggésben lévő indaminták valószínűleg viszonylag 

komoly szerepet játszhattak. A késő avar díszítőművészetet befolyásoló mediterrán 

trend rekonstruálható képe tehát egyezést mutat a Kárpát-medencében a késő avar 

állatstílust követő, késő antik kör ornamentális szokásaival: a hullámzó indaszár az 

utóbbiban is viszonylag kedvelt minta, illetve az állatstílussal szemben nagy számban 

alkalmazott tengelyesen szimmetrikus és geometrikus jellegű mintákban is jelentős 

szerepet játszik a naturalizmus, ha nem is a minta, de az arra szerkesztett motívumok 

szintjén mindenképpen. 

Emiatt véleményem szerint a késő avar állatstílus és a késő antik kör között 

tapasztalható, naturalizmus és azzal összefüggésben a hullámzó indaszárak 

kedveltségében megnyilvánuló szemléletmódbeli hasonlóság nem az avar 

díszítőművészetnek, hanem általában annak a mediterrán díszítőművészeti környezetnek 

a sajátja, amelynek az avar kori Kárpát-medence is a része. Az avar specialitás ez 

esetben is legfeljebb csak annyi, amennyiben a késő avar állatstílusban valószínűleg az 

avar adaptáció hatására egyeduralkodóvá váltak az indaminták, a késő antik körben 

pedig – avar környezetben adaptálhatatlan voltuk miatt – látszólag megmaradtak a 

szélesebb mediterrán környezet ízlésnek megfelelő arányok. 

 

6. Összefoglalás: Antik intermezzo a laposindák árnyékában 

 

A fenti, néhány mintát, mintaszerkezeti elemet és motívumot vizsgáló 

esettanulmányok segítségével bizonyítani próbáltam, hogy a késő avar 

díszítőművészetet két szakaszában – abszolút kronológiai szempontból a 8. század 

középső harmadában és a 8-9. század fordulóján – erős mediterrán hatás érte. A nagy 

tömegben megjelenő, mediterrán eredetű ornamentika elemei önálló, a környező 

időszakok jól körbehatárolható, zárt díszítőművészeti stílusaitól egészében elkülönülő 

kört alkotnak.  

Jelen szakasz a késő antik körnek a késő avar állatstílus és a geometrikus 

laposindás stílus közti, korábbi horizontjáról tett megállapításokat összegzi. A késő avar 

díszítőművészet utolsó, „végavar” szakaszát külön tárgyalom. Az összefoglaláson kívül, 

azt kiegészítve itt a késő antik ornamentika és a tárgytípusok összefüggései alapján a 

mediterrán befolyás helyi megjelenésének módjára is következtetni próbálok. 

 

A 8. század első felében előrehaladva a növényi ornamentika mind nagyobb 

jelentőségre tett szert, illetve formaspektruma egyre jobban kibővült. A folyamattal 

párhuzamos egyes új, már döntően növényi eredetű ornamentikával alkalmazott 

verettípusok elterjedése. A késő avar állatstílus jellegezetes alakos ornamentikájához 

kötődő tárgytípusok, mint a téglalap alakú veretek és a homorú oldalú, hegyes végű, 

tokos szíjvégek e tendencia következtében lassan háttérbe szorultak.  

A késő avar állatsílus laposindás ornamentikájának a széles pajzs alakú veretek 

elterjedésével párhuzamos, fokozatos átalakulása: tengelyesen szimmetrikus, illetve 

összetettebb szerkesztések, a vrapi típusú minta, a bőségszarus ornamentika elterjedése 

egyaránt ennek a folyamatnak a kísérőjelensége. A fent összefoglalt palmettaminták: a 

líra alakú palmetták, a Dreiblatt különböző változatai, az összetett palmettafák 

elterjedése mind az új típusú széles pajzs alakú veretekhez, illetve profilált 

palmettamintából alkotott testű lyukvédő veretekhez köthető. A rajtuk számos esetben – 

gyakran egyéb motívumtípusokkal együtt – feltűnő laposindás ornamentika miatt 
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számos hasonló palmettatípust a késő avar állatstílus laposindás körének összetett 

szerkesztései kapcsán tárgyaltam. Ezzel párhuzamos valószínűleg az alkalmazott 

növényi elemek gazdagodása is. A gazdagodás jele lehet a továbbra is használt griffes 

veretek csüngőinek átalakulása. 

A növényi ornamentika jelentőségének megnövekedését legjobban a növényi 

mintájú nagyszíjvégek elterjedése mutatja. A részben még a késő avar állatstílus 

jellegzetes tárgytípusain feltűnő növényi ornamentika (vrapi típusú minta, bőségszaruk, 

összetett leveles konstrukciók, ld. hozzájuk a laposindás ornamentika kapcsán) nagy 

része tipológiai jellemzői alapján valószínűleg a késő avar állatstílus használatának 

második felében, a késő antik kör befolyása alatt keletkezett.  

Az összetett növényi szerkesztéseken kívül az új trend eleme a geometrikus-

florálgeometrikus mintáknak legalább a késő avar állatstílus mintapreferenciájához 

képest viszonylagos kedveltté válása (liliom jellegű minták, sodrott-hurkolt szalagok). 

Az új trend általában nem kedveli az alakos ornamentikát: ahol alkalmazza, a késő avar 

állatstílus négylábú, griffszerű ragadozóitól és állatküzdelmi jeleneteitől jól 

megkülönböztethető formában teszi. Jellegzetes, antik alakjait gyakran medalionok 

vagy a benépesített inda fogja egységbe. 

Az összetett, mintájában sok florálgeometrikus elemet tartalmazó, javarészt 

tengelyesen szimmetrikus növényi ornamentikát előnyben részesítő trend nyomai 

mindvégig megtalálhatóak a késő avar állatstílus időszakában: minden olyan esetben 

feltűnnek, ahol egy bizonyos tárgycsoport vagy együttes kialakításában a 

Mediterráneumból közvetített formák és ízlés előtérbe kerülhettek a korszakra jellemző, 

avar stílusirányzattal szemben. Ilyen együttest láthatunk a pont-vessző ornamentikával 

tagolt levélfelület és a tengelyes szimmetria miatt a Warnebertus ereklyetartóval és 

körével párhuzamba állított, kiemelkedő minőségű Szentes – nagyhegyi övgarnitúrában, 

a mártélyi, csongrádi és egyéb egyedi együttesekben és tárgyakban. Esetükben az 

elitkultúra Kárpát-medencén túlnyúló kapcsolatai, illetve az elitkultúra szintjén 

megnyilvánuló technikai önállóság lehetett a késő avar állatstílusban megnyilvánuló 

ízéstől függetlenség oka. 

A késő avar állatstílussal egykorú, nem kiemelkedő minőségű tárgyak 

környezetében Keszthely környékén, a Kárpát-medence északnyugati régiójában és a 

Dél-Dunántúlon találjuk meg ugyan ennek az ízlésnek a nyomait: esetükben az itt élő 

népesség közvetlen mediterrán kapcsolatai állnak a „különutas” tárgyi kultúra 

hátterében. 

A késő avar állatstílus jelentette egységesítő hatást szórványosan-regionálisan 

megtörő, késő antik gyökerű trend a késő avar állatstílus fellazulásával juthatott az avar 

tárgyi kultúra szélesebb rétegének képét alakító szerephez. A késő avar állatstílust 

követő, antik dominanciájú időszak a díszítőművészetben azonban a Kárpát-medence 

egész területén egységes stílus helyére nem állít hasonló egységet: csupán annak 

számos elemét tartalmazó, heterogén, nagyjából a késő antik gyökerű trendet követő, 

laza kört alkot. A benne megjelenő új elemek számos tekintetben már a késő avar 

díszítőművészet következő nagy, egységes korszakát, a geometrikus laposindás stílust 

előlegezik meg.  

A tárgytípusok terén a megállapítást igazolja a szíjvégek U alakú típusán és a 

rögzítőfüles formán kívül a késő antik körben először megjelenő rögzítőfüles-kétlapos 

szíjvégtípus;
574

 a késő avar állatstílus második felétől elterjedő széles pajzs alakú 

veretek a geometrikus laposindás stílusban a főszíj kizárólagosan alkalmazott veretévé 
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 A rögzítőfül e tekintetben egyértelműen kulturális meghatározottságú formai elem, ugyan úgy nem a 

technikai szempont – a szíjvégfelerősítésének szükségessége – determinálja alkalmazását, mint az 

egybeöntött tokos vagy a kétlapos formáét sem.  
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váltak. Az antik kör ornamentális ízlésének legfontosabb eleme, a növényi motívumok 

iránti előszeretet a geometrikus laposindás stílus ornamentikájának is vezérelve. 

Hasonlóképpen: a kevés új, és nem a késő avar állatstílusból örökölt alakos motívum 

mind jól azonosíthatóan antik ikonográfiát követ a késő antik kör tárgyain is, de nekik 

megfelelően a geometrikus laposindás stílus egyetlen, nagyobb darabszámú alakos 

mintatípusa a nagyszíjvégeken és széles pajzs alakú vereteken alkalmazott, antik 

cirkuszjelenet.
575

 

A növényi ornamentika naturálissága és a naturalizmussal gyakran együtt járó 

indaminták viszont a késő avar állatstílus és a rákövetkező, mediterrán formák 

dömpingjével dominált időszak között teremt folyamatosságot. A késő avar környezet 

két, nagy, sajátosan Kárpát-medencei és avar díszítőművészeti stílusa között tehát a 

késő antik kör átmeneti jelleget visel. Egyszerre cseng le benne a késő avar 

állatstílusban domináló naturális szemlélet, és készíti elő formai részletek szintjén a 

geometrikus laposindás stílus létrejöttét.  

Mint a fenti esettanulmányok során legtöbbször megállapíthattuk, a késő antik 

kör ornamentikáját alkotó egyes minták és motívumok Kárpát-medencei használatában 

látszólag semmilyen befolyása nincsen annak a késő avar adaptációs hatásnak, amely a 

sajátosan avar, laposindás stílusok létrehozásában valószínűleg elsőrendű szerepet 

játszott. Hasonló, a laposindás stílusok létrehozásával analóg, minőségi hatást 

eredményező avar adaptációs hatást nem tudtunk kimutatni sem a liliom jellegű minták, 

a palmetták és a szalagos ornamentika, de az egyes motívumok, mint az akantusz-

félpalmetta esetében sem.  

A késő antik kör alkotói esetében szembetűnően hiányzó minőségi-formai 

adaptáció helyett az avar környezet legfeljebb mennyiségi téren tudott hatást gyakorolni 

az alkalmazott ornamentikára: ez egyes elemek kiválogatása mellett legfeljebb a 

kevésbé kedvelt jellemzők elkoptatásával járhatott. Ennek a mennyiségi szempontokban 

kimerülő adopciós folyamatnak a hatása és jelentősége azonban nagyrészt 

felmérhetetlen, illetve csak a késő avar díszítőművészet késő antik körének létrejöttéhez 

a hatást közevtítő forrás ismeretében lenne kiszámítható. Ugyan ennek a tényezőnek az 

ismerete szükséges ahhoz, hogy az avar díszítőművészet sajátos kettősségének– vagyis, 

hogy az avar környezet egyszer stílust hoz létre, máskor számottevő mértékben még a 

díszítőornamentika képének befolyásolására sem képes – gyökereit felderíthessük.  

A laposindás stílusok esetében láttuk, hogy a Mediterráneum egykorú tárgyi 

kultúrájában nemcsak megtalálhatóak voltak azok az elemek, amelyek az avar 

laposindás stílusok létrejöttéhez az impulzust szolgáltatták, de a laposindás 

ornamentikának mediterrán környezetben rekonstruálható képe nem is állt nagyon távol 

az avar környezetben stílussá váló mintáktól. A mediterrán laposindás ornamentika 

összetettebb volta annál, amit végül az avar környezet létrehozott belőle, csak 

viszonylagos volt. A laposindák esetében – szerencsés véletlenként – a mediterrán 

előzmény nagyon közel állt ahhoz az ízlésvilághoz, amely a sztyeppei türk, illetve 7. 

századi avar csontfaragványok alapján az avar környezet ízlésvilágát – adaptációjának 

működését – meghatározta. A laposindákban tehát a mediterrán nyersanyag és a 

sztyeppei gyökerű avar ízlés hasonló jellege olyan összeesést mutattak, amely lehetővé 

tette, hogy az avarság a rendelkezésére álló mediterrán trendből létrehozza saját, önálló 

stílusait.  

A késő antik kör esetében ezt a forráskeresést, illetve végül a mediterrán 

forrásnak az avar ízléshez hasonlítását szeretném itt elvégezni. Az avar ízlést ebben 

ismertnek vehetjük: a késő avar állatstílusban és a geometrikus laposindás stílusban 
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egyforma mechanizmus szerint működő avar adaptációs hatás a mögötte rejtőző ízlés 

állandó voltára, illetve erős, sztyeppei determináltságára enged következtetni. 

Feladatunk a következőkben tehát az, hogy a késő avar díszítőművészet antik 

körében megtaláljuk azokat az elemeket, amelyekből az előzményül szolgáló mediterrán 

forrás mibenlétére következtethetünk. Hogy a feladat nem lehetetlen, arra a 

kiskundorozsmai övveret utal. A széles pajzs alakú, avar viszonyok között meglepően 

nagyméretű, császárportréval és akantusz félpalmettával díszített, gyöngysorkeretes 

övveret egyben szemlélve egyedi, azonban egyes formai jellemzői alapján a késő antik 

kör tárgyainak és ornamentikájának közvetlen előzménye lehet.  

 

6.1. A mediterrán hatás tárgyformai összefüggései 

 

Mint láttuk, a 8. század középső harmadában megváltozik a griffes veretekkel 

díszített övekkel párhuzamosan használt veretek, szíjvégek és lyukvédők alakja. A 

széles pajzs alakú veretek elterjedésével körülbelül egyszerre új, profilált, gazdag 

növényi ornamentikával díszített lyukvédők és mellékszíjveretek jelennek meg. Az új 

trend leglátványosabb elemét a nagyszíjvégek produkálják: a korábbi, homorúan ívelt 

oldalú, tokos típus helyére nyújtott U alakú, tokos, gyakrabban rögzítőfüles-tokos 

példányok lépnek. Mindegyik típus előzményei a mediterrán-bizánci kultúrában 

keresendőek.
576

  

A kiskundorozsmai vereten (114. kép 1) látható jellegzetességek alapján a fent 

lehetőségeimhez mérten elvégzett ornamentikaelemzés mellett kulturális kontextushoz 

kötésüknél a tárgyak egyéb formai és technikai jellemzőit is figyelembe kell vegyük.
577

 

A tárgy alakján túl a rajta alkalmazott díszítőelemek, illetve mérete is jelentőséggel 

bírhat kulturális forráshoz kötésében. A nagyszíjvégek egy típusával – széles U alakú, 

rögzítőfüles-kétlapos darabokkal –, egyes, különleges verettípusokkal és garnitúrákkal 

(közepesen széles pajzs alakú veretek és nagy méretű tárgyakból álló garnitúrák), illetve 

a nagyméretű tárgyak kérdésével a mediterrán eredetű, a Kárpát-medencében szélesebb 

körben nem elterjedő, emiatt feltételezhetően a mediterrán hatás közvetlen közelségére 

utaló jellegzetességek kapcsán emiatt külön foglalkozom. 

A késő antik kör esetében az ornamentikán túlterjedően a formai jellemzők 

elemzésének jelentőségét leginkább az adja, hogy az ornamentika változatossága miatt 

az egyes minta- és motívumtípusok között sokszor leginkább ezek jelentenek 

kapcsolatot. Egyéb, az avar interpretációnak jobban kitett minták és motívumok 

esetében egyes, mediterrán eredeteikre jellemző formai szempontként felismert elemek 

megléte vagy hiánya sokkal nagyobb jelentőségű lehet: meglétük, illetve főleg együttes 

meglétük a tárgyak a mediterrán forrásból érkező közvetítés közeli, illetve direkt 

hatására utalhat. A tárgy formájának, a kereteléseknek, technikai és technológiai 

jellemzőknek jelentősége tehát annál is nagyobb, mivel kulturális meghatározottságú 

formai elemként a sokszor semlegesebb formát öltő, avarizálódó ornamentika 

mediterrán összefüggések közé illesztését segítik. A késő antik kör tárgyai az avar 

adaptáció működési mechanizmusa szempontjából természetesen kevésbé érdekesek, 

mint a késő avar állatstílus és a geometrikus laposindás stílus környezete. Mivel 
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 Közvetlen párhuzam a kiskundorozsmai veret (Daim et al. 2010); a pajzs alakú veretek előzményeit 
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antik indamintás, rögzítőfüles-tokos, U alakú nagyszíjvégét, illetve a Skalistoe lelőhelyen előkerült, 

többször rajzon közölt, áttört indás szíjvéget (Veimari – Aibabin 1993, 93, Risz. 65). 
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esetükben az avar környezet látszólag minimális, vagy kisebb formáló hatást gyakorolt, 

rajtuk keresztül lehetőségünk nyílhat arra, hogy rajtuk keresztül a bennük tükröződő 

mediterrán hatást vizsgálhassuk, egy viszonylag kevéssé torzító tükrön keresztül. A 

késő avar állatstílus – főleg a következő fejezet tárgát alkotó alakos ornamentikája ezzel 

szemben az avar környezet erőteljes formáló hatása miatt jó lehetőséget biztosít a késő 

avar környezet adaptáló hatásának vizsgálatára. Ehhez fontos előtanulmányt jelent, ha a 

késő antik kör segítségével a Mediterráneum északi peremét érő kulturális befolyás 

jellemzőire, illetve indirekt módon az azt közvetítő csatornákra következtethetünk. 

 

Mint feljebb többször megállapítottuk, a 8. század középső harmadában a késő 

antik körrel megjelenő új tárgyformák díszítése gazdagabb, mint az ebből a 

szempontból inkább puritán késő avar állatstílusé. A sima keretek helyére gyakran 

gyöngyözött vagy rovátkolt díszítőkeret kerül (95-96. kép); Gyakori, hogy a tárgy sima 

vagy tagolt keretén belül a mintateret külön, néha kettős keretelés fogja körbe. A 

mintatér keretelésének legkedveltebb változata a gyöngyözés és a karéjos keret, de 

egyes esetekben ezek helyére egyéb, egyszerű ornamentális sáv (S alakokból álló sor), 

sima léc, rovátkolás is kerülhetett. A keretelések közül a 8. század első felében is 

megjelentek bizonyos típusok: néhány esetben gyöngyözött, szórványosan sodrott keret 

övezte a tárgyat (főleg nagyszíjvéget). A késő avar állatstílus köréből itt felsorolható 

tárgyak azonban szűk, rokon kört alkotnak, illetve legtöbbször egyszerre több, egykorú 

anyagban atipikus jellegzetesség csoportosul rajtuk.  

A tárgy és a mintatér (gyakran a kettő együtt) keretelésénél használt típusok 

megnövekvő száma, illetve magának a keretelésnek az elterjedése a széles pajzs alakú 

veretekhez, illetve a rögzítőfüles-tokos szíjvégekhez kötődik. Mindkét tárgytípus csak a 

8. század középső harmadától került szélesebb körben használatba. Így, bár a 

keretelések már a késő avar állatstílus tárgytípusain is megtalálhatóak, elterjedésük 

valószínűleg statisztikai szinten legalább ezen esetekben is a tárgy későbbi voltának 

jele. 

A tárgyat, illetve a mintateret körbevevő, gyakran többszörös keret egyértelműen 

az antikvitás ízlésvilágából levezethető jellegzetesség, széles körben alkalmazott a 

mediterrán térség egykorú tárgyi anyagán is.
578

 A Kárpát-medencében vagy közvetlen 

környezetében néhány esetben eredeti, mediterrán készítményeken is előkerült: legjobb 

példája a kiskundorozsmai veret (gyöngysorkeret belsejében a mintateret övező karéjos 

keretelés),
579

 zemun poljei tárgyakon (gyöngysorkeret),
580

 smerdlji nagyszíjvégen is 

látható (karéjos keret).
581

 Meglétük és jelentőségük elismerésén túl a keretelések 

típusaival, jelentőségével bővebben foglakozom a késő avar állatstílus alakos 

ornamentikáját értékelő fejezet kapcsán. 

 

6.1.1. Nagyméretű tárgyak a Kárpát-medencei késő antik körben 

A késő antik körben találhatunk egy késő avar viszonyoknak megfelelően 

bronzból öntött, egyébiránt a kiskundorozsmai veret jellemzőinek megfelelő 

tárgycsoportot. A csoportnak számos darabja egyedi. Minden példány kiemelkedik 

méretével az avar környezetből és egyszerre több, késő antik formai jellemzőt hordoz 

ornamentikájában és egyéb díszítőelemein. Formai párhuzamai mellett nagy méretének 

is megtalálhatóak közvetlen analógiái egy hozzá nagyon hasonló jellegű, változatos 

késő antik ornamentikával és díszítőelemekkel (mintatér keretelése, rögzítőfülek, 
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mintatér hátterének poncokkal borítása) ellátott tárgykörben. A smrdelji (113. kép 1-6), 

zemun poljei, Kárpát-medence közvetlen környezetéből előkerült leletek mellett 

hasonló tárgyak kerültek elő a Káma-vidéken is.
582

 A kiskundorozsmai övveret nagy 

mérete a tárgycsoportot egybefogó azonos formai jellemzők, változatos, originális 

ornamentika ismeretében már csak közvetlen bizonyítékkal szolgál, illetve felhívja a 

figyelmet a tárgycsoport mediterrán eredetik közvetlen hatása alatt álló voltára. 

A csoport legjobban vizsgálható – mert hosszukkal az átlagból egyértelműen 

kiváló – elemei a nagyszíjvégek. A késő avar állatstílus végén megjelenő U alakú, tokos 

vagy rögzítőfüles tokos, javarészt áttört mintaterű nagyszíjvégek mintája már szinte 

minden esetben növényi eredetű szerkesztéseket mutat. Az új szíjvégtípusnak az 

ornamentikája sincs már semmilyen kapcsolatban a késő avar állatstílussal, annak 

ellenére, hogy együttesek szintjén még számos esetben annak formai hagyományával – 

például griffes veretekkel – kerül elő együtt, illetve közöttük akad néhány homorú 

oldalú, hegyes végű darab is.  

A nagyszíjvégeken kívül egyéb verettípusai esetében a méret alapján történő 

válogatás még esetlegesebb, inkább csak a szélsőséges esetekben kivitelezhető. A 

következő esettanulmány emiatt bevallottan csak a nagyméretű tárgyak szélsőséges 

eseteit válogathatja ki, a vizsgálatba bevonva azok legközelebbi formai párhuzamait is. 

A válogatás alapja így gyakorlatilag az a felismerés, hogy az avar környezetben 

szokatlanul nagyméretű tárgyak a méret mellett legtöbbször mintájukkal, kivitelezésük 

minőségével, illetve egyéb díszítőelemeikkel is elkülönülnek az egykorú átlagtól. A 

megállapítás a szélsőségesen nagy tárgyakon minden esetben teljesül. 

 

Az alábbi gyűjtés nem törekszik teljességre, a felsorolt darabok azonban 

számukkal mindenképpen reprezentatív képet alkotnak. A legtöbb esteben 

megtalálhatóak az avar leletanyagban az egyes, kiemelkedő darabok ornamentikáját 

követő, általában kisebb méretű, egyszerűbb tárgyak. Ezekre az egyes darabok 

ismertetésénél kitérek. Ugyan ezt teszem az olyan övveretek esetében, amelyek 

formailag jól illenek a kiemelt szíjvéghez (az övvereteket, mivel esetükben a méret 

szíjvég nélkül kevésbé szembetűnő szempont, csak a szíjvégek mellé besorolva 

tárgyalom). 

 

1. Bajna, nagyszíjvég (azonosítva ismeretlen lelőhelyűből, MNM). Az U alakú 

nagyszíjvég párt alkot egy ismeretlen lelőhelyű darabbal (58. kép 2-3).
583

 A minta 

florálgeometrikus: a gerincét alkotó liliommintából felfelé és lefelé virágos palmettasor 

halik jobbra és balra. A súlyosabb darab gyöngysorkerete és gyöngyözött rögzítőfüle a 

mintán túl antik elem.  

 

2. Csongrád – Hunyadi tér, szórvány nagyszíjvég (123. kép4).
584

 A tárgy nem 

csak nagy, hanem rendkívül nehéz, tömör öntvény. Homorú oldalú, hegyes végű, tokos 

nagyszíjvég. Vonuló, sarlós szárnyú griffekkel, poncolt háttérrel. A tárgyat a vrapi 

griffes veretével megegyező rombuszsor keretezi. A mintatér keretére illesztett horog 

szintén megtalálható a vrapi vereten a griff első lába helyén. A nagyszíjvéget minden 

formai jellemzője a vrapi körhöz köti. Ennek fényében az avar környezetben 
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szokatlanul nagy mérete és tömege legalábbis figyelemre méltó (tárgyalását ld. a késő 

avar állatstílus alakos ornamentikájánál). 

 

3. Csongrád-Mámai csárdadűlő 16. sír.
585

 A nagyszíjvég egyik oldalát összetett 

palmettaminta, másik oldalán ízesülő akantuszinda díszíti. A minta hátterét kerek 

poncok borítják. A nagyszíjvég mellett a garnitúra többi darabja is kiemelkedő 

minőségű. A széles pajzs alakú veretek áttört palmetta-, illetve a kisszíjvégek és az 

övforgó indamintája egyedi.
586

 A csat tengelyesen szimmetrikus mintája azonos a 

Szentes – nagyhegyi 217. sír csatjával.
587

 A két garnitúra egyezése egyebekben is 

figyelemre méltó (ld. alább), a csongrádi együttes nagyméretű darabjainak originális, 

illetve szép növényi ornamentikája az utóbbi lelet fényében válik különös 

jelentőségűvé. 

 

4. Dalj, szórvány nagyszíjvég.
588

 A rendkívül hosszú, sűrű mintájú rögzítőfüles-

tokos, karéjosan keretelt mintaterű nagyszíjvég szőlőfürtös mintájában az egyszeres és 

páros indaszárra szerkesztett szőlőinda kombinálódik, az egyes növényi elemek több 

helyen nem kapcsolódnak egymáshoz szervesen. A minta, de főleg a motívumok 

kivitelezése a naturális növényi díszítéseket követi. Szőlős szerkesztésének még a 

mintatér teljes, felületszerű kitöltésében is tökéletes páruzamai vannak a Mediterráneum 

faragványain.   

 

5. Egyházaskér, nagyszíjvég és csat.
589

 A két tárgy mintája azonos, geometrikus 

rácsszerkezet, a rács egymást keresztező lécei félpalmettákban végződnek, az áttört 

mintateret karéjos keret veszi körbe. A garnitúra többi darabja is egyedi (alakos díszű, 

kétlapos kisszíjvég és lyukvédő veret). A griffes veretek forgásszimmetrikus bogyós-

félpalmettás csüngője beleillik a fent a griffes veretek csüngőin ábrázolt palmettáknak a 

késő antik kör környezetében történő átalakulásáról tett megállapításba. A csat és a 

nagyszíjvég az egységesség igényével mintázott. 

Érdekes jelenség a nagyszíjvég tokját meghosszabbító, szintén két szegeccsel 

átütött, pajzs alakú lemezes tag. A megoldásnak a késő avar környezetben csak 

szórványosan ismerem párhuzamait. Azonos keltezésű és összetételű övgarnitúrán a 

Tiszafüred – majorosi 1003. sírban a megegyező formájú, növényi díszű nagyszíjvég 

tokjához patkó alakú, bronzlemezből készült tag illeszkedett.
590

 Az egyházaskérihez 

hasonló, pajzs alakú lemez volt a Szentes – felsőcsordajárási, a korai laposindás minták 

mediterrán eredete kapcsán feljebb említett garnitúra nagyszíjvégjének tokjában is.
591

 A 

szórványos példák alapján a jelenséget túlértékelni nem akarom, de mégis 

megállapítható, hogy némi összeesést mutat olyan együttesekkel, amelyek egyéb 

szempontból is antik vonatkozásokkal bírnak. 

 

                                                 
585

 Csallány 1941, 171, XLIII. T. 
586

 Ld. fent, III1C3.3, III31b2/9, III332, IV2A2c2 típusok. 
587

 (II7, 6.1; 11. kép 13) Csaton: Csongrád – Mámai-csárdadűlő 16 (Csallány 1941, 171, XLIII. T); Szentes 

– Nagyhegy 217 (Csallány 1962, 476, XXIV); 

(II7, 8.1/1) Lyukvédő vereten: Szőreg B 19;  
588

 (IV2A2c2; 39. kép 10) Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (minta öt ciklusból, mintatér karéjos kerettel): 

Dalj – Ciglana (Dálya – Téglagyár) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 110, T. XXX, 1); 
589

 (II8, 3/2; 12. kép 8, 12) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (áttört, mintatér karéjos kerettel): Vrbica 

(Egyházaskér) sírlelet (Fettich 1937, Taf. V, 26-30); 

Csaton: (áttört, mintatér karéjos kerettel): Vrbica (Egyházaskér) sírlelet (Fettich 1937, Taf. V, 26-30); 
590

 Garam 1995, Taf. 140. 
591

 Fettich 1929, Taf. IV, 1. 
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6. Egy ismeretlen lelőhelyű, müncheni aukciós katalógusban fényképen 

bemutatott, kétlapos nagyszíjvég tengelyesen szimmetrikus, akantusz-félpalmettás 

indamintájának minősége és a tárgy mérete mindenképpen az itt felsorolt tárgyak közé 

illik. A tárgy szórvány.
592

  

 

7. Keszthely – Városi temető.
593

 A geometrikus laposindás stílus 

övgarnitúrájának minden darabjának mérete átlag feletti. A kétlapos nagyszíjvég és a 

csat indamintája, a széles pajzs alakú veretek palmettái avar környezetben egyediek, a 

geometrikus laposindás stílus mintái között szokatlanul összetettek. A garnitúra darabjai 

az egységesség igényével mintázottak. 

 

8. Lukácsháza – Hegyalja-dűlő, 8. sír.
594

 Nem kiemelkedő minőségű, azonban 

egyes elemeivel egyedi együttes. A nagyméretű, tokos, enyhén homorúra húzott oldalú, 

ívelt aljú nagyszíjvég síkból kimetszett vrapi típusú indájának kivitelezése egyedi, 

leginkább közvetlenül a vrapi-balkáni leletkörrel állítható párhuzamba.
595

 Legközelebbi 

párhuzamai a bronzlemezből kivágott, áttört közepű karikacsüngős veretekkel együtt 

használt, azonos formájú és rokon mintájú, 8. század eleji szíjvégek,
596

 illetve egy már 

kétlapos, felvidéki nagyszíjvég. Az utóbbi mintája a lukácsházi darab legjobb 

analógiája.
597

 Feltűnő, hogy a késő avar leletanyagban a 8. század elején egyedi, a 

balkáni leletanyaggal közvetlen kapcsolatot jelentő darabok ugyan azt a formai 

hagyományt képviselik, amely a késő antik körrel azután egy generáció késéssel terjed 

el a Kárpát-medencében. A balkáni alanalógiák alapján az ívelt aljú, homorú vagy 

egyenes oldalú szíjvégforma általában a Mediterráneum felé gravitáló leletanyagban 

gyakoribb. Ennek fényében a megállapítás úgy interpretálható, hogy az ívelt aljú 

szíjvégforma 8. század közepétől – az antik befolyás megerősödésével – általánossá 

válása előtt avar összefüggésben olyan tárgyakon bukkan fel, amelyel egyéb tekintetben 

is az egykorú avar leletanyagnál szorosabb kapcsolatot mutatnak a mediterrán 

kultúrával.  

Ugyancsak ritka, de regionális csoportosulást nem mutató jelenség a lukácsházi 

téglalap alakú vereteket díszítő, talpával összetámasztott palmettafa-pár.
598

 A csat alakja 

                                                 
592

 Ismeretlen lelőhely (Hermann Historica 2008, Nr. 260). 
593

 Lipp 1884, III. t. 68, IV. t. 69-70; 
594

 Kiss 1996, 108-110, 1. t; A sír leírását és a rajzokat 1:1 méretarányban közli Kiss 1988. 
595

 (IV2A1g3.1/1.1; 36. kép 4). levélváltozat. A levélfelszínbe ütött lyukkal. Az ízesülés két visszahajló, ívelt 

levele ugyancsak laposinda-levélként jelenik meg, a növénynek van töve. A vrapi jellegű minták ízesülő 

indaszárra szerkesztett változata: Tokos nagyszíjvégen: Lukácsháza – Hegyalja-dűlő 8 (Kiss 1996, 108-

109, 1. t); 
596

 Ld. bővebben fent, a geometrikus laposindás stílus Mediterrán kapcsolatainak tárgyalásánál. 

(IV2A1b11.2), a takarólevél megtörik, tokos nagyszíjvégen: Alattyán – Tulát 170 (Kovrig 1963, 22, Taf. 

XIV); 

(IV2A1g3.5; 36. kép 10) Tokos (szíjszorítós) nagyszíjvégen: Szeged – Fehértó A 303 (Madaras 1995, 45, 

Pl. 31); 

(IV2A1g3.6; 36. kép 11) Tokos (szíjszorítós) nagyszíjvégen: Szeged – Fehértó A 303 (Madaras 1995, 45, 

Pl. 31); 

(II2Ab3/2.1; 2. kép 11) Tokos, párhuzamos oldalú, hegyes végű nagyszíjvégen: Gyód – Máriahegy 74 (Kiss 

1977, 42, Pl. X).  

(IV2A1g3.1; 35. kép 10) tokos nagyszíjvégen: Gyód – Máriahegy 74 (Kiss 1977, 42, Pl. X); Ismeretlen 

(Heinrich-Tamaska 2005, 257, Abb. 29); (II2Ab3/2; 2. kép 7-11) tokos nagyszíjvégen, kétféle 

szerkesztésben: Szeged – Fehértó A 292 (Madaras 1995); 
597

 Kétlapos-tokos nagyszíjvégen: Šal’a I (Veča-Vízállás) (Vágsellye – Vízállás) 78; 
598

 (II3b3; 3. kép 11-14) Téglalap alakú vereten: Čataj (Csatáj) 74 (Hanuliak – Zábojnik 1982, Tab. I, 4-

15); Győr – Téglavető-dűlő 740 (Fettich 1943, 38, XXVIII. t. 18-21); Kisköre – Halastó 41 (Garam 1979, 

15-17, Taf. 11); Kisköre – Halastó 54; Kisköre – Halastó 111 (Garam 1979, 24, Taf. 18); Ladánybene – 
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(taréjos tüske) és mintájának madárpárja, a bújtató indás- és az övforgó pálcikaindás 

mintája közvetlen párhuzam nélkül áll. Az övforgó pálcikaindáinak analógiáit, egy 

keszthelyi, rögzítőfüles csaton és az északnyugat-dunántúli, geometrikus „pálcikaindás” 

horizontban találjuk meg.
599

 Mindegyik a Kárpát-medence nyugati peremére jellemző 

forma, illetve kapcsolatrendszerük valószínűleg a Kiss Gábor által közölt és a nyugat-

balkáni környezetből eredeztetett keszthelyi csaton keresztül délnyugat, a Kárpát-

medencével közvetlenül határos balkáni régió felé mutat. A garnitúra a késő avar 

állatstílus előrehaladott fázisába keltezhető, tehát egykorú a késő avar díszítőművészetet 

érő antik befolyással. Bár semmilyen szempontból sem kiemelkedő, a nagyszíjvég nagy 

méretével társuló szokatlan forma, ornamentika és a minta síkból kimetszett 

kivitelezése, továbbá a garnitúra egyéb ritka jellemzői (pálcikaindák) olyan együttest 

alkotnak, amely a nagyméretű szíjvéget ugyancsak eltávolítja a korabeli átlagtól. 

 

9. Regöly 175, rekonstruált síregyüttes (110. kép 2).
600

  A kifejezetten gyenge 

minőségű, késő avar állatstílusban átlagos övgarnitúra nagyszíjvége nem illik az 

összképbe. A nagyméretű, súlyos, tokos nagyszíjvéget karéjos keret veszi körbe. A tok 

avar környezetben szokatlan módon külön, a nagyszíjvég többi részétől ornamentális 

sávval elválasztott egységet képez. Az indamintába florálgeometrikus rendszerű, egyedi 

palmettákat illesztett a készítő. A minta kivágott ciklusa azonos formában egy Kaposvár 

– toponári, karéjosan keretelt mintaterű, szintén rendkívüli méretű, aranyozott rozettán 

jelenik meg.
601

 A nagyszíjvég és a rozetta azonos, a két tárgyon kívül tudomásom 

szerint sehol sem megjelenő, illetve változataiban sem alkalmazott mintája olyan 

jelenség, amely az egykorú, késő antik jellegű tárgytípusok esetében többször is 

felbukkan (ld. alább a zamárdi sírok esetében).  

 

10. Szebény I 128. sír (104. kép).
602

 A késő avar állatstílus átlagos alakú – bár 

viszonylag nagyméretű – vereteivel egyedi, rendkívüli méretű nagyszíjvég volt az övön. 

A tokos, U alakú szíjvég mintaterét tagolt keret veszi körbe. Ornamentikáját a Kárpát-

medencei környezetben egyedi, egymásba fonódó, ízesülő indákból képzett 

medalionokba szerkesztett palmettaminta alkotja. A florálgeometrikus mintára 

szerkesztett naturális növényi elemek antik hatást keltenek. 

 

11. Szebény I 335. sír.
603

 A tokos, rendkívül nagyméretű, áttört, karéjos kerettel 

keretelt mintaterű nagyszíjvégen virágzó palmettás-szőlőfürtös minta látható.
604

 A 

                                                                                                                                               
Fő út szórvány (H. Tóth 1992, 51-52, 8. t); Lukácsháza – Hegyalja-dűlő 8 (Kiss 1996, 108-109, 1. t); 

Nagypall I – Határi-dűlő 16 (Kiss 1977, 74, Pl. XXVIII); Szarvas – Grexa-téglagyár 227 (Juhász 2004, 

41, Taf. XXIX); Szebény I 47 (Garam 1975b, 78, Fig. 5); Szeged – Fehértó A 159 (Madaras 1995, 31, Pl. 

20); Szentes – Lapistó 93 (Csallány 1906, 300); Žitavska Ton (Zsitvatő) 31 (Čilinská 1963, 92, Tab. VII, 

19);  
599

 A geometrikus „pálcikaindákhoz” – valójából egyszerű, körbe hajló horgokhoz ld. fent, a pálcikaindák 

tárgyalásánál, illetve Kiss 2005. 
600

 Kiss 1984b, 84. t. 
601

 Szimonova 1997, V. t. 1-6. 
602

 Garam 1975b, Fig. 10. 
603

 Garam 1975b, Fig. 23. 
604

 (IV2A2c1; 39. kép 1-9) Tokos nagyszíjvégen (minta három ciklusból): Komárno – Lodenice (Komárom 

– Hajógyár) 139 (Trugly 1993, 212, Taf. XLVI); 

Tokos nagyszíjvégen (mintatér négy ciklusból): Mol (Mohol) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – 

Vinski 1962, 49, Tb. XXXI. 3); Pilismarót – Basaharc 192 (Fettich 1965, 65); Szebény I 335 (Garam 

1975b, 90-91, Fig. 23); Szeged – Makkoserdő 337 (Salamon 1995, 138, Pl. 24); Szentes – Lapistó 97 

(Csallány 1906; Fettich 1937a, 21-24, III. t); Zalakomár – Lesvári-dűlő 235 (Szőke 2002, 81, 7a kép); 
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garnitúra minden darabját antik palmettaminta díszíti. A szíjvég ornamentikája a 

naturális növényi rendszerhez messzemenően alkalmazkodik.  A tárgynak egyszerűbb 

kivitelben (a mintatér kerete nélkül) viszonylag nagyszámú, gyakorlatilag azonos 

formában megjelenő analógiája van a késő antik körben. A gyakorlatilag változatok 

nélkül, azonos tárgytípuson és közel azonos méretben alkalmazott minta (106. kép 11), 

illetve a tárgytípus, mint egység hátterében vele azonos, legfeljebb a szebényihez 

hasonlóan gazdagabban díszített tárgyat sejthetünk. A minta változatai kimerülnek a 

kisebb mintatérre alkalmazott vagy nem értett ornamentika rontásában. 

 

12. Szeged – fiumei vasútvonal, sírlelet (111. kép).
605

 Minden darabja 

szokatlanul nagyméretű. A nagyszíjvég, a csat, a kisszíjvégek és a lyukvédő a 

geometrikus laposindás stílus ornamentikáját ritka elemekkel kombinálja (csat: mintatér 

karéjos kerete, a lyukvédő összetett, egyedi palmettamintája, illetve a szíjvégek 

rögzítőfülének szépen kidolgozott állatalakjai). A főszíj közepesen széles pajzs alakú, 

palmettamintás veretei a késő avar leletanyag speciális típusát alkotják, alább 

mediterrán vonatkozásaik miatt tárgyalom őket. 

 

13. Szeged – Kundomb 124. sír.
606

 A teljes garnitúra egyedi: a csat és a 

közepesen széles pajzs alakú veretek összetett liliommintája, a veretek gyöngysorkerete, 

a mellékszíjveret palmettás dísze, a széles, U alakú, rögzítőfüles-tokos, egyoldalas 

kisszíjvégek a nagyszíjvég nélkül is a lelet különleges helyzetét bizonyítanák. A nagy 

méretű, három rögzítőfüllel és tokkal az övre erősített nagyszíjvég U alakú, áttört, 

mintaterét karéjos keret veszi körbe. A mintája rácsot alkotó, virágos palmettafa 

(egyenes törzs/tengely két oldalán szabályos távolságonként széthajló, két változatban 

alkalmazott virágos palmetták). Azonos nagyszíjvégtípuson a palmettaminta a 

szegedivel megegyező formában az egykorú avar környezetben viszonylag gyakran 

megjelenik (109. kép, 8-13).
607

 Amellett, hogy egyik darab sem megegyező a másikkal, 

                                                                                                                                               
Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (minta három ciklusból, rögzítőfül gombszerű): Ismeretlen (Hampel 

1905, 336, Taf. 257, 6); 

Tokos-rögzítőfüles-nagyszíjvégen (minta négy ciklusból, rögzítőfül gombszerű): Tiszavárkony – 

Hugyínpart sírlelet (Erdélyi 1986, 37. kép); 

Tokos kisszíjvégen: Kecel – Körtefahegy 9 (Cs. Sós 1958, 4, I. T. 11);   

1.1. Virágváltozat (39. kép 8) Tokos nagyszíjvégen: Bélmegyer – Csömöki-domb 36 (MRT 10, 106. t); 

1.2. Virágváltozat (39. kép 4) Tokos nagyszíjvégen: Šturovo (Párkány) 5 (Točik 1968, 11, Taf. XV);  

(IV2A2c1/1; 39. kép 5-6) Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (minta négy ciklusból, rögzítőfül gombszerű): 

Csongrád – Mámai-csárdadűlő 12 (Csallány 1941, 170, XLI. T); 

Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (minta öt ciklusból, rögzítőfül madárfejes): Zwölfaxing 43 (Lippert 

1969, 132, Taf. 18);  
605

 Hampel 1905, Taf. 95. 
606

 Salamon – Sebestyén 1995, 23, Pl. 18. 
607

 (III21e18; 24. kép 1-4, 25. kép 1) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (három, gyöngyözött rögzítőfüllel): 

Odžac (Hódság) V 4 (Karmanski 1975b, 10, Tab. IV);  

(III21e18; 24. kép 1-4, 25. kép 1) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (három, gyöngyözött rögzítőfüllel): 

Odžac (Hódság) V 4 (Karmanski 1975b, 10, Tab. IV); Szeged – Kundomb 38 (Salamon – Sebestyén 

1995, 14, Pl. 5); Szeged – Kundomb 124 (Salamon – Sebestyén 1995, 23, Pl. 18); Tószeg – Laposhalom 

sírlelet (Hampel 1905, I, Fig. 1806); 

Tokos kisszíjvégen: Regöly – Kapuvár 12 (Kiss 1984b, 129, 56. t);  

(III21e18/1; 25. kép 4) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen: Bajna – Arany J. u. 1.-Nyergesi út 5. szórvány 

(Fettich 1937a, CIII. T., MRT 5, 41. t. 13-19); Bakonycsernye – Kun Béla utca 2 (Fülöp 1977, VI. t.); 

Mosonszentjános – Kavicsbánya 56 (közöletlen);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Szeged – Fehértó A 45 (Madaras 1995, 19, Pl. 8); 

(III21e18/2) Rögzítőfüles-tokos-zsanéros nagyszíjvégen: Perchtoldsdorf 1 (Daim 1979, 72-74, Taf. 19);  

(III21e18/2; 25. kép 2) Tokos nagyszíjvégen (áttört): Zamárdi – Rétiföldek 2274 (Bárdos 2000, 141, cat. 

262); 
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az egyes darabok között megfigyelhető eltérések minimálisak, illetve nem terjednek túl 

azon a szinten, amely az összetett és aprólékos mintaszerkezet azonosságra törekvő 

másolásakor keletkezhetett. Ugyan ezzel a bonyolultsággal magyarázható valószínűleg 

a minta avar viszonylatban is sok rontott példányának léte. A valódi, mintaszerkezetbeli 

változatok hiányával a Szeged – kundombi típus a szebényi, szőlőmintás nagyszíjvégek 

jelenségével azonos képet mutat.  

 

14. Szentes – Nagyhegy 217. sír.
608

  A lelet csatja azonos a fent tárgyalt 

Csongrád – mámai síréval, a két együttes veretei és nagyszíjvége pedig nagyon 

hasonlóak. A szentesi sír zsanéros nagyszíjvége a csongrádival megegyező méretű. 

Hátoldalán a csongrádival azonos akantusz félpalmettás indadísz van. Az előlapon 

medalionokban látható büsztös minta az alább bővebben is tárgyalandó zemun poljei 

nagyszíjvég mintájának analógiája.
609

 A széles pajzs alakú veretek mintája tipológiailag 

azonos a csongrádival. A szentesi medalionos-büsztös minta a két nagyszíjvég részleges 

azonosságán keresztül mindkét darabot egyértelműen a mediterrán világhoz köti. 

 

15. Tápé-Lebőhalom.
610

 A temetőből közölt egyetlen síregyüttes nagyszíjvége 

tokos, U alakú, áttört darab. Mintaterét karéjos keret veszi körbe. A minta sodort 

szalagból álló rács közeibe a szalagról felfelé és lefelé széthajló palmettapár. Lefelé 

csüngő tagja a Szeged – kundombi palmettafák virágzó palmettáival megegyező, felfelé 

azonban pont-vessző mintával tagolt felszínű, három karéjból álló palmetta néz. A 

növényi elemekkel kiegészített, geometrikus minta párhuzam nélküli (ld. fent a sodrott 

szalagoknál). Az együttes többi tagja szintén nagyméretű, ornamentikai szempontból is 

kivételes példány.
611

 

 

16. Zamárdi – Réti-földek 2295. sír (109. kép 9). A nagyméretű, 

gyöngysorkeretes szíjvégen a tok a regölyi darabhoz hasonlóan külön tagként 

illeszkedik a gyöngysorral keretezett, áttért mintatérhez. A minta a bajnai szíjvéghez 

hasonlóan liliomos szerkezetű középtengely két oldalán széthajló, tengelyesen 

szimmetrikus palmettaminta. Az ornamentika erősen geometrikusan meghatározott. 

 

17. Zamárdi – Réti-földek 2302. sír (108. kép 6-7).
612

 A nagyméretű, zsanéros 

nagyszíjvég három rögzítőfüllel és tokkal volt az övre erősítve. A mintateret karéjos 

keret veszi körbe. Noha a tárgy minősége nem kiemelkedő, hurkolt szalagpárokra 

szerkesztett florálgeometrikus, virágzó palmettamintája originális és egyetlen párhuzam 

kivételével egyedi az avar környezetben. A párhuzam egy kehnyeci sírból származó, 

szintén karéjos kerettel körbevett mintaterű rozetta alakú övveret. A sírba is már 

szórványként került, viszonylag terjedelmes rozetta (nem illik az övgarnitúrába) és a 

zamárdi nagyszíjvég azonossága megegyezik a regölyi nagyszíjvég és a toponári rozetta 

közötti kapcsolat jellegével.  

 

                                                                                                                                               
(III21e18/4; 25. kép 3) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (gyöngyözött kerettel és rögzítőfüllel): Ismeretlen 

lelőhely (MNM) 

Tokos nagyszíjvégen: Bajna szórvány (Hampel 1905, I, Fig. 1802); 

(III21e18/5) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (áttört): Sala I – Dušlo; 
608

 Csallány 1962, Taf. XXIV; Fettich 1965, Abb. 185. 
609

 Dimitrievic 1962, Taf. 1. 
610

 Kürti 1983, 11. kép. 
611

 (II5C, 2/8.3; 7. kép 26, 29) Szíjszorító-lemezes kisszíjvégen (áttört, két ciklusból); (III21b3/8; 19. kép 16-

18) Lyukvédő vereten; (III331; 26. kép 15) Széles pajzs alakú vereten; 
612

 Közöletlen lelet, Dr. Garam Évának köszönöm, hogy felhasználhatom.  
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A fenti, korántsem teljes lista arra elegendő, hogy segítségével körvonalazhassuk 

a nagyméretű tárgyakkal együtt előforduló formai jellemzőket. A nagyméretű tárgyak 

mind a késő avar állatstílus, mind a geometrikus laposindás stílus, mind pedig az időben 

kettő közti, késő antik kör tárgyainak tipológiai jellemzőit felvonultatják. Jellegzetes 

szempont azonban, hogy a két első esetben is olyan formai jegyeket mutatnak, amelyek 

legalább ritkák, gyakran azonbvan egyediek a késő avar környezetben (késő avar 

állatsílushoz ld. a csongrádi nagyszíjvéget; a szegedi garnitúrát a geometrikus 

laposindás stílushoz). A nagyméretű tárgyak alkalmazása a késő antik dominanciájú 

körnek olyan jellemzője, amely alkalmazásával összeköti a késő avar állatstílus végét a 

geometrikus laposindás stílussal.  

 

Legtöbb esetben azonban a nagyméretű tárgyak alkotta csoport darabjai mindkét 

stílustól függetlenek. Az általuk felvonultatott alaki sokszínűségben a nagy méreten túl 

is találunk állandó pontokat. A szíjvégek alakja, illetve a velük azonos jellegű – nem a 

késő avar állatstílusból örökölt – veretek állandóak (Rögzítőfüles-tokos vagy tokos U 

alakú nagyszíjvégek, rozetták, széles pajzs alakú veretek). A tárgyat és/vagy a 

mintateret szinte minden esetben valamilyen profilált keret – legtöbbször karéjos vagy 

gyöngysor) veszi körbe. Előfordul, hogy a tokot külön tagban illesztették a szíjvég 

testére. Avar átlaghoz képest gyakori a szíjvégek zsanéros megoldása. 

A minta majdenm kizárólag növényi, illetve az avar leletanyagban különben 

ismeretlen gyakorisággal tartalmaz geometrikus elemeket, legtöbbször sodrott vagy 

hurkolt szalagokat és függőleges, tagolt középtengelyt. A hullámzó indadísz 

gyakorlatilag hiányzik repertoárjából. Ahol a minta indaszárra szerkesztett, mint a 

regölyi nagyszíjvégen, a ciklusokba illesztett palmetták ott is a szíjvég hossztengelyére 

szimmetrikus kompozíciót alkotnak. A tengelyesen szimmetrikus florálgeometrikus 

minta iránti előszeretet tehát az egész csoport közös jellemzője. Ahol a csoport alakos 

ornamentikát alkalmaz – mint a Szentes – nagyhegyi nagyszíjvégen – az antik büsztök 

közötti összefüggést ott is medalionba sodort szalag teremti meg. Az egyetlen kivételt a 

szebényi jellegű szőlőmintás nagyszíjvégek jelentik. Indaszárra szerkesztett 

ornamentikájuk naturális, antik eredetű.  

 

Amennyiben sorra vesszük a fentiekben vizsgált, az avar környezetben 

megjelenő késő antik elemként azonosított jellemzőket, szembetűnő, hogy a tárgyalt 

tárgycsoport mindegyiket egyesíti magában, vagyis ez az avar környezetben egyedi 

díszítésű tárgyakból álló csoport minden, a Kárpát-medencében megjelenő, 

adaptálatlan-adaptálhatatlan antik-mediterrán ízlésvilág elemeként azonosítható 

jellegzetességet felmutat. A csoport kis darabszáma mellett a mediterrán formák nagyon 

koncentráltan jelennek meg benne. A fenti esettanulmányokban vizsgált szempontok 

szerint a tárgycsoport képét kialakító ízlésvilág legfontosabb eleme a tengelyesen 

szimmetrikus növényi mintákhoz és a florálgeometrikus megoldásokhoz (geometrikus 

mintaszerkesztő elemek) való vonzódás. A minta geometrizáló jellege mellett az arra 

szerkesztett növényi eredetű elemek kivitelezése a műfaj korlátaihoz képest naturális 

(virágok, leveles félpalmetták-palmetták).  

A csoport által alkalmazott mintaszerkezeti elemek (liliom jellegű minta, 

medalionok, sodrott vagy hurkolt szalagok), motívumok (akantusz félpalmetta, liliom és 

szirmos virág, keskeny, ívelt levelek, büsztök), illetve díszítőelemek (keretelések, 

szíjvégek zsanéros megoldása) kivétel nélkül antik környezetből származnak. Ugyan ez 

mondható el a szebényi típusú, szőlős nagyszíjvégekről: mintájuk a csoportban 

jellemzőnél erősebben naturális, antik eredetű. A csoportban a laposindák alkalmazása 

ritka, illetve a nagyszíjvégekről a laposindás megoldások teljesen hiányoznak is. 
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Fontos megállapítanunk, hogy a tárgyak azonos jellege mellett a konkrét 

mintaszerkezet szintjén minden darab egymástól erősen különböző alaptípusokhoz 

sorolható. A regölyi és a toponári, illetve a zamárdi és kehnyeci szíjvég és rozetta 

valószínűleg ugyan annak a jelenségnek a tünete, amelyet – nagyobb darabszámban 

fennmaradt tárgytípuson – a szebényi típusú szőlőmintás, illetve a Szeged – kundombi 

típusú liliomos rácsos nagyszíjvégek esetében is megfigyelhetünk. Ezekben az 

esetekben az igen összetett, számos, csak antik környezetből érthető elemet tartalmazó, 

nagyméretű és azonos formai jellemzőjű tárgyakhoz társuló minta nem alkot 

változatokat. Az egyes esetek legfeljebb csak technikai szempontból térnek el 

egymástól: a különbség megmarad a pontos másolás, illetve a minta és a derivátum 

között a másolás pontatlanságából, vagy a minta rontásából/félreértéséből eredő 

eltérések szintjén (ld. a bajnai és az ismeretlen lelőhelyű nagyszíjvég esetét fent, illetve 

ugyan ezen a példán bemutatva, de a tanulságot általásnosítva a technikai bevezetőben). 

Az alaptípusokhoz tartozó tárgyak, ha technológiai szempontból nem is, de formai-

tipológiai téren azonosnak tekinthetőek. 

 

A csoport az itt felsorolt példákon túl további esetekkel is kiegészíthető, ezek 

azonban már beilleszthetőek a fenti darabok segítséggel alkotott képbe, 

többletinformációt nem jelentenek.  

A tárgyalt csoportnak jó párhuzamai vannak a Kárpát-medencén kívüli 

leletanyagban, amelyek nemcsak méretükkel, hanem a tárgyak formai megoldásaiban és 

ornamentikájában is párhuzamosságot mutatnak az avar darabokkal. 

 

Noha Kárpát-medencei lelőhelyről származik, biztosan mediterrán – illetve 

ikonográfiai megoldásai és a büszt ikonológiai mondanivalója miatt bizánci eredetű 

darab a kiskundorozsmai övveret. A rabolt sírból előkerült, szóvány veret önmagában 

bizonyítja, hogy a bizánci, illetve mediterrán elitkultúra az avar környezetben 

megjelenő formai jellemzőket használja, illetve azok annak kulturális környezetéből 

eredeztethetőek. A nagy méret, a tárgy formája, a díszítőelemek – mint a keretelések – 

és ornamentikai elemek egyként jellemzik a csoport minden darabját. A 

kiskundorozsmai veret az avar viszonylatban készítéstechnikai részleteiben különleges. 

Az avar párhuzamok egyetlen darabból öntött volta vele összehasolítva elsősorban 

minőségi különbséget jelent. A kiskundorozsmai veret így a bizánci elitkultúra 

legmagasabb színvonalú tárgyai közé sorolható.
613

 A mediterrán térségben, illetve 

közvetlen vonzáskörzetébe tartozó perifériáján azonban az avar párhuzamoknak 

megfelelő, öntött bronztárgyakat is megtaláljuk néhány esetben.  

A zemun poljei, smrdelje-debeljaki, és mikulčicei garnitúrák és töredékek
614

 

növényi ornamentikai részletei megfelelnek az avar párhuzamok mediterrán-antik 

megoldásainak.  

A smrdeljei nagyszíjvéggel az indavirág és páros, áthajló indaszármintája miatt 

feljebb foglalkoztam. A minta több esetben megjelenik avar környezetben, főleg a 8. 

század első felének indavirágos mintáiban, a nagyméretű tárgyakon csak a müncheni 

aukció nagyszíjvégén láthatjuk. A hármas sziromív megjelenik a smrdeljeivel azonos 

helyzetben jelen tárgycsoportban is (Egyházaskér, Toponári széles pajzs alakú veretek), 

ahogyan a medalionos minta is (Szentes). A smrdeljei szíjvég tokján az S alakba hajló, 

akantusz-félpalmettás minta párhuzamai számos avar tárgyon megtalálhatóak (nagy 

tárgyakon, szinte azonos formában: Csongrád-Máma, Szentes, müncheni szórvány). A 

smerdlji garnitúra széles pajzs alakú vereteinek pontos analógiáját megtaláljuk a 
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 Ld. ehhez a készítéstechnikai megközelítésből Bühler 2010. 
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 Ld. Daim 2000, 122, Abb. 46, 124, Abb. 47, Dimitriević 1966, Petrinec 2009, 51-52, Bild 61. 
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Kaposvár – toponári temetőben is.
615

 A smrdelje-i lelet növényi elemeket tartalmazó, 

geometrikus mintájú pajzs alakú vereteinek toponári analógiáján túl a kis, sarló alakú 

levélkékből szerkesztett florálgeometrikus palmettakonstrukcióhoz hasonló, azonos 

elemekkel dolgozó palmettákat tartalmaz a Csongrád-mámai és szentesi csat, 

egyházaskéri lyukvédő is. A kisméretű, sarló alakú levélkéket és szirmos, szintén 

kisméretű elemekből álló virágokat tengelyesen szimmetrikus, geometrikus rendszer 

szerint kombináló minták késő avar csoportjának előzményét így a 8. század első felére 

keltezhető, mediterrán anyagban is megtaláljuk. 

A Káma vidéken ismert a közlemény rendkívül gyenge rajza alapján szintén 

nagyméretű, avar szíjvégekkel megegyező, rögzítőfüles-tokos, U alakú, áttört mintaterű 

nagyszíjvégen antik, naturális kivitelű indaminta.
616

 Az ugyan ott előkerült, a tárgytípus 

alapján (rögzítőfüles-tokos, áttört nagyszíjvégek) a Kárpát-medencei késő antik körrel 

körülbelül egykorú Micheldorf-Skalistoe típusú tárgyak a tengelyesen szimmetrikus, 

florálgeometrikus palmettaminta használatán keresztül ugyancsak a Kárpát-medencei 

késő antik kör és a Káma-vidéki anyag globális, nem egyes mintatípusok szintjén 

megnyilvánuló párhuzamossága mellett szólnak. A szórványosan rendelkezésre álló 

analógiák alapján tehát figyelemre méltó hasonlóságok figyelhetőek meg az avar leletek 

és a kelet-európai és balkáni mediterrán (bizánci?) peremterület között. Értehető módon 

az avar megjelenési formák közelebbi kapcsolatban állnak a térben is közeli, nyugati, 

balkáni párhuzamokkal, mint a Kárpát-medencétől keletre előkerültekkel. 

Ezt a kapcsolatot erősíti tovább a mintatér poncolt háttere. A smrdelji és zemun 

poljei leletekhez hasonló, poncolt mintaháttér a Csongrád-mámai és a Csongrád – 

vásártéri leletben is megtalálható. Ugyancsak azonos formában alkalmazza medalionos-

büsztös ornamentikáját a zemun poljei nagyszíjvég, illetve egyszerűbb formában a 

smrdeljei és zemun poljei rozetták, illetve számos avar analógiájuk (medalionos 

nagyszíjvégen a fenti tárgycsoportban Szentes – Nagyhegyen, illetve számos 

rozettán).
617

 

A csoport tehát látszólag beilleszthető egy azonos formájú, illetve a kis 

darabszám ellenére is látszólag hasonló ornamentikával díszített tárgyhorizontba, amely 

a szórványos esetek alapján is megtalálható a Balkán nyugati felétől egészen a Krímig 

és Káma-vidékig. A kiskundorozsmai és egyéb példák alapján – ha a legtöbb tárgy 

biztosan helyi eredetű is – közvetlen előzményeiket mediterrán készítményekben – 

azonos tárgyakon – kereshetjük. Az avar környezet alaptípusai nagy valószínűséggel 

azonos formában másoltak – lényegében utánoztak – eredeti mediterrán 

készítményeket. Hátterükben valószínűleg tehát legalább részben velük tipológiailag 

azonos tárgyakat sejthetünk. Az előzmények és az avar másolatok viszonya a fenti 

példák alapján olyan lehetett, mint a smrdeljei, zimonyi, illetve az avar büsztös 

rozettáké. A smerdlji és egyéb darabok alapján a mediterrán térség tárgyi anyagának is 

volt egy avar formákkal közel vagy teljesen azonos, öntött bronztárgyakból álló rétege. 

A kiskundorozsmai veret és az azonos ikonográfiájú büsztös rozetták különbsége tehát 

nem a bizánci-mediterrán és avar háttérben, hanem a bizánci központi kultúra és annak 

mediterrán peremkultúrája viszonylatában értelmezendő.  

 

6.1.2. Az U alakú, széles, zömök szíjvégek 

A nagyméretű tárgyak csoportján kívül két további tárgytípus alapján a fenti, a 

késő antik jellegzetességek avar környezetbe kerülésének módjáról tett megállapítások 

tovább finomíthatóak. A nagyméretű tárgyakkal szemben, amelyek a késő avar 
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 Szimonova 1993, V. t. 7-9. 
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 Goldina 1985, Tab. XIII, ugyan azt közli Goldina 1992, Taf. 3. 
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 A rozettákhoz ld. Fancsalszky 2007, 104. 
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állatstílust és a geometrikus laposindás stílust kötik össze alkalmazásukkal, a két alább 

vizsgálandó tárgytípus – egy szíjvég- és egy pajzs alakú verettípus – későbbi, főleg a 

geometrikus laposindás stílus és a 8. század második felének tárgyi kultúrájának 

környezetébe illeszthető. Noha időrendileg részben az avar díszítőművészet végső 

szakaszának újra kibővülő, antik formakincsének alkotja részét, mégis itt tárgyalom. 

Eljárásom célja a „végavar” periódus díszítőművészetének 8. század közepi késő antik 

horizonthoz fűződő rokonságának, illetve a benne élő formai hagyomány 

folyamatosságának hangsúlyozása.  

 

A széles, zömök, a fenti típushoz hasonlóan U alakú nagyszíjvégek típusa ritkán 

jelenik meg avar környezetben, már minden esetben kétlapos megoldásban, rögzítőfüles 

felfüggesztéssel. A tárgytípus tehát a geometrikus laposindás stílus tárgytipológiai 

környezetének részét alkotja. Ennek ellenére a tárgyformát számos esetben a fenti, 

nagyméretű tárgyakéhoz hasonló vagy azzal azonos, összetett, növényi eredetű 

ornamentika díszíti. A geometrikus laposindás stílus nagyszíjvégei között viszonylag 

gyakran előfordulnak hasonló arányú darabok, amelyek azonban egyéb szempontból 

nem különböznek a korabeli, egyszerű átlag leletanyagtól. A széles U alak velejárója 

esetükben a rövid, három laposindás indaciklusból álló minta (lásd felsorolásukat a 

geometrikus laposindás stílus nagyszíjvégeinél). A geometrikus laposindás stíluson 

belül a hosszú (öt-nyolc ciklusból álló) szíjvégekkel szemben ezek a tárgyak későbbiek. 

A geometrikus laposindás stíluson belül ez a csak a tárgyak arányaiban – mintában nem 

– megfigyelhető tipológiai változás párhuzamos azzal a folyamattal, amelyet a 

nagyméretű (hosszú) és az itt tárgyalt széles U alakú szíjvégek esetében megfigyeltünk: 

az előbbiek általában korábbiak.  

A geometrikus laposindás stílusban megjelenő kétféle szíjvégtípus időrendi 

háttere alapján a késő antik kör tárgyai és ornamentikája csak részben előzik meg a 

geometrikus laposindás stílust, részben biztosan párhuzamosak azzal, ahogyan a késő 

avar állatstílussal is. A geometrikus laposindás stílus kontextusában megfigyelhető 

tárgytipológiai változás tehát a késő antik ornamentikával díszített tárgyak hátterében 

megfigyelhető, mediterrán eredetű trendekre reflektál.  

A következő gyűjtés ebben az esetben sem törekszik teljességre. A széles U 

alakú szíjvégeknek csak összetett mintájú, vagy összetett díszítésű darabjait foglalja 

össze. A rövid, három ciklusból álló geometrikus laposindás minták közül a 

díszítőelemeivel, vagy minőségével kiemelkedő példányokat szintén felsorolom, mivel 

az utóbbiak a hasonló laposindás szíjvégek kis számához viszonyítva jelentős csoportot 

alkotnak. 

 

1. Budapest IX – Régi lóversenytér, 1. sír (112. kép).
618

 A nagyszíjvég kétlapos, 

gyöngysorkeretes, rögzítőfüle stilizált, növényi formát öltő állatfejpár. A minta 

megegyezik a nagyméretű szíjvégeken többször megfigyelhető liliomos tengelyű 

mintával, amelyet ebben az esetben spirálhorgokra szakadó hullámzó inda keretez. A 

lelet a keskeny pajzs alakú, szontés gyöngysorkeretes és liliommintás, keskeny pajzs 

alakú veretek alapján a késő avar díszítőművészet végére keltezhető. A garnitúra veretei 

egyediek, a csat kivételes forma. 

 

2. Regöly – Kapuvár, A sír, nagyszíjvég.
619

 A nagyszíjvég első osztályú munka. 

Mintája a Szeged – kundombi típusú palmettafa tisztán liliomos, rácsszerű, 

                                                 
618

 (II5B, 2/1.1; 6. kép 6) Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen (rögzítőfül állatfej; szíjvég gyöngysorkeretes): 

Budapest IX – Régi Lóversenytér 1 (Nagy 1998, 57, Taf. 47);  
619

 (II6B, 1; 11. kép 1) Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen: Regöly – Kapuvár A (Kiss 1984b, 128, 51. t);  
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geometrizáló formát felvevő változata. A minta részleteinek aprólékos kidolgozása, a 

liliomok három szirmát összefogó ponccal mélyen tagolt közepű gömböcskék a késő 

avar kor legvégének florálgeometrikus ornamentikájával mutatnak formai kapcsolatot. 

A szíjvég emiatt a Szeged – kundombi típusú, késő avar állatstílussal részben egykorú, 

fiatalabb szíjvégek késő antik ornamentikájával mutatott rokonság ellenére is inkább a 

késő avar díszítőművészet utolsó fázisába sorolható. 

 

3. Sajópetri – Hosszúrét 458/B sír, nagyszíjvég.
620

 Az övgarnitúra a nagyszíjvég 

kivételével a geometrikus laposindás stílus kései veret- és ornamentikaformáit mutatja 

(keskeny pajzs alakú, vésett-poncolt díszű veretek). A rögzítőfüles, egy darabból öntött, 

áttört nagyszíjvég összekapcsolódó medalionos, láncfonatos mintájában az egyes, szív 

alakú medalionok belsejében oldalirányba néző liliomok ülnek. A szíjvég sima keretét 

és peremét kerek poncok borítják.  

Az antik mintának a Kárpát-medencében egyetlen párhuzamát ismerm. A késő 

avar állatstílust követő késő antik körben egy Békés – ludadi (?) szórvány, nagyméretű, 

rögzítőfüles-tokos, áttört nagyszíjvégen azonos szerkesztés látható.
621

 A rendkívül 

gyenge rajzolatú minta azonban csak a sajópetri példa segítségével fejthető meg. Az 

avar másoló számára érthetetlen, emiatt rontott formában megjelenő minta eredetije 

ezúttal a zömök, széles szíjvégtípuson jelenik meg. A példa egyúttal ismét 

szemléletesen mutatja a két forma – nagyméretű, hosszú, és a zömök, széles 

nagyszíjvégek – közös gyökereit.  

 

4. Szeged – Kundomb 139. sír, nagyszíjvég.
622

 A sírból rögzítőfüles-kétlapos, 

gyöngysorkeretes, széles U alakú nagyszíjvég került elő. Mintája sodrott szalagpár közé 

szerkesztett virágokból áll. A szíjvég formai-tipológiai téren azonos a hohenbergi lelet 

nagyszíjvégével, a késő avar díszítőművészet utolsó fázisának terméke. A minta közel 

azonos formában – négyzetrácsot alkotó sodrott szalag közé szerkesztett növényi 

eredetű elemekkel – a 8. század középső harmadának nagyméretű tárgyán, ezúttal széles 

pajzs alakú vereten jelenik meg.
623

 

 

Az egyéb, összetett ornamentikával díszített darabokkal szemben a laposindás 

mintájú szíjvégek abszolút többséget képeznek, amely minőségi szempontból 

folyamatos átmenetet képez a geometrikus laposindás stílus átlagával. Az övgarnitúra 

részletei – ornamentika szempontjából kevésbé, inkább az egyes részletek (rögzítőfülek 

kivitelezése, mintatér kerete, veretforma) és a kivitelezés minősége terén válnak ki az 

átlagból.
624

 

                                                 
620

 Makoldi 2011, XIII. T. 2. 
621

 (II8, 5; 12. kép 11) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen: Békés – Ludad (?) szórvány (MRT 10, 90. t); 
622

 (II4, 2/1; 4. kép 13) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen: Szeged – Kundomb 139 (Salamon – Sebestyén 

1995, 24, Pl. 19); 

(II4, 2/2; 4. kép 11-12) Csaton (gyöngysorkerettel, virágsor három ciklusból): Székkutas – Kápolnadűlő 2 

(B. Nagy 2003, 16, 2. kép);  

Lyukvédő vereten (fonott keret a tárgy testét is adja): Székkutas – Kápolnadűlő 2 (B. Nagy 2003, 16, 2. 

kép); 

Keskeny pajzs alakú vereten (gyöngysorkerettel): Székkutas – Kápolnadűlő 2 (B. Nagy 2003, 16, 2. kép); 
623

 (II8B, 6.2; 13. kép 17) Széles pajzs alakú vereten: Zalaegerszeg – Ola, Új kaszárnya sírlelet (Szőke 2001, 

103-104, 1-2. kép); 
624

 Rögzítőfül állatfejes (kakasfejes): Ismeretlen lelőhelyű darab a pápai gimnázium gyűjteményéből 

(Fettich 1943) és a Jánoshida – Tótkérpuszta 4. sír (Erdélyi 1958, 5, IV. t) nagyszíjvége azonos, rendkívül 

jó minőségű, karéjos kerettel körbevett mintaterű példány, a rögzítőfület tarajos madárfej (kakasfej) 

alkotja. A jánoshidai 5a sír példányának a karéjos keret mellett rögzítőfüle is egyedi, összetett növényi 

minta (Erdélyi 1958, 5-6, V. t). Az általánosan – minden geometrizált laposindás díszű szíjvégnél 
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A fenti négy eset késő antik mintákkal díszített szíjvégei minden esetben szoros 

kapcsolatot mutattak a késő avar állatstílust körvető késő antik kör nagyméretű tárgyain 

megjelenő, növényi-florálgeometrikus ornamentikával. Bennük tehát a korábbi késő 

antik kör és a késő avar díszítőművészet végső fázisának díszítőművészeti hagyománya 

közötti folyamatosság újabb jelét láthatjuk. 

 

A szíjvégformát az egykorú, vagy közel egykorú leletanyagban megtaláljuk a 

Kárpát-medencét közvetlenül övező mediterrán peremvidék leletanyagában. A 

brestováci lelet és a hohenbergi lelet nagyszíjvége nemcsak tárgyformai, hanem 

ornamentikai szempontból is közvetlen párhuzama, illetve előzménye az avar 

tárgyaknak. 

Ha a párhuzamok gyűjtésében szélesebb időintervallumot veszünk figyelembe, a 

széles U alakú, zömök – általában igen rövid – szíjvégformát a mediterrán térség 

egymástól távoli pontjain, változatos, antik jellegű ornamentikával díszítve találjuk 

meg. A szíjvégtípus tehát látszólag a mediterrán térség tárgyi kultúrájában igen mélyen 

gyökerező, konzervatív forma.
625

  

 

6.1.3. Közepesen széles pajzs alakú veretek 

Az ornamentika és egyéb díszítőelemek alkalmazása terén a széles U alakú 

szíjvégekkel azonos képet mutat a formailag a széles pajzs alakú és a hármasával 

alkalmazott, keskeny pajzs alakú veretek közt álló, emiatt itt közepesen széles pajzs 

alakúnak nevezett veretek típusa. Közöttük is a laposindás mintájú, nagyrészt a fenti, 

széles U alakú, laposindás nagyszíjvégekkel együttest alkotó darabok alkotják a 

többséget. Rajtuk a szíjvégekhez hasonlóan a geometrikus laposindás stílus átlagával 

szemben általános a mintatér keretelése, illetve szokatlanul jó minőségűek.
626

 A 

szíjvégekhez hasonlóan az antik mintával díszített tárgyak ritka, kapcsolatrendszerükkel 

azonban annál érdekesebb változatot alkotnak. 

Közepesen széles pajzs alakú veretek a laposindás változaton túl többféle, 

florálgeometrikus palmettamintával, így liliommintás,
627

 liliom jellegű palmettás,
628

 líra 

                                                                                                                                               
jellemző, egymás felé hajló, kétlevelű félpalmettát formázó füllel szemben itt a kétlevelű félpalmetta-pár 

közé szervetlenül további levelek ékelődnek. További, hasonló, kiemelkedő esetek között a párkányi 23. 

sír nagyszíjvége (rögzítőfül szépen kidolgozott vadkan (Šturovo (Párkány) 23). Nem kiemelkedő 

minőségű a Pilismarót – basaharci 25. sír nagyszíjvége, (Fettich 1965, 20, Abb. 25), esetében azonban az 

egész garnitúra jellegzetes, minden darabján ritka szerkesztés látszik.  

Ezeken kívül több darab átlagos formailag, illetve átlagos garnitúra összefüggéséből került elő (ld. a 

geometrikus laposindás stílus nagyszíjvégeinél, IV2A1b1.2 csoport. 
625

 Más szempontok szerint, de a széles U alakú szíjvégek hosszú sorát gyűjti össze Tobias 2011. A 

monogramos szíjvégeket feldolgozó gyűjtése egyben kitűnően illusztrálja a forma antik környezetben – itt 

a monogramos díszítéssel – előszeretettel alkalmazott voltát.  
626

 Például: Dunakömlőd sírlelet (Wosinszky 1896), Jánoshida – Tótkérpuszta 4 (Erdélyi 1958, 5, IV. T.) 
627

 (II5C, 2; 7. kép 3-11, 19) Közepesen széles pajzs alakú vereten (egyetlen /elforduló/ liliompárral, veret 

rovátkolt kerettel): Carnuntum felszíni szórvány (Gschwantler – Winter 1991-92, 113, Taf. 3, 6); 

Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 76 (Nagy 1971, 203, Tab. XVI); Vrbas – ciglana Polet 

(Verbász – Polet-téglagyár) 77 (Nagy 1971, 203, Tab. XVII); Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-

téglagyár) 83 (Nagy 1971, 204, Tab. XVIII);  

Közepesen széles pajzs alakú vereten (veret gyöngysorkerettel): Szentes – Lapistó 40 (Csallány 1906, 

298); 

(II5C, 2; 7. kép 3-11, 19) Közepesen széles pajzs alakú vereten: Szeged – Kundomb 38 (Salamon – 

Sebestyén 1995, 14, Pl. 5); 

Széles pajzs alakú vereten: Szeged – Kundomb 38 (Salamon – Sebestyén 1995, 14, Pl. 5);  

Csaton: Szeged – Kundomb 38 (Salamon – Sebestyén 1995, 14, Pl. 5); 
628

 (II5C, 2/8.4; 9. kép 4-5) Vésett-poncolt kivitelben, Közepesen széles pajzs alakú vereten: Ismeretlen a 

Pápai Gimnázium gyűjteményéből; 
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alakú, de a törzs mellé szervetlenül illeszkedő félpalmettákkal
629

 és összetett, 

florálgeometrikus palmettával
630

 is előfordulnak. Nagy részük még a geometrikus 

laposindás stílus használatának elejével egyidős, megtalálhatóak azonban a késő avar 

kor legvégének jellegzetes palmettaornamentikájával is (virágzó palmetta, ponccal 

tagolt kerek közepű szirmos virággal).
631

 A verettípus megtalálható tehát a késő avar 

kor teljes második felében, illetve elsősorban florálgeometrikus palmettaszerkesztések 

díszítik. Általában tehát jellemző rá az az ornamentikapreferencia, amely az avar 

környezettel szemben inkább a mediterrán ízlésvilág sajátja. 

Egy a késő avar állatstílust követő antik körrel egykorú változata különös 

megvilágításba helyezi ezt az ornamentikapreferenciát. A közepesen széles pajzs alakú 

veretek naturális palmettás díszítése egyetlen virágzó palmettatípusra koncentrálódik. A 

törzsről széthajló, kerek közepű szirmos virágzó palmettafa az egyetlen, közepesen 

széles pajzs alakú verettípus mellett gyakorlatilag azzal azonos csattesteken, illetve 

néhány széles pajzs alakú vereten is feltűnik (99. kép 4).
632

 

                                                 
629

 (III21b3/1; 19. kép 7) Közepesen széles pajzs alakú vereten: Szob – Homokok-dűlő 79 (Kovrig 1975b, 

178-179, Fig. 8);  

Széles pajzs alakú vereten (gyöngyözött kerettel): Győr – Téglavető-dűlő 421 (Fettich 1943, 28, XXIII. t. 

1-19); Sommerein am Leithagebirge 133 (Daim – Lippert 1984, 42, Taf. 85-86);   

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Sajószentpéter – Homokbánya szórvány (Végh 1963, 17-19, II-III. t);  

(III21b3/2; 19. kép 11) Közepesen széles pajzs alakú vereten: Homokmégy – Halom 42 (Garam 1975a, 28, 

Fig. 5); 

Keskeny pajzs alakú vereten: Mosonszentjános – Kavicsbánya 61/3 (közöletlen); 

Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő 9 (Nagy 1998, 181, Taf. 122);  

Mellékszíjvereten: Želovce (Zsély) 771 (Čilinská 1973, 172, Taf. CXXIII);  

Széles pajzs alakú veret csüngőjén (csüngő változat): Jánoshida – Tótkérpuszta 3 (Erdélyi 1958, 4-5, III. 

t); Pitvaros 167;  

(III21b3/3; 19. kép 12) Közepesen széles pajzs alakú vereten: Budapest IX – Lámpagyár 2 (Nagy 1998, 61, 

Taf. 54);   

(III21b6; 20. kép 7-8) Közepesen széles pajzs alakú vereten: Edelsthal (Nemesvölgy) 38 (Sőtér 1898, 202-

203); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 94 (Pástor 1971, 117-118, Obr. 28); Körösladány – Gát 

16 (Fettich 1930, 209-210); Szeged – Kundomb 152 (Salamon – Sebestyén 1995, 25-26, Pl. 23);  
630

 (III21e17/4; 23. kép 8-11, 13-14 Közepesen széles pajzs alakú vereten: Egerág sírlelet (Riegl – 

Zimmermann 1923, Taf. XXI, 1-4); 

Csaton: Egerág sírlelet (Riegl – Zimmermann 1923, Taf. XXI, 1-4); Keszthely (Riegl – Zimmermann 

1923, 48, Fig. 31); Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 116 (Nagy 1971, 209, Tab. XXXV); 

Tokos kisszíjvégen (minta áttört): Tiszavárkony – Hugyínpart sírlelet (Erdélyi 1986, 37. kép); 
631

 (III1B2.3; 17. kép 4) Közepesen széles pajzs alakú vereten (mintatér gyöngysorkerettel): Komárno 

(Komárom) – Hadovce 24 (Čilinská 1982, 361-362, Tab. XVI, 1-20); Komárno – Lodenice (Komárom – 

Hajógyár) 142 (Trugly 1993, 214, Taf. XLVIII); Pilismarót – Basaharc 222 (Fettich 1965, 75); Szeged – 

Kundomb 139 (Salamon – Sebestyén 1995, 24, Pl. 19); Szeged – Kundomb 285 (Salamon – Sebestyén 

1995, 36-37, Pl. 35); 

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (gyöngysorkerettel, rögzítőfül gyöngyözött): Dunaszekcső – 

Téglagyár 41 (Cs. Sós 1966/67, 106, 47. ábra); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 142 (Trugly 

1993, 214, Taf. XLVIII); Münchendorf 7 (Bachner 1985, 105, Taf. 5); 
632

 (III21e16; 23. kép 3-5) Közepesen széles pajzs alakú vereten (mintatér karéjos kerettel, veret 

gyöngysorkerettel): Odžac (Hódság) V 7 (Karmanski 1975b, 11, Tab. VI); Szentes – Lapistó 1 (Csallány 

1906, 294); Szeged – Fiumei vasútvonal szórvány (Hampel 1905, 115-116, Taf. 95); Közöletlen leletek 

Pest megyéből: Közepesen széles pajzs alakú vereten: Biatorbágy – Budapark; Csaton: Pilis – Vadászház 

7. sír. A leleteket Farkas Zoltán (PMMI) szívességéből ismerem.  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (rögzítőfül gyöngyözött, keret és mintatér gyöngyözött kerettel): Szőreg 

B 40;  

Széles pajzs alakú vereten (mintatér karéjos kerettel): Kölked – Feketekapu B 199 (Kiss 2001, 86, Taf. 

56); Kölked – Feketekapu B 418 (Kiss 2001, 129, Taf. 78); Regöly – Kapuvár 62 (Kiss 1984b, 132, 66. 

t); Regöly – Kapuvár 173 (Kiss 1984b, 138, 83. t); Tiszavárkony – Hugyínpart sírlelet (Erdélyi 1986, 37. 

kép);  
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A Kárpát-medenceiekkel gyakorlatilag azonos, közepesen széles pajzs alakú 

veretek ismertek a Don felső folyása mellett (101. kép 3, 5-7).
633

 A netajlovkai temető 

leletei között emellett az azonos veretformával társuló minta egyéb, Kárpát-medencei 

környezettől idegen tárgytípusokon is előfordul – éppen úgy, ahogy látszólag a Kárpát-

medencében is rákerült a palmetta a helyi veretformákra. A két előfordulást azonban 

összeköti a közepesen széles, pajzs alakú, áttört veretformához kötött, azonos 

előfordulás.  

Ennek fényében az avar környezetben a közepesen széles pajzs alakú veretekhez 

egyéb esetekben is kötődő, helyi viszonylatban szokatlan, vagy legalább ritkán, illetve 

főleg csoportosan ritkán alkalmazott formák koncentrálódása új megvilágításba kerül. 

Bennük olyan alkalmazást láthatunk, amely az eredeti, mediterrán trendet követő 

tárgyformával együtt, változatlan vagy csak enyhén a helyi ízlésvilághoz igazított 

formában került alkalmazásra az avarság, illetve a Mediterráneumot északról övező, 

hasonló tárgyi kultúrát alkalmazó területek tárgyi kultúrájában.  

 

6.1.4. Az antik közvetítés rekonstruálható csatornáihoz 

A fenti három tárgycsoport – a nagyméretű tárgyak (főleg hosszú szíjvégek), a 

széles U alakú szíjvégek, illetve a a közepesen széles pajzs alakú veretek – segítségével 

ugyan arra a megállapításra jutottunk. Eszerint a három, egymással összefonódó 

tárgycsoport olyan jellemzőket egyesít magában, amelyek azonos formában voltak 

használatban a mediterrán térség különböző területein. A nagyméretű tárgyak esetében 

idézett párhuzamok az Északnyugat-Balkán (illetve általában a Balkán) és a Káma-

vidék felé mutattak; Ugyan ezt a régiót jelölték ki a széles U alakú szíjvégek, annyi 

eltéréssel, hogy nagyobb időrendi intervallum figyelembe vétele esetén ismertek 

párhuzamok a mediterrán térség különböző pontjairól. Végül a közepesen széles pajzs 

alakú veretek egy típusának közvetlen analógiáját egy felső-volga-vidéki temetőben 

találtuk meg. 

A széles U alakú, zömök szíjvégtípusnak a Mediterráneum antik kultúrájában 

mélyen gyökerező voltáról tett megállapítást kiegészíthetjük még a közepesen széles 

pajzs alakú veretekkel: a forma méretezése gyakorlatilag megegyegyezik a 7. századi 

pajzs alakú veretek legnagyobb részének arányaival. Velük szemben a nagyméretű 

tárgyak furcsa, 8. század elejétől először a Balkánon dokumentálható, látszólag új 

jelenséget alkotnak. Elterjedésük valószínűleg kapcsolatba hozható a 7. század végén a 

késő Meroving leletanyagban kedveltté váló, „überlange” szíjvégek és veretek 

használatának körülbelül egykorú jelenségével.
634

 Amennyiben ez a párhuzam megállja 

a helyét, a nagyméretű tárgyak használatának jelensége a nyugat-európai késő Meroving 

környezettől kelet felé a Káma-vidékig széles körben egyszerre elterjedő jelenség, 

amelynek központját és eredetét nyilvánvalóan az egész térség földrajzi középpontját 

alkotó, illetve a 8. századi tárgyak díszítőelemeinek forrását alkotó Mediterráneumban 

kereshetjük.  

A 8. századi, ornamentikus díszű darabok összehasonlításából a Kárpát-

medencén kívüli előfordulások szórványos volta miatt csak nagyon óvatosan lehet 

következtetéseket levonni. Az egész leletcsoportra egyaránt jellemző a növényi eredetű 

ornamentika szerkesztéseinek tengelyesen szimmetrikus, jelentős számú geometrikus 

kötőelemmel (szalagok, medalionok) kombinált, florálgeometrikus dominanciája. Azok 

a szórványos esetek, ahol az indaornamentika megjelenik, legtöbbször a többi 

                                                                                                                                               
Csaton (mintatér karéjos kerettel): Ilandža szórvány; Sotin szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 

1962, 90);  
633

 Kryganov 2001, Risz. 3. 
634

 Például Martin 1986, 105. 
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florálgeometrikus szerkesztéstől elválasztható, naturális-antik képet mutatnak. Az 

alakos ornamentika néhány, szintén egyértelműen antik elemre korlátozódik (büsztök és 

madáralakok, a Kárpát-medencében ritkán oroszlánokkal). Bennük valószínűleg a 

Mediterráneum körülbelül egykorú ornamentikai ízlésének megtestesülésének nyomait 

fedezhetjük fel. 

A Kárpát-medence egész területén körülbelül egyenletesen szóródó darabok 

mellett egy-egy sűrűsödés még a Balkánon és a Káma-vidéken figyelhető meg. A 

tárgyak és ornamentikájuk jellemzői alapján a legtöbb tárgy biztosan helyi gyártmány 

volt. 

Az ornamentika használatában jelentősebb különbséget csak a smrdeljei és 

mikulčicei madáralakoknak az avar környezetben tapasztalható hiánya jelent,
635

 illetve 

az, hogy a Kárpát-medencén kívüli darabok kis számukhoz képest nagyobb arányban 

alkalmaznak – legtöbbször medalionokba szerkesztett – alakos ornamentikát.  

A három, a Kárpát-medencétől nyugatra előkerült lelet esetében az alakos 

ornamentika dominanciája és a két motívumtípus (császárportré a zimonyi és smrdeljei, 

és madáralak a smrdeljei és mikulčicei leletben, 89. kép 1, 113. kép 6) olyan szempont, 

amely a három leletet egymáshoz közelíti, illetve ezzel együtt eltávolítja az avar 

környezetben használt daraboktól. Ezektől minden késő antik vonatkozása mellett is 

erősen eltér a Kárpát-medence szerte egységesen antik, naturális növényi, illetve 

florálgeometrikus dominanciájú tárgyak alkotta csoport. Ehhez a geometrikus-növényi 

díszű körhöz illeszkedik a Káma-vidéki, krimi és Volga-menti darabok csomózott 

palmettás és néhány esetben antik indás, illetve a vrapi-bulgáriai leletek laposindás 

ornamentikája is. A smrdelji, mikulčicei és északnyugat-Kárpát-medencei alakos 

ornamentika párhuzamai – néhány esetben a Micheldorf-Skalistoe típus rendszerének 

megfelelően pontos analógiái Kelet-Európában is megtalálhatóak. Az antik ikonográfia 

jelenléte azonban a fativiži leletre, illetve egy panovoi, Héraklész-jelenetes 

veretsorozatra, egy alsó-don-vidéki állatfejes széles pajzs alakú veretre korlátozódik.
636

 

A három lelet közül egyedül a Héraklész-jelenetnek nincs pontos analógiája a balkáni és 

közép- vagy dél-európai anyagban.
637

 A Kárpát-medencében és környékén, illetve a 

mediterrán törzsterületeken kedveltnek tűnő büsztöknek pedig nem ismerem 

párhuzamát a Balkántól keletre. Amennyiben az antik-mediterrán alakos ornamentika 

hiánya nem csak a közlési helyzet eredménye, úgy a Fekete-tengertől északra eső vidék 

díszítőművészetében a Földközi-tenger térségének kultúrájából származó antik 

ikonográfiai elemek látszólag mellékes tényezőt képeznek. 

Az eltérés oka a Kárpát-medencén kívüli párhuzamok szórványos volta miatt 

kérdéses, illetve alig vizsgálható. Legfeljebb annyi megállapítható, hogy a három, 

alakos ornamentikával dominált lelet az elterjedési terület nyugati peremére illeszkedik. 

A kiskundorozsmai, nagy valószínűséggel központi bizánci műhelyből kikerült 

veret császári ikonográfiája és a hozzá kapcsolódó három, alakos díszű nyugati lelet 

büsztjei mellé egy hispániai ezüstdobozka tetejének a kiskundorozsmaival azonos 

császárportéja is beilleszthető.
638

 A Kárpát-medencei „büsztelőfordulásokat” is 

                                                 
635

 A kevés kivételhez: Fancsalszky 2007, 48. t. 
636

 Fativižhez: Bálint 1989, 123, Abb. 56; a teljes leletet fotón közli Erdélyi 1982, 79-80. kép. Ugyancsak 

ő közli a nemeai oroszlánt legyőző Héraklészt ábrázoló veretsorozat gipszöntvényeit (erdélyi 1982, 76, 2 

és értelmezését is (Erdélyi 1982, 144). 
637

 Az alsó-doni leletet összefüggései közé helyezve, kanzianibergi analóg darabbal együtt tárgyalja Vida 

2000. és Daim 2000, 127-128. A keresztet tartó fativiži sas Kárpát-medencei párhuzamaihoz ld. 

Fancsalszky 2007, 48. t. 7-9. 
638

 Daim et al. 2010, Abb. 16. 
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figyelembe véve a császárportré inkább nyugati mediterrán jellegzetesség, amelynek 

legkeletibb, csoportos előfordulását a Kárpát-medencei elterjedése alkotja.
639

  

A fent a nagyméretű tárgyak kapcsán párhuzamként idézett smrdeljei, 

mikulčicei, zemun poljei leletek és az avar leletanyag (mosoni kör) alapján a madaras, 

büsztös, illetve kevésbé jellemző módon néhány növényi elem jellegzetesen a Kárpát-

medence nyugati felét érő mediterrán hatásról tanúskodik. Ha ornamentikája miatt a 

zömök U alakú brestováci madaras szíjvéget is ide soroljuk, a csoport egyértelműen az 

Északnyugat-Balkán, illetve az Adria felé súlyozódó, regionális csoportot alkot. 

Ornamentikája és területi elterjedése alapján benne talán a 8. század provinciális bizánci 

kultúrájának részét láthatjuk. Ha a kiváló minőségű és eltérő technikai 

jellegzetességeket mutató kiskundorozsmai veretet és brestováci szíjvéget a központi 

bizánci fémművesség termékeinek tartjuk, az adriai csoport egyszerűbb, olcsóbb 

kivitelű tárgyai az azonosságok alapján mindenképpen arra reflektáló kört alkottak.  

 

Annyi azonban biztonsággal megállapítható, hogy a fenti három tárgycsoportban 

és ornamentikáján megfigyelhető ízlésvilág párhuzamai kifelé vezetnek a Kárpát-

medencéből, széles körben megtalálhatóak a Mediterráneumban és egyéb 

peremvidékein. Az analógiák pontossága miatt bennük valószínűleg a közvetlenül, 

azonos hordozón az avarságot érő mediterrán hatás megtestesülését láthatjuk. A késő 

antik kört létrehozó formakincs tehát nagyrészt biztosan a késő avar kori megjelenési 

formákkal megegyező tárgytípusokon kerülhetett a Kárpát-medencébe. Ennek fényében 

az avar környezet számára nem adaptálható, illetve annak ízléséhez nem adaptált 

ornamentikának pontos, a mediterrán eredetiknek megfelelő – legfeljebb rontott, illetve 

félreértett – alkalmazásán nem csodálkozhatunk. A késő antik ornamentikát az avar 

kézművesek – mivel annak belsővé tételére, minőségi szintű átalakítására a 

laposindákkal ellentétben nem voltak képesek, csak többé-kevésbé pontosan másolni 

tudták.  
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 Elterjedéséhez ld. Fancsalszky 2007, 27. térkép. 
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ALAKOS ÁBRÁZOLÁSOK A KÉSŐ AVAR KOR ELSŐ FELÉBEN: AVAR STÍLUS 

ÉS KÉSŐ ANTIK IKONOGRÁFIA 

 

1. Bevezetés 

 

1.1. A vizsgált tárgyhorizont 

 

Jelen fejezettel szándékom olyan modell felépítése, amely a díszítőművészet 

vizsgálatán keresztül a késő avar kori tárgyi kultúra formatív időszakának folyamatait 

magyarázza. A rendelkezésre álló anyaggyűjtésekre és résztémákat érintő 

összefoglalásokra támaszkodva itt a késő avar kor első felében használt alakos 

ornamentika értelmezésére teszek kísérletet.
640

 Választásom oka, hogy a korszakban 

különösen gazdag, mediterrán eredetű alakos motívumkincs viszonylag erősen volt 

kitéve a helyi, Kárpát-medencei – avar – értelmezésnek. Emiatt alkalmasabb a nagyrészt 

csak általánosan mediterrán összefüggései közé illeszthető növényi ornamentikánál az 

avar kultúra belső folyamatainak vizsgálatára.
641

 A növényi és geometrikus 

ornamentikát az alábbiakban főleg akkor érintem, ha egyes alakos motívumtípusokhoz 

szorosan kapcsolódik, illetve ha azok mellé állítva többletinformációt tartalmaz.  

Amellett, hogy a késő avar korban használt motívumkincs és minták túlnyomó 

többsége jól levezethető a Mediterráneum irányából, egyes jelenségei nem illeszkednek 

a mediterrán-bizánci kultúráról ma alkotott képbe. A késő avar tárgyi hagyaték 

Mediterráneumtól idegen jellemzőivel csak a legutóbbi időszakban kezdett újra 

foglalkozni a kutatás.
642

 Mint feljebb, a késő avar állatstílus laposindás 

ornamentikájának és az indavirág elemzése során láttuk, a késő avar díszítőművészetnek 

lehetett, illetve nagy valószínűséggel volt olyan rétege, amely nem közvetlenül került 

avar környezetbe a Földközi-tenger medencéjéből. 

A késő avar kori alakos ornamentikának valószínűleg nem a mediterrán 

kultúrából levezethető, a fejezet célkitűzésének megfelelően nem csak ornamentikai 

összetevőit a dolgozat első, rövid szakaszában foglalom össze. Esetükben jellemző, 

hogy bár a mediterrán-antik hagyatéktól idegen voltuk igen valószínű, kulturális 

környezethez kötésük általában csak feltételesen lehetséges. Jelen dolgozatban közülük 

technológiai fogásokat és az állatküzdelmi jeleneteket vizsgálom.  

A tanulmány második, hosszabb szakaszában a késő avar kor eleji alakos 

formakincs mediterrán összetevőit, illetve az azokat avar környezetben ért hatást 

tárgyalom. Az utóbbi túlnyomó mennyiségével a késő avar tárgyi kultúrának 

                                                 
640

 Az alakos ornamentika kutatástörténetét az egyes motívumok kapcsán Fancsalszky Gábor foglalta 

össze (Fancsalszky 2007). Ezen kívül részletes – régészeti-tipológiai szempontú – vizsgálatnak máig 

legfeljebb egyes tárgytípusokat vagy motívumokat vetettek alá. Szakirodalmukra az egyes kérdések 

tárgyalása kapcsán térek ki. 
641

 Valószínű, hogy egyes korszakokban az alakos motívumoknak inkább tulajdoníthattak jelentést, emiatt 

jobban ki voltak téve a helyi értelmezésnek,
 

mint az inkább semleges növényi formák. A 

művészettörténeti-régészeti szempontú vizsgálatnál az alakos és növényi motívumok eltérő 

jelentőségéhez ld. Buddensieg 1995, 127. Az avar leletanyag összefüggésében Daim 2001, 143-188. 

Mindenesetre az, hogy az alakos motívumok sok esetben növényi ornamentikával járnak együtt (például 

ugyan annak a szíjvégnek két oldala), illetve ugyan azt a veretet díszíti alakos és növényi ornamentika is, 

erősen korlátozza az előbbiek lehetséges jelentéstartalmát. Emiatt valószínűleg a legtöbb alakos motívum 

is ornamentális jellegű, illetve jelentésük, illetve jelentőségük nem több, mint a növényi ornamentikáé. 
642

 Késő avar kori motívumpreferencia, Daim 2001, ld. alább. Jellemző, hogy az antik kultúrából csak 

nagyon erőszakolt formában levezethető, jellegzetesen avar állatküzdelmi jelenetet (2. típus, ld. alább) 

Jan Dekán 1972-es tanulmánya óta (Dekán 1972, 368-371) nem is említették a késő avar kori 

ornamentika eredetével foglalkozó tanulmányok. 
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meghatározó részét alkotja. A fejezet zárófejezetében modellek szintjén összegzem az 

első két rész tanulságait.  

 

1.2. Módszer 

 

Munkám a technológia/anyag – tárgyforma – ornamentika hármasának 

megkülönböztetésével módszertanilag Falko Daim meghatározó tanulmányának 

alapvetésén nyugszik.
643

 A késő avar díszítőművészet kialakulásában szerepet játszó, 

ahhoz impulzusokat közvetítő hatásokat azonban a F. Daimétól eltérő célkitűzés miatt 

nem azok között a bizánci hatásra
644

 létrejött tárgyak és tárgytípusok között keresem, 

amelyeknek fő elterjedési területe a Kárpát-medencén kívül van, hanem éppen a késő 

avar kori tárgyi kultúrába beágyazott formakincsben.  

Mint máig beigazolódott, hogy a késő avar kori ornamentika képét túlnyomóan a 

bizánci/mediterrán térség befolyása határozza meg.
645

 Az időszak mediterrán eredetű 

formakincsének a dolgozat nagy részét kitevő vizsgálatában előnyt jelenthet a bizánci 

anyagi kultúra felől való betekintés után egy új, belülről kifelé, a hatásnak kitett felől a 

hatást kifejtő felé történő megközelítés.
646

  

Mint főleg a laposindás minták esetében volt jól dokumentálható, a Falko Daim 

által kutatott bizánci eredetű tárgytípusok előfordulása a Fekete-tengeri, dunai bolgár, 

Alpok-vidéki perifériákon az alkalmazó népesség mediterrán, vagy ahhoz közel álló 

ízlésvilágáról tanúskodik. Ezzel összehasonlítva ritka voltuk a Kárpát-medencében 

inkább az avar kori népesség adaptációs készségét mutatja. Az avar környezetben 
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 Dreisäulenmodell, illetve a munka négy pontból álló módszertani alapvetése, Daim 2000b, 78. 
644

 A dolgozatban a „bizánci” jelzőt a korszak politikai földrajzi helyzetének megfelelően azokra a 

területekre alkalmazom, amelyek – legalább a közeli múltig – ténylegesen is bizánci politikai befolyás 

alatt álltak (ebből a szempontból az itáliai művészet legalább részben „bizáncinak” tekinthető). A 

„mediterrán” jelzőt a Földközi-tenger medencéjére vonatkoztatom. A térség javuló kutatási helyzete 

alapján lehetővé váló differenciálás a Mediterráneum egyes régiói között (ld. előző jegyzet), illetve a 

kutatás jelen szakaszában a leletanyag műhelykörzetekre való bontásának igénye (Drauschke 2011, 87-

92) a késő avar kori leletanyag mediterrán kapcsolataira csak a legritkább esetben vetíthető rá. Ennek oka 

az avar leletanyagban használt mediterrán formakincs erős interpretáltsága és csak áttételes Mediterrán 

kapcsolatai. Azokban az esetekben, ahol egy-egy jellemző kapcsán már felmerült, vagy feltételezhető 

róla, hogy közvetlenül köthető valamelyik Földközi-tenger környéki régióhoz, ott természetesen ezt 

megemlítem. 
645

 A késő avar kor díszítőművészetében mindvégig domináló késő antik/mediterrán eredetű elemek 

eltérő intenzitással, az egyes időrendi szakaszoknak megfelelő tárgyformákon a teljes késő avar kor 

folyamán jelen voltak. Leglátványosabb – alakos – megjelenési formáik a késő avar kori ornamentika 

legjobban feldolgozott szegmensét alkotják (Fettich Nándor után Dimitrievic 1962, Szőke 1974, Daim 

2001, 2010, Bálint 2004a, Fancsalszky 2007, foglalkozott.). 
646

 A „View from the margin” (Preucel et al. 2004, 220) szemlélet haszna, hogy összevetve a Kárpát-

medencei tárgyi kultúrát Bizánc felől szemlélő állásponttal („Die Awaren am Rand der byzantinischen 

Welt”, Daim 2000a, „A View from the Mediterranean”, Bollók 2010b), felhívja a figyelmet az avar tárgyi 

kultúra sajátosan helyi elemeire. A késő avar kori bronzok nagy darabszáma és rendszere egyértelműen 

lehetőséget ad arra, hogy elemzésüket használjuk kiindulási pontként.  

Egy nagy kultúra, illetve civilizáció peremén érvényesülő tényezők közül csak az egyik – bár 

vitathatatlanul a legerősebb – az említett centrum befolyása (határvidéki népességekre vonatkoztatva, 

rokon esetben, hasonló következtetésre jut Giesler 2000, a Karoling Birodalom keleti határain élő 

népcsoportok kultúráját sajátos „Gränzermentalität” jeleként fogva fel). A periférián feltűnő, bizánci 

kultúrától idegen elemeket tulajdoníthatjuk egy nyugat-/ északnyugat-európai, illetve egy „sztyeppei” 

centrum a mediterrán befolyás miatt alig látható hatásának. Jelen dolgozat a késő avar kori tárgyi kultúra 

összetevői között kevés, a Mediterráneumtól idegen jellemzőt is megpróbál elkülöníteni. Ezek 

véleményem szerint a Mediterráneum és az attól északra eső centrumok között létrejövő „kulturális 

interferencia” nyomaiként értelmezhetőek.  
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megjelenő, egységes, sajátosan avarrá vált tárgyi kultúra valószínűleg közvetlenül 

köthető az Avar Kaganátus, mint politikai egység interpretáló szerepéhez.  

A késő avar kor elején az importtárgyakban tükröződő közvetlen mediterrán 

kapcsolatok hiánya miatt
647

 legbiztosabb megoldás az avarokat ért déli hatás 

vizsgálatakor, ha magát az avar tárgyi kultúrát vesszük alapul. Akkor is, ha a 8. század 

első felében a mediterrán hatást közvetítő csatornák alig ismertek, és jelenlétükre csak 

indirekt módon, a befolyásuk jeleit hordozó avar tárgyak segítségével 

következtethetünk. A cél érdekében mind a régészeti, mind a technológiai, mind pedig 

az ikonográfiai és stilisztikai szempontú elemzést felhasználom, az utóbbi kettőt nem 

annyira művészettörténeti, mint inkább mérhető, formai alapú, a klasszifikáció 

lehetőségeit kibővítő eszközként. 

 

2. Mediterráneumtól idegen elemek a késő avar állatstílusban 

 

A késő avar kor számos 7. századi elemet örökölt, így a tárgyi kultúra elemeinek 

jelentős részét is folyamatosan vitte tovább. Ez jól dokumentálható az öntési 

technológiában, amelynek egyik, rekonstruálható részletmegoldása – a szövetnyomos 

hátoldalú veretekkel jelzett technológia – megtalálható már a 7. század második felének 

„közép avar kori” leletanyagában, majd a késő avar korban is. 

A késő avar kori tárgyi kultúra Mediterráneumban nem fellelhető elemeinek 

másik része helyi előzmények nélkül tűnik fel a 8. században. 

 

2.1. Technológia 

 

A korai középkorban általánosan jellemző viaszveszejtéses öntési technika 

használata valószínű a teljes késő avar kori öntött emlékanyag esetében. A tárgyak 

jelentős része nem tér el a korabeli európai, illetve mediterrán öntvények általános 

jellemzőitől. Az egyetlen, a térségben idegen jellegzetesség az avar bronzokon az 

egyoldalas tárgyak hátoldalán gyakran megfigyelhető, pozitív szövetszerkezet.
648

 

A kétrészes negatív formából modellek sokszorosítása során a viaszmodellek 

anyagába helyezett szövetcsíkokra utaló nyomok először a szkíta kori szibériai 

öntvények, illetve a barbár piacra gyártott kínai tárgyak hátoldalán jelennek meg.
649

 

Jelentős szünet után a jelenség újbóli feltűnése Kelet-Közép-Európában a 7. század 

közepe táján dokumentálható. Az avar kori Kárpát-medence és környezete mellett 

nagyobb sorozatokon a dunai bolgár és a skandináviai viking leletekről ismert.
650

 

Megjelenése a 7. századi, biskupijai préselőtöveken
651

 az együttes barbár eredetét 

valószínűsíti.  

Avar környezetben az első pozitív szövetmintát az ozorai lelet nagy 

ezüstcsatjának máig közöletlenül maradt hátoldaláról ismerem (118. kép 1).
652

 

Szimbolikus jelentőséggel bír, hogy az együttesben a technológiai részletfogás 
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 A késő avar kori tárgyi kultúra javarészt mediterrán-bizánci eredetű díszítőművészetének vizsgálatakor 
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jellegzetesen a „közép avar kor” vezérleletéhez kapcsolódik. A technológiatranszfer 

lassú,
653

 illetve a szövetnyomos öntvények Mediterráneumban ismeretlen volta miatt a 

jelenség egyértelműen egy új népesség Kárpát-medencei bevándorlására utal. A fogás a 

vaskorhoz hasonlóan feltehetőleg a korai középkorban is a kínai műhelygyakorlatból 

kerülhetett a belső-ázsiai, nomád népekhez, ahonnan azok továbbvihették nyugat felé. 

Az avarságnak a Kárpát-medencébe 7. században betelepülő rétege a fogást vagy 

sztyeppei élete során sajátította el, vagy ősei valahonnan Kína határaitól indulva a 

közeli magascivilizáció hatásaként hozták azt magukkal Európába. Az eredetileg 

nemesfém öntésénél használt technika
654

 felhasználási területe új kulturális kontextusba 

kerülve megváltozott, Európában elsősorban bronztárgyakon tűnik fel. Példái a Kárpát-

medencében a késő avar kor végéig megtalálhatóak, bár csak az öntvények kis 

részén.
655

  

Nem tudjuk, hogy a szövetnek a viaszmodellből való elhagyásához (vagy bele 

sem kerüléséhez) köze van-e a mediterrán kézműveshagyománynak, de a szövetnek 

ilyen irányú felhasználására nem ismerek példát a Mediterráneum leletanyagában. 

Mindenesetre az avarságnak bőven volt ideje Kárpát-medencei tartózkodása során, hogy 

az antik eredetű formakincs mellett a helyi öntészeti hagyományokkal is 

megismerkedjen. 

 

2.2. Formakincs: az állatküzdelmi jelenet 

 

A késő avar kori állatstílus a tárgytípusokhoz mérten erős, háromdimenziós 

plasztikusság mellett az ábrázolt motívumkincset a lehetőség szerint egyszerű 

körvonalakkal, kevés részlettel jeleníti meg. Emiatt a legtöbb esetben mind az alakok, 

mind a növényi részek zömöknek, vaskosnak hatnak. Motívumkincse szűk skálából 

válogat, alakjai a legtöbb esetben olyan fokon stilizáltak, hogy fajtajellegeik már nem 

ismerhetőek fel. A stílus merev, statikus egységekkel, állandó képtípusokkal dolgozik.  

Az alábbi rövid esettanulmányban a késő avar kor eleji díszítőművészet egy 

olyan elemét választottam ki, amely a látszat szerint idegen a korszakban domináns, 

mediterrán-antik eredetű formakincstől.  

 

Az állatküzdelmi jelenetek két típusát először Fettich Nándor különítette el.
656

 A 

késő avar korban használt állatküzdelmi jeleneteknek morfológiai szempontból két 

típusát különböztethetjük meg. Fettich Nándor máig érvényes beosztása egy szigorúan 

kanonizált és egy lazább rendszerű, változatosabb típust különböztet meg. Bár az 
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 A korszakra jellemző trendekként terjedő formakinccsel szemben a kézművestechnikák átadása hosszú 

tanulási folyamatot igényel (Daim 2000b, 86-88) 
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általam elkülönített két típus tartalmi szempontból nagyjából megfelel Fettich 

felosztásának, az elemzés eltérő szempontjai miatt nem tekinthetek el azok részletes 

tárgyalásától. A két típus szétválasztásának elsődleges szempontja itt az áthajló állattest 

megléte. Emiatt Fettich Nándor lazább rendszerű, második csoportjának egy része a két 

típus közti, viszonylag szűk átmeneti kategóriába került. 

 

1. típus (120. kép 2-5). Szembeforduló, álló ragadozók között leroskadó patás. 

Avar környezetben a jelenetnek mind a kidolgozás módja, mind részletgazdagsága, 

mind az állatalakok típusai szerint több, romló minőségi sorba állítható változata van. 

Bár, mint alább bizonyítani szeretném, a jelenet egészében és egyes részeiben is kitűnő 

mediterrán párhuzamokkal rendelkezik, az állatküzdelmi jelenetek egy helyen történő 

tárgyalása érdekében itt kerítek sort rá. 

Legszebb kivitelű, részletgazdagságával és kidolgozottságával a mediterrán 

naturális stílushoz sorolható változata egy keceli nagyszíjvégen maradt fenn (125. kép 

7). A tárgyon két, szembenálló ragadozó (oroszlán és griff) között leroskadó patás 

látható. A sörényes griff tollas szárnya anatómiai rendet követ, kialakítása az oroszlán 

részleteihez hasonlóan tökéletes. A részletes, az állatok fajtajellemzőit visszaadó 

ábrázolásmód idegen a késő avar állatstílustól, és egyértelműen a mediterrán/bizánci 

ábrázolásokkal mutat közösséget. A jelenettel együtt a megformálás minősége, az 

aranyozás, illetve a gyöngysorkeret a szíjvéget a korabeli tárgyak a legmagasabb 

minőségi kategóriájába sorolja. A tárgy hátterében véleményem szerint mediterrán 

eredeti képtípus közvetlen másolása állhat. 

A keceli darab utáni minőségi szintet jelzi a Gyód – máriahegyi 38. sírból 

előkerült zsanéros, szintén gyöngysorkeretes szíjvég (120. kép 2). A két ragadozó 

közötti patás a kecelinek jó formai párhuzama. Ebben az esetben azonban az állatok 

ábrázolása az avar stílusnak megfelelően sematikus, a ragadozók attribútumain túl 

fajtajellegeik nem figyelhetőek meg. A gyódi szíjvég alakjai már adaptálódtak az avar 

környezetbe, a szíjvég felépítésében és az állatalakok elrendezésében azonban még 

meghatározó a keceli darabon látható formakincs (120. kép 3-5).  

A képtípus avar környezetben elterjedt, már teljesen adaptált változatainak 

tartható darabokat összegyűjti Fancsalszky Gábor. Ezeknek egy részén mindkét 

ragadozó egyértelműen egyforma szárnyas griff (Fancsalszky 2007, 40. t. 4), egyes 

esetekben azonban a két ragadozó eltérő jelleget mutat: griff és más négylábú ragadozó 

(Érsekújvár típus, Fancsalszky 2007, 44. t. 6-7, 45. t, 46. t. 1-2), vagy két eltérő 

szárnyformájú griff (Fancsalszky 44. t. 5). A típuson belül a leroskadó szarvas miatt 

egyedi a zilahi nagyszíjvég ábrázolása (120. kép 8). A Kárpát-medencei késő avar 

korban idegen motívum párhuzamait számos esetben ismerjük a Mediterráneum 

belsejéből,
657

 illetve Kárpát-medencével szomszédos peremterületeiről. A szarvast 

kétféle ragadozó, farkasszerű négylábú és griff támadja. A nagyszíjvég tárgyformai 

szempontból megfelel az egykorú avar leletanyag jellegzetességeinek. 

 

Az állatküzdelmi jelenetek 1. típusának jellemzője tehát, hogy minden esetben 

álló helyzetben ábrázolt ragadozók között ívelt, hegyes szarvú patás roskad le. A 

ragadozópárt alkothatja két griff, egy griff más négylábú ragadozóval, illetve két, 

általában eltérő kialakítású – feltehetően eltérő fajtájú – négylábú ragadozó. A patás a 

szarvforma alapján jól azonosíthatóan a mediterrán plasztikában általános 

szarvasmarhafajtával, illetve ugyan ott feltűnő antilopábrázolásokkal azonosítható.
658
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210 

 

Az oroszlán és a griff alakja a patáshoz hasonlóan jól beágyazott a mediterrán 

formakincsbe. 

Bár maga a jelenet, illetve egyes összetevői ikonográfiailag kitűnően 

levezethetőek a Mediterráneumból (120. kép 1-4),
659

 Kárpát-medencei megjelenési 

formáikra azonban szinte mindig (kivétel: Kecel) a késő avar állatstílus 

ábrázolásmódjának fent leírt szabályai érvényesek. Az avar interpretáció, illetve 

stilisztikai adaptáció esetenként eltérő erősségű, de az átlag esetében teljesnek 

mondható. A jelenet egyes tagjainak változó volta jelzi, hogy a benne szereplő állatok 

motívumként szabadon kombinálhatóak maradtak avar környezetben is, így – szemben 

az állatküzdelmi jelenet 2. típusának alakjaival – egyesével váltak az avar formakincs 

részeivé. Emiatt nem meglepő, hogy azokat a formai jellemzőket mutatják, mint a 

téglalap alakú övveretek egyesével feltűnő ragadozói.  

Az állatküzdelmi jelenet 1. típusába sorolható darabok eszerint az avar 

kultúrának az egykorú „griffes veretek” motívumspektrumához hasonlóan közismert, 

széles körben alkalmazott, számos változatban élő részéhez tartoztak. A nagy 

variabilitás – főleg az állatküzdelmi jelenetek 2. típusával összehasonlítva – egyúttal a 

jelenetnek, illetve alakoknak tulajdonítható jelentéstartalmat is behatárolja. A késő avar 

állatstílusban általánosan ábrázolt testrészek, illetve részletek feltételezhető kontextusán 

túl leginkább ornamentális szerepük valószínűsíthető. 

 

2. típus. Az 1. típustól számos idegen jegyet mutat az „avar állatküzdelmi 

jelenet” (120. kép 1). Az előzővel szemben – bár van egy-egy, kisebb mértékben eltérő 

változata – gyakorlatilag egységes formai csoportot alkot, amelyben az eltérést kis 

részleteken kívül jobbára csak a tárgyak eltérő mérete jelenti (a jelenet arányai, az 

alakok képmezőben való elhelyezkedése viszont tökéletesen egyforma). A látszat 

szerint az avar kézművesek nem akarták, vagy nem tudták a jelenetet elemeire bontani, 

azt egyetlen állandó egységnek (motívumnak) tekintették. Emiatt ritkán előforduló 

változatai ügyetlenek, csonkák, egy-két esetben az 1. típus hatását mutatják, vagy az 

elterjedt képtípushoz csak felszínesen hasonlóak.
660

  

Az állatalakok stilizált volta miatt csak annyi megállapítható, hogy két ragadozó 

egy patás állatot (őzet?) tép széjjel. Az állatok fajtajellegei nem felismerhetőek, a két, 

négylábú ragadozó egyforma, szárnyatlan, rövid fejű. Izmaik, aránytalanul nagy karmos 

lábaik, velük szemben a növényevő vékony lábának, rövid szarvának ábrázolásmódjára, 

illetve az egységes ábrázolásmódra (térbeli, absztrakt) a jelenettel foglalkozó korai 

kutatás már felfívta a figyelmet.
661

 

 

A két állatküzdelmi jelenet közötti különbségnek egyszerre lehettek 

funkcionális, kulturális és időrendi okai. Kronológiai ok, ha az 1. típus változatainak 
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nagy számát annak késő avar állatstílussal egykorú, formatív voltában keressük, 

amellyel szemben a 2. típus nagy regionális elterjedéssel együtt járó kanonizált jellege 

feltételezi a képtípus régi, „letisztult” voltát. Az időrendi vonatkozást a két típus eltérő 

funkciója is kiegészítheti: az 1. típusú állatküzdelmi jelenet változatainak száma 

valószínűleg együtt járt annak ornamentális szerepével, vagy csak általános 

jelentéstartalmával (harcias, erős lények). A 2. típus egységességének okát talán annak 

fontos, ezért kötelezően (?) egységes formába bújtatott, kanonizált jelentésében is 

kereshetjük. Az utóbbi hipotézis egyben magyarázattal szolgálna a jelenet kanonizált 

kialakítására, illetve változatainak szinte teljes hiányára. 

Az egyértelműen mediterrán eredetű 1. típustól való erős eltérése felveti a 2. 

típusú jelenet származtatásának kérdését. Magának az állatküzdelmi jelenetnek a korai 

középkorból a mediterrán térségben ismerjük a legtöbb párhuzamát. Az utóbbiakkal – 

és általában minden, avar kori alakos ábrázolással – szemben a 2. típusban a 

legjelentősebb különbséget az egyik állatalak S alakban visszahajló teste jelenti.  

A jelenet kialakulásának helyére, körülményeire és időpontjára nézve több 

hipotézis is vázolható. A legegyszerűbb lehetőség, hogy a motívum nem volt beágyazva 

a Kárpát-medencei lakosság ornamentális kincsébe. Emiatt az összetett jelenet az avar 

kézműves egyetlen motívumként használta fel. A jelenetet az avarság így a stílus többi 

(többségében mediterrán eredetű) elemével együtt vehette volna át. A hipotézis 

bizonyításához azonban pontosabb mediterrán párhuzamra lenne szükség (ld. alább), 

illetve a Mediterráneumból átvett összetett jelenetek közül ez lenne az egyetlen, amely 

úgy terjedt el az avar környezetben nagy darabszámban, hogy közben nem szenvedett el 

jelentős változtatásokat (ld. az 1. típus számos változatát, összevetve az egyéb, 

összetett, antik jelenetek sorsával). 

Mivel egységként a mediterrán térségből valószínűleg nem levezethető, és 

kialakulásának helye bizonytalan, a 2. típus mind az avarság korábbi, Kárpát-medencei 

életének, mind pedig keletről újonnan érkező csoportok szellemi-tárgyi hagyományának 

is lehetett a része. Az előbbi lehetőség mellett szól, hogy a sztyeppei-ázsiai, Kárpát-

medenceinél gyakran kedvezőbb környezeti viszonyok között sem maradt fenn olyan 

ábrázolás, amely a jelenet előzményéül szolgálhatna. A 2. típusú állatküzdelmi jelenet 

eszerint helyben, a 7. század folyamán kialakult, eredetileg romlandó anyagokon 

ábrázolt képtípus lehetett. Egységes volta talán csak övvereteken ábrázolt, késői 

változatához kötődik. Maga az állatküzdelmi jelenet könnyen levezethető a mediterrán 

környezetből, a jelenet többi jellegzetességére azonban külön kell magyarázatot találni. 

A Mediterráneumban az S alakban visszaforduló állattestekre csak kivételesen 

találunk példát. Egy 400. körül keletkezett, Eremitageban őrzött elefántcsont diphtichon 

cirkuszi vadászatán egy oroszlán ezzel a mozdulattal próbál megszabadulni a vadásztól, 

illetve fogával és felemelt mancsával kitépni a szügyébe döfött lándzsát (121. kép 2).
 662

  

Egy áttört, elefántcsontból készült frízen párduc látható ugyan ebben a testhelyzetben 

(5-6. század, 121. kép 1).
663

 Rátámadó ellenfele a frízen szintén állat, azonban a hiányos 

faragványon csak a felfelé forduló, a küzdelemben hátrányos helyzetben lévő ragadozó 

hátába maró mellső mancsa maradt meg. 

Egy posztszaszanida, ismeretlen lelőhelyű ezüsttálon a felfelé- és visszaforduló 

oroszlán már legyőzött ellenfél.
664

 A király álló lovának mellső lábai az oroszlánon 

pihennek, miközben a király lándzsával a ló előtt álló, másik ragadozóra támad (121. 

                                                 
662

 Számos közléséből: Kitzinger 1977, 71. kép; irodalommal Zalesskaya 2006, Nr. 281. 
663

 Art of Late Rome and Byzantium int he Virginia Museum of Fine Arts. Ed. Gonosová, A. – 

Kondoleon, Ch. Richmond 1994, Kat. Nr. 71, 212-213. 
664

 Smirnov 1909, XXXIV, risz. 63. 
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kép 3). A tál a 8-9. század fordulójára keltezhető,
665

 benne esetleg az állatküzdelmi 

jelenet visszaforduló ragadozójának az avar formához a két faragványnál időben is 

közelebbi változatát láthatjuk.  

Amennyiben a fenti két példához hasonló, naturális ábrázolásokban keressük az 

avar állatküzdelmi jelenet előzményeit, választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy a 

térben és időben szórványos mediterrán megfogalmazásokról a mindhárom esetben 

védekező, illetve a küzdelemben már alulmaradt ragadozó hogyan került az avaroknál a 

három állatból álló jelenet egyik „győztes” figurájának helyére.  

Egy lehetséges válasz az eredetileg egymástól függetlenül az avarokhoz kerülő 

mediterrán eredetű jelenetek helyi „összeszerkesztése”. A mediterrán állatküzdelmi 

jelenetek ismertek voltak a 8. századi Kárpát-medencében, a vadászjelenet párhuzamai 

– a 7. századból legalábbis – szintén előkerültek (budakalászi korsó).
666

 Emiatt 

elképzelhető, hogy az antik vadászjelenetnek S alakban aláforduló testű állatalakkal 

kombinált változata is feltűnhetett ugyanitt. 

Egykorú szerkesztés esetén azonban a 2. típusú állatküzdelmi jelenetnek számos, 

az 1. típus felé formai és stiláris átmenetet jelentő változatának kellene lennie, illetve az 

egyaránt mediterrán eredetű két típusnak az átmenetek nagy számával egységet kellene 

alkotnia. Emiatt nagyon kicsi a valószínűsége, hogy a 2. típusú állatküzdelmi jelenetet 

közvetlenül a Kárpát-medencét érő, 8. századi mediterrán hatásból vezethessük le.  

Nagy földrajzi elterjedéssel párosuló egységes formavilága miatt az biztosan 

készen került a késő avar állatstílusba. A közvetlen, 8. század eleji kialakulás elvetése 

után a következő lehetőség, hogy a jelenet helyben, de korábban, a 7. század folyamán 

jött létre, majd a késő avar állatstílusba átkerülve újdonságnak legfeljebb maradandó 

anyagon való ábrázolását tarthatjuk. 

A jelenet kizárólag mediterrán elemekből helyben, még a 7. század folyamán 

való kialakulására kevés dolog utal: az S alakú mozdulatnak túl kevés mediterrán 

párhuzama maradt fenn, Kárpát-medencei előfordulásuk feltételezése a példák hiánya 

miatt spekulatív jellegű. A három eset emellett naturális jelenetekben, és teljesen eltérő 

kontextusban (legyőzött állat) ismert. Ezért, bár ezt a megoldási lehetőséget sem 

vethetjük el teljesen, mégsem valószínű. 

Az S alakban ívelt szalagok végére ültetett állatfejek gyakoriak a 7. századi 

Kárpát-medencében használt germán állatstílusban is.
667

 Az avar állatküzdelmi 

jelenetnek a 2. germán állatstílus mediterrán szalagfonattal kombinált állatalakjaival 

való kapcsolata mellett szólhat, hogy a jelenet és a szíjvégek hátoldalán az esetek nagy 

részében feltűnő laposindás díszítés hullámzása a jelenetével azonos, az állatalakok 

dinamikája emiatt szalagszerű.
668

 Ezzel szemben a késő avar állatstílus figurális 

motívumok iránti előszeretete, térbeli ábrázolásmódja, illetve az absztrakció 

háromdimenziós térbeliséggel párosuló változata egészében idegen a 2. germán 

állatstílustól.  

Akár késő antik jeleneteket, akár – nagyobb valószínűséggel – a 2. állatstílust 

tartjuk az S alakban visszahajló állatalakok közvetlen előzményének, annak az 

állatküzdelmi jelenethez való kapcsolása mindenképpen sajátosan avar teljesítmény. A 

7. századi Kárpát-medence anyagi kultúrájának ránk maradt része azonban nem mutatja 

egy ilyen, összetett jelenet létrehozásának feltételeit: egyes, bizonyíthatóan mediterrán 

eredetű motívumok kivételével nem jellemző rá az alakos ornamentika, illetve sokkal 
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 Marschak 1986, 50. 
666

 Pásztor – Vida 2000, Vida 2008. 
667

 A késő avar kori tárgyi kultúrát a „gepida” hagyományból vezette le Fettich Nándor (Marosi – Fettich 

1936, 64-81). Legújabban hasonló értelemben ld. Heinrich-Tamaska 2005, 288. 
668

 A 2. germán állatstílus késői példáihoz övcsüngők nagyszíjvégein, keltezéssel ld. Garam 2011; 
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közvetlenebbül függ a Mediterráneumtól, mint a késő avar kor első felének tárgyi 

kultúrája.
669

 Emiatt a jelenet egyes elemei összekapcsolódásának legvalószínűbb 

időpontja a 7. század vége lehetne, amikor már megindult az a folyamat, amely a 

nagyrészt mediterrán eredetű motívumkincs elemeinek kiválogatásával, 

interpretációjával a késő avar állatstílus létrejöttéhez vezetett. 

Ez a késői időpont lehet egyben az állatküzdelmi jelenet helyi eredeztetésének 

gyenge pontja is: kérdéses, hogyan terjedt el a motívum rövid idő alatt
670

 és az egész 

Kárpát-medence területén ennyire egységes formában. A mereven alkalmazott, 

egységes forma mellett a ragadozók részleteinek a késő avar környezetben is szokatlan 

megoldása (rövid fej, comb izmainak rajzolata) is eltávolítja a jelenetet a vele egyszerre 

használt motívumkincstől. Emiatt tárgyi bizonyítékok hiányában sem vethetjük el annak 

lehetőségét, hogy a jelenet készen került a Kárpát-medencébe. A jelenetnek az avarság 

valamelyik betelepülő csoportjával, kelet felől (a laposinda-típussal együtt?) érkező, 

régi volta mindenesetre jobb magyarázatot adhatna annak egységes formájára és 

földrajzi elterjedésére.  

 

2.3. Részösszefoglalás 

 

A párhuzamok térben-időben távoli volta felhívja a figyelmet a formai alapú 

interpretáció veszélyeire, illetve az annak alapján adható válaszok bizonytalan voltára. 

Az avar állatküzdelmi jelenetnek a laposinda vele együtt használt, fent tárgyalt, térbeli-

naturális változatához hasonlóan nincsenek közvetlen előzményei és pontos 

párhuzamai. Emiatt benne minden jel szerint sajátosan avar konstrukciót láthatunk.  

Mivel a laposinda-forma a 2. típusú állatküzdelmi jelenettel számunkra ismert 

együttes megjelenése 8. századi, közös eredetükre csak nagyon óvatosan vonhatunk le 

következtetéseket.  Mégis felvetődik, hogy a késő avar állatstílus két, túlnyomó 

mértékben alkalmazott növényi eleméhez hasonlóan az állatküzdelmi jelenet 2. típusa is 

azokkal együtt, rekonstruált közép-ázsiai forrásból került a Kárpát-medencébe. 

Szíjvégeken alkalmazott változatukban azonban már az avarság saját „termékét” 

láthatjuk.
671

  

Annak ellenére, hogy a késő avar állatstílusban alkalmazott motívumkincs döntő 

többsége mediterrán eredetű, figyelemre méltó, hogy a stílus számos, a 

bizánci/mediterrán kultúrában szokatlan elemet hordoz. Mind az általa használt 

motívumok egymáshoz viszonyított aránya (állatalakok, illetve ragadozók túlsúlya, 

állatküzdelmi jelenetek közkedvelt volta), mind azok ábrázolási stílusa idegen a 

térségben. Mivel ezek az elemek hasonló formában illetve mennyiségben a „sztyeppén” 

nem jellemzőek,
672

 bennük valószínűleg sajátosan avar, a speciális Kárpát-medencei 

                                                 
669

 „Bizánci” leletek nagy tömege a 7. század folyamán: bár nagyrészt helyi készítmények, formai-

ornamentális szempontból általában a mediterrán ízlést követik. Ld. ehhez az egyes tárgyak bizánci-nem 

bizánci létének kérdését: a helyi tárgyak és a mediterrán eredetik szétválasztásának hiánya miatt Garam 

2001-t kritizálja emiatt Drauschke 2011, 87. 
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 A „kanonizált” állatküzdelmi jelenettel díszített nagyszíjvégek használatát J. Zábojník a SS I 

kezdetétől keltezi (Zábojník 1991, Abb. 1, Taf. 5). 
671

 Daim 2001, 149. 
672

 Az alakos ábrázolások használata idegen a sztyeppei leletanyagtól, illetve az a Kárpát-medence és a 

Mediterráneum felől nézve egyszerűnek, sőt szegényesnek tűnik (Bálint 2004a, Bálint 2010). A kudyrgei 

temetőből előkerült kevés, a késő avar állatstílussal körülbelül egykorú öntött tárgy (Gavrilova 1965, 30-

32; Zalesskaja et al. 1989, 36) az avarhoz hasonló motívumválogatást mutat, bár az ázsiai leletanyag 

közlési helyzete, illetve a közölt tárgyak kis száma bizonytalanná teszi az összehasonlítást. Feltűnő, hogy 

az avar párhuzamokkal megegyező, illetve nagyon hasonló tárgytípusokon (Téglalap alakú veret, tokos, 

ívelt/hegyes végű nagyszíjvég, pajzs alakú csattest, Gavrilova 1965, Tabl. XVI, 2, XVIII, 24-25, XXIV, 
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környezet hatására létrejött kultúra összetevőit láthatjuk.
673

 A sztyeppén ritka alakos 

ábrázolások Kárpát-medencei gyakorisága, sőt, az állatalakok iránti kifejezett 

előszeretet, illetve az itt tárgyalt laposinda-forma sztyeppei és 7. századi Kárpát-

medencei előfordulásoknál naturálisabb kivitele mutatja a késő avar kor eleji 

díszítőművészetnek a közép- és belső-ázsiaitól eltérő vonásait.   

Még nagyobb földrajzi távolságba, de ugyan ezen a környezeten keresztül mutat 

kelet felé, egészen Kína határaiig az öntésnél használt technológia egy része is (ld. fent 

a szövetnyomos hátoldalú tárgyaknál). A szövetnyomos hátlapnak az ozorai lelet csatján 

való megjelenése több, mint szimbolikus jelentőségű: amennyiben a 

motívumpreferencián túl a laposindát, az indavirágot, illetve talán a helyi környezetben 

gyökértelen állatküzdelmi jelenetet is az avarságnak a 7. században, kelet felől a Kárpát-

medencébe érkező rétege hozta magával, úgy valószínű, hogy ezen réteg 

kézműveshagyományának alkotta részét a nagy valószínűséggel sztyeppei, illetve ázsiai 

eredetű kézművesfogás.  

 

3. Mediterrán eredetű elemek a késő avar állatstílusban 

 

A késő avar korban használt tárgyi kultúra túlnyomó része a Mediterráneumban 

használt formakincsben gyökerezik. A formakincset közvetítő csatornákat, illetve a 

mediterrán eredetű formák pontos eredetét (időrendi- és területi csoportjait) máig nem 

sikerült megbízhatóan tisztázni.  

Jelen dolgozatban az utóbbi probléma – legalábbis Kárpát-medencei szintű – 

megoldásához kívánom megteremteni az alapokat azzal, hogy az alakos motívumkincs 

alapján kísérletet teszek a késő avar kor első felének leletanyagában megtalálható 

mediterrán elemek időrendi és regionális rétegeinek elkülönítésére.  

 

3.1. Módszer 

 

A késő avar állatstílus bizánci elemeit azonosítandó olyan jellegzetességeket 

keresek a Kárpát-medencei leletek között, amelyek mediterrán környezetben hosszabb 

időn keresztül és nagy területen elterjedtek, avar környezetben viszont ritkák. Fontos 

szempont, hogy nem az avar szállásterületen kívül elterjedt, részleteik egységében 

szemlélt tárgytípusokat,
674

 hanem a 8. századi Kárpát-medencében elterjedt 

tárgytípusok egyes, avar környezetben ritkább vagy szokatlan formai megoldásait 

válogatom ki (gyöngysorkeret, rögzítőfül, stb.). A vizsgálat alapjául szolgáló részletek 

„were not simply ’local solutions’ by Avar goldsmiths, devised in order to copy 

techniques used in higher quality jewellery, but rather a distant reflection of metalwork 

being produced by the great civilisations.”
675

 Mivel a 8. század első felében avar 

környezetben bizonyíthatóan vagy valószínűleg eredeti bizánci tárgyak gyakorlatilag 

nincsenek, ezen, mediterrán eredetű részletmegoldások kutatása segítségével válik 

lehetővé olyan egyes tárgyak, rajtuk keresztül pedig tárgycsoportok elkülönítése, 

amelyek a késő avar kor eleji Kárpát-medencét érő mediterrán hatás bizonyítékául 

szolgálnak.  

                                                                                                                                               
12) a belső ázsiai temető tárgyain is előnyben részesített négylábú ragadozók egyértelműen kínai 

eredetűek. 
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 Bálint Cs. ugyan ezt állapítja meg a nagyszentmiklósi kincs 2. és 7. számú, a tárgyalt horizonttal 

egykorú korsói kapcsán (Bálint 2004a, 588-596).  
674

 Például: Micheldorf-Skalistoe típusú csatok, Daim 2000b, 107-110. 
675

 Bálint 2010, 146-160. 
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Az avar – és általában a környező területek „barbár” leletanyagára egyaránt 

jellemző jelenség, hogy a mediterrán formakincsnek egy, a Bizánc felől nézve 

egyszerűsített/igénytelen, valójában a helyi ízléshez adaptált változatát használják. Az 

adaptáció következményeképpen az eredeti mediterrán formakincs egy része avar 

környezetben lekopik, illetve csak szórványosan tűnik fel a – valószínűleg – elit
676

 által 

használt tárgyak között is. Feltűnésének oka véleményem szerint nem annyira a 

magasabb társadalmi státuszban lévők igényszintjében, mint inkább az interregionális 

vagy uralkodó elitek közötti, de nem okvetlenül egykorú kapcsolatrendszerből 

következően őket érő közvetlen Mediterrán, illetve bizánci befolyásban keresendő.  

 

A késő avar kori leletanyagban elkopó, bizonyítottan mediterrán környezetből 

származó jellegzetességek közül az alább következőket vizsgálom.
 677

  

 

I. Technológiai szempont: 

(Öntéstechnikai fogásokra utaló jelek, egyes esetekben, kiegészítő szempontként) 

 

II. Technikai szempont: 

1) Rögzítőfülekkel történő felerősítés 

 

III. Garnitúra egészére jellemző alaki jellemző:  

2) Egységesség igényével mintázott garnitúrák 

 

IV. Egyes tárgyak alaki jellemzői: 

3) Tokos-zsanéros felfüggesztés 

4) Gyöngyözött vagy kannelurás zsanér 

5) Gyöngysorkeret 

6) Díszítőmező külön keretelése 

7) Gombos végű veretek (nagyszíjvégek) 

8) Ornamentika 

 

A közvetlen mediterrán kapcsolat indikátorainak tekintett formakincs 

megjelenéseit összegyűjtve az avar leletanyagból, kiválaszthatóak azok a tárgyak, 

amelyek egyszerre több jellemző találkozása miatt elválnak a helyi átlagtól. 

Munkahipotézisem szerint minél több található meg közülük egy tárgyon, az annál 

közelebb áll a (feltételezhető) eredeti mediterrán/bizánci készítményekhez. Mivel 

mindegyik szempontom formai elemzés síkján marad, a kilenc tényező találkozása 

ugyan egyetlen esetben sem jelent bizonyosságot,
678

 azonban több formai szempont 

együttes előfordulása már jó valószínűséggel utal a mediterrán-bizánci környezetre. 
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 Míg a mediterrán területen az elitkultúra anyaga és kidolgozottsága révén messze kiemelkedik a 

gyengébb (néha kifejezetten gyenge) minőségű tömegtárgyak köréből, addig a „barbár” – jelen esetben 

késő avar – elit tárgyi anyaga – az import luxustárgyak kivételével – jól beágyazott a szélesebb 

néprétegek által használt tárgyak közé (kazár leletanyag kapcsán ld. Bálint 2006b, 152). Esetünkben ez 

olyannyira igaz, hogy a késő avar kor tekintetében  „elitkultúráról” nem, legfeljebb csak az elit által 

használt tárgyakról beszélhetünk. A jelenség háttere komplex, részét képezik a Mediterrántól eltérő 

kulturális alapok és társadalmi rend, gondolkodásmód (Stark 2008, 3-5, 54; antik környezetben nomád és 

mediterrán/görög kultúra kontextusában Pirson 2005, 91-93), illetve műhelygyakorlat is. 
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 A közelmúltban az avar leletanyagban több, mediterrán eredetű formai jellemző felgyűjtése, értékelése 

legalább részben megtörtént, ld. Kiss 1995, 1998, 2000, 2001, 2005; 
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 A bizánci eredet bizonyításához szükséges anyagvizsgálatokhoz ld. Daim 2000b, 86-88, 

Dreisäulenmodell harmadik oszlopát. 
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Abban az esetben, ha mind a négy fő csoport (I-IV) szerepel legalább egy elemmel (1-8) 

a garnitúra jellemzői között, a mediterrán eredet valószínű.  

 

A mediterrán térségben, illetve a Kárpát-medencére közvetlen hatást kifejtő 

részének (gyakorlatilag Itáliának és a Bizánci Birodalomnak) tárgyai között egyaránt 

megtalálhatóak az elit és a szélesebb rétegek igényeinek megfelelő darabok. A 

Mediterráneum és az Avar Birodalom közötti forgalom minőségétől függően 

bizonytalan, hogy melyik réteg milyen formai összetevőket közvetíthetett, milyen 

formában/csatornán keresztül, és mikor fejtett ki hatást az avar tárgyi kultúrára. Emiatt a 

kiemelt jellemzők előfordulása magától értetődően csak annyit mutat, hogy az a Kárpát-

medencei kulturális közeg, amely a mediterrán jellegzetességeket hordozó tárgyakat 

elkészítette, valamikor és valamilyen formában kapcsolatba került a mediterrán 

térséggel. Annál is inkább, mert a korszakban avar környezetben ismert, nagy 

valószínűséggel mediterrán eredetű tárgycsoport – rögzítőfüles csatok
679

 – éppen az 

egyszerű kivitelű/ vulgáris mediterrán jellegű tárgyak közé tartoznak, illetve nem 

alkotják szerves részét a késő avar állatstílus tárgyi kultúrájának (ld. alább). 

A bizonyíthatóan eredeti mediterrán készítmények hiánya miatt, ha a 8. század 

elején az avar kultúrát ért déli befolyást akarjuk elemezni, az átlag Kárpát-medencei 

leletanyag egységes- és az avar adaptáció erős volta miatt a fenti, egyesével kevés, 

illetve túl általános információt nyújtó szempontok beható elemzésére szorulunk rá. 

Óvatosságra int, hogy a nyolc szempont segítségével a Mediterráneumban hosszú időn 

keresztül és nagy területen használt formákból próbálunk következtetéseket levonni 

egyetlen, rövid idő- és viszonylag szűk tárgyhorizontra. 

A formai szempontok túl általános voltából fakadó bizonytalansági tényező 

csökkentése érdekében leginkább a mediterrán jellegzetességek együttesen belüli 

csoportos előfordulására támaszkodhatunk. A nyolc jellemző esetleges – ritka – 

garnitúrán belüli csoportos előfordulása bizonyos tárgyakat, illetve tárgycsoportokat 

kiemel az avar átlagból, és a Mediterráneum felé közelíti azokat.  

Az egyetlen, 8. század első felére keltezhető garnitúrát, amelynél a felerősítés 

ugyan szegecsekkel (illetve sasszegekkel) történt (II. csoport hiánya), azonban e 

kivételével minden kritériumnak megfelel (Hódmezővásárhely – Mártély, Csanyi part B 

(2.) sír) kiemelkedő jelentősége miatt külön tárgyalom (126. kép). Néhány esetben, bár 

a szempontcsoportok közül csak a III-IV-ből, de több jellemző találkozik egy 

garnitúrán. Ezek az esetek (Kecel, Székkutas) jelentik a kapcsolatot a mártélyi garnitúra 

és az avar átlag között (Kecel: 125. kép, Székkutas 118. kép 4). Az összes többi, általam 

vizsgált leletegyüttes vagy tárgy legfeljebb a IV. csoport egy-két formai jellemzőjének 

felelt meg. Rájuk az egyes szempontok taglalásakor térek ki. Esetükben is jellemző 

azonban, hogy ahol egy mediterrán eredetű formai összetevő feltűnik, ahhoz nagy 

valószínűséggel csatlakozik még egy vagy több további is. A látszat szerint a késő avar 

állatstílus átlagától idegen mediterrán formai megoldások előszeretettel csoportosulnak 

egy tárgyon, illetve együttesben.  

A tárgy- és ornamentikatipológiai szempontok mellett formai változatként 

figyelembe veszem – a klasszifikációt elősegítendő – az avar kori átlagtól eltérő 

öntéstechnológiai részletekről, fogásokról tanúskodó alaki jellegzetességeket is. 

Esetükben – részben a Mediterráneum és Bizánc öntött anyagának kutatatlan volta 

miatt
680

 – csak az figyelhető meg, hogy a tárgy előállítása során a késő avar korban 

használt technológiától idegen részletfogásokat (is) alkalmaztak. Mivel ez egyszerűen 
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 Schulze-Dörlamm 2009b, 125-129, E 39 típus. 
680

 A tárgyaknak következetesen a hátoldal fotójával együtt történő közlésére mostanában történnek az 

első kísérletek: a probléma kiemelésével ld. Entwistle 2010, 20-32. 
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kísérletezés vagy a kézműves tapasztalatlanságának eredménye is lehet, a jelenséget 

csak azokban az esetekben, kiegészítőként veszem figyelembe, ahol már a tárgy-és 

díszítéstipológia alapján is halmozódtak az idegen jegyek.  

A vizsgált korszak leletanyagának hatalmas darabszáma miatt az egy darabon 

egyszerre feltűnő több atipikus jegy miatt unikális tárgyak gyűjtésén kívül itt terjedelmi 

okokból megelégszem azzal, hogy a leletanyag átlagából összehasonlításra alkalmas 

példákat mutassak be. Teljesség igényével készült gyűjtésként vizsgálati alapul az 

alakos ornamentika esetében Fancsalszky Gábor munkája, a növényi ornamentika terén 

saját, készülő disszertációm szolgált. 

 

3.2. A mediterrán formakincs egyes elemei 

 

3.2.1. Az ornamentális és formai azonosság igényével mintázott garnitúrák
681

  

A 7. században, illetve 8. század második felétől az egy garnitúrát képező csat, 

veretek, szíjvégek egységes minta- és formakinccsel való készítése általános jelenség a 

Kárpát-medencei leletanyagban. A jelenség bizonyíthatóan a helyi készítésű 

övgarnitúrák bizánci előzményekhez való igazodásának következménye.
682

 A közép 

avar kor vége és a késő avar kor második fele között egységes övgarnitúrák csak 

kivételes esetben tűnnek fel, időben az első, nem kivételként egységesen mintázott, 

egységes típust a mosoni körre jellemző, erős antik jelleget hordozó garnitúrák között 

találhatjuk meg.
683

 A késő avar kor első felében a csattest és veretek alakja, illetve 

mérete – azok díszítésével együtt – ugyan számos esetben megegyezik, azonban ennek 

oka egyszerűen a megegyező forma és méret kihasználása, a modellezési munka 

leegyszerűsítése lehetett. Az eltérő formájú és méretű darabok a készítő mestertől 

többletmunkát követelő, ezért az egységes díszítés igényét mutató összemintázása annál 

ritkább. Emiatt az alábbiakban ezeknek a daraboknak – a szíjvég(ek)nek (legalább 

nagyszíjvégnek), és a főszíj vereteinek vagy a csatnak megegyező mintájú voltát 

tekintem a garnitúra egységességére nézve indikátornak. 

A mártélyi, keceli és székkutasi leletegyüttest formai és ornamentális 

vonatkozásai miatt alább kiemelten, bővebben tárgyalom. Itt mindössze a garnitúrák 

tökéletesen egységes forma- illetve díszítésvilágára hivatkozom. A Mohács – 

göröghegy-kőbányai szórvány garnitúra egyes darabjain eltérő szerkesztésben, de 

azonos virágzó palmettás díszítés látható. A nagypalli garnitúrán a főszíj veretei 

lemezből kivágottak, a csattest és a nagyszíjvég mintázott egységesen (118. kép 5). A 

díszítőmezőt árkádíves keret veszi körbe. A lemezes veretek áttörésének formáját más 

avar tárgyról nem ismerem. 

Az egységesség igényével mintázott teljes garnitúrák szórványosan bukkannak 

fel a késő avar kor első felében. Egységesen mintázott voltukon kívül is egyszerre több, 

a korabeli avar leletanyagban szokatlan/ritka jellemzőt hordoznak (összetétel, 

tárgyforma, ornamentika, felerősítés, öntési nyomok, ld. alább, a formai 

jellegzetességeknél, illetve az egyes garnitúrák tárgyalásánál). 

 

                                                 
681

 Az egységesség igényével mintázott garnitúrák (8. sz. 1. fele): Mohács – Göröghegy-kőbánya 

szórvány (Kiss 1977, 70, Pl. XXVII, Pl. LXXVI, 15-19); Nagypall I – Határi-dűlő 80 (Kiss 1977, 76, Pl. 

XXXI); Hódmezővásárhely – Mártély, Csanyi-part B (Hampel 1905, 106-108, Taf. 85); Kecel – 

Határdűlő 32. sír (Sós 1958, 8, XX. t); Székkutas – Kápolnadűlő 329. sír (B. Nagy 2003, 49, 112. kép). 
682

 A Kárpát-medencei, 7. századi préselt garnitúrákhoz ld. Garam 2001; A 8. század második felében: 

például Hohenberg-Bozen típus, Daim 2000b, 136-159.   
683

 A típushoz ld. Fancsalszky 2007, 18. t. 1-9. Az ott feldolgozott alakos ornamentika mellett a 

garnitúrák növényi eredetű díszítése és a használt veretformák is egységesek. A kör keltezését ld. 

Zábojník 1990, 1. ábra. 
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3.2.2. A veretek felerősítése: rögzítőfülek (119. kép)
684

 

A tárgyak nagy részét a geometrikus mintájuk miatt a késő avar kultúrát érő késő 

antik-mediterrán hatás kapcsán már tárgyaltam, itt csak azon eseteket emelem ki, 

amelyek alakos ornamentikájukkal a késő avar állatstílus létrehozásában szerepet játszó 

mediterrán formakincs helyi ismeretére utalhatnak. A bécsi, ároktői és orosházi csat 

bizánci készítmény, vagy bizánci tárgyak közvetlen hatása alatt (másolással?) készült 

tárgy lehet (119. kép 3-4, 10).
685

 Valószínűleg ezek közé sorolható a gyengébb 

minőségű alsógelléri példány is. Az ürbőpusztai darab a griff formai jegyei alapján avar 

formakincsbe illeszkedő, helyi készítmény.  

Mind a nagypalli, mind a szegedi övveretek (119. kép 1-2, 5) esetében formai 

szempontból is kivételes tárgyakkal állunk szemben: a szegedi veret gyöngysorkerete, 

illetve a négyzethez közel álló arányai idegenek a griffes veretektől. A nagypalli sorozat 

növényi mintája ritka jelenség téglalap alakú vereteken, illetve a garnitúra szándékos (a 

rögzítőfülek tanúsága szerint egyszerre mintázott) kétféle veretből összeállítása is 

szokatlan a korszakban (mindkét szempontot bővebben ld. a mártélyi garnitúra 

tárgyalása kapcsán). 

A rögzítőfül a látszat szerint avar környezetben csak importtárgyakon, vagy 

helyben készített, de importtárgyak közvetlen befolyása alatt álló, kísérleti jellegeket 

hordozó darabokon tűnik fel, a késő avar állatstílusban idegen jellemző. 

 

3.2.3. Gyöngyözött és kannelurás zsanér
686

 

Mindkét forma használata hosszú múltra tekinthet vissza a mediterrán 

térségben.
687

 A késő avar kori Kárpát-medencében főleg a kannelurás megoldás 

elterjedt, mind csatok, mind csüngős veretek zsanértartó fülein. 

Az összes, gyöngyözött vagy kannelurás zsanéros nagyszíjvég eltér még 

legalább egy szempontból az átlagtól: a mártélyinak (126. kép 4) és a Fleissig-

gyűjtemény darabjának díszítése, a tiszafüredinek a díszítőmező sodort kerete, a 
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 Listát ld. fent, a mediterrán befolyásból táplálkozó florálgeometrikus-geometrikus ornamentika 

tárgyalásánál.  
685

 Bizánci területen (Anatólia) előkerült párhuzamaikhoz: Schulze-Dörlamm 2009b, 125-126. 
686

 8. század első felére keltezhető darabok: Gyöngyözött zsanérok, zsanéros szíjvégen: 

Hódmezővásárhely – Mártély – Csanyi-part B (Hampel 1905, 106-108, Taf. 85);  

Csaton: Gyód – Máriahegy 38. sír (Kiss 1977, Pl. VII); Tiszafüred – Majoros 89 (Garam 1995, Taf. 65); 

Želovce (Zsély) 335 (Čilinská 1973, 96, Taf. LVII); 

Kannelurás zsanérok, zsanéros szíjvégen: Gyód – Máriahegy 38. sír (Kiss 1977, Pl. VII); Magyarország, 

Fleissig-gyűjtemény; Tiszafüred – Majoros 125 (Garam 1995, Taf. 68);  

Csüngős téglalap alakú vereten: Čataj (Csatáj) 60 (Hanuliak – Zábojnik 1982, Tab. II, 1-9); Čataj 115 

(Hanuliak – Zábojnik 1982, Tab. III, 14); Győr – Téglavető-dűlő 838 (Fettich 1943, XXXIII, 6-9); 

Hódmezővásárhely – Mártély – Csanyi-part B (Hampel 1905, 106-108, Taf. 85); Mosonszentjános – 

Kavicsbánya 51 (közöletlen, MNM); Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 

1962, 24-26); Szeged – Makkoserdő 208 (Salamon 1995, Pl. 15); Szentes – Kaján 321 (Korek 1943-44, 

36-37, XXIX. t. 1-32); Vojka – Brdašica 2 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 98);  

A megoldás viszonylag gyakrabban fordul elő széles pajzs alakú vereteken. Például: Alattyán – Tulát 146 

(Kovrig 1963, 20, Taf. XII), Budapest, 29. sz. lh., 14 (Nagy 1998, 73, Taf. 58); Čoka – Kremenjak (Csóka 

– Tűzköveshalom) 57 (Kovrig – Korek 1960, 263-264, Pl. CIII); Győr – Téglavető-dűlő 258 (Fettich 

1943, XIX. t, 3-6); Kiskőrös – Városalatt 150 (Horváth 1935, 46, XXX. t. 1-16); Wien 13 – Unter St Veit 

(Daim 1979, 62-66, Taf. 4-5); Bakonycsernye – Kun Béla utca 2 (Fülöp 1977, VI. t.); Öcsöd – 

Büdöshalom 59 (Genito – Madaras 2005, Obj. No. 1-14); Csongrád – Mámai-csárdadűlő 16 (Csallány 

1941, 171, XLIII. T);  
687

 Gyöngyözött zsanérokhoz ld. Garam 2000, 217-218. A kannelurás zsanérformát az avar leletanyagban 

tudomásom szerint nem vizsgálták, a Mediterráneumban széles körben megtalálhatóak párhuzamai: 

Schulze-Dörlamm 2009b, Nr. 328, 335, 357, 369, 370, 380, 444; Abb. 88, stb.  
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gyódinak viszonylag originális, 1. típusú állatküzdelmi jelenete és gyöngysorkerete nem 

illik az avar átlagba.  

 

3.2.4. Tokos-zsanéros felfüggesztésű nagyszíjvégek
688

 

A szíjvégek zsanéros felerősítési módja a római katonai övek szíjvégein is 

ismert, késő antik környezetben elterjedt megoldás a Mediterráneumban. A szíjvég 

zsanéros voltán kívül a síregyüttes összefüggésében vizsgálható esetek közül a legtöbb 

beleolvad a korszak vereteinek átlagába. A tokos-zsanéros felfüggesztésű szíjvégek a 

késő avar állatstílus legkorábbi tárgyaival együtt tűnnek fel. Több esetben még vastag 

lemezből kivágott veretekkel fordulnak együtt elő. Kárpát-medencei földrajzi 

elterjedését szemlélve feltűnő, hogy az egyértelműen nyugat felé súlyozódó egyéb 

mediterrán eredetű formákkal/ megoldásokkal szemben a szíjvég zsanéros 

felfüggesztése körülbelül egyforma elterjedést mutat az avar szállásterületen, illetve 

talán kedveltebb volt a Dunától keletre. 

A váci (123. kép 1) és mártélyi (126. kép 4) darabokat egyéb szempontból 

különleges voltuk miatt a mártélyi garnitúra kapcsán, a Fleissig gyűjteményből 

származó nagyszíjvéget ábrázolása miatt a bizánci eredetű összetett jelenettel díszített 

tárgyak között tárgyalom. 

Négy, nagyon hasonló megoldású, „vonuló griffekkel” díszített darab mögött 

talán közös őstípust sejthetünk. A szegedi és tiszaeszlári darabokon a díszítőmezőt 

külön, gyöngyözött keret veszi körbe, illetve ugyan ilyen léc választja el egymástól a 

griffeket. A dévaványai nagyszíjvég kerete velük megegyező, azonban ott a griffeket 

egyenes gerinc különíti el, a nagymágocsi darabon pedig csak a griffek között van 

gyöngyözött gerinc. A zsanéros felfüggesztési mód a díszítőmező keretelésétől külön is 

megjelenik, találkozásuk véletlenszerű szóródást mutat.
689

 A nagypalli 16. sír 

garnitúrájának veretei rögzítőfüllel öntöttek. 

 

A nagyszíjvégek zsanéros felfüggesztése ismert már a 7. századi Kárpát-

medencében is. Egyes területeken a szokás biztosan fennmaradt a 8. századig (női 
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 Budapest IX – Wekerle-telep 35 (Nagy 1998, 66, Taf. 52); Császártöltés; Dévaványa – Köleshalom 11 

(Kovrig 1975, 126, Fig. 4); Gyód – Máriahegy 38 (Kiss 1977, 40, Pl. VII); Hódmezővásárhely – Mártély 

– Csanyi-part B (Hampel 1905, Taf. 80-81); Jutas 28 (Fettich 1927, X. t. 1); Keszthely – Dobogó (Lipp 

1884, IV. t. 74); Košice – Šebaštovce (Kassa – Zsebes) 131 (Budinský-Krička – Točik 1991, Taf. XVIII); 

Kölked – Feketekapu B 419 (Kiss 2001, Taf. 79); Nagypall I 16 (Kiss 1977, Pl. XXVIII); Ordas – 

Dunapart szórvány (Hampel 1905, Taf. 80-81); Öcsöd – Büdöshalom 59 (Genito – Madaras 2005, Obj. 

No. 1-14); Magyarország, Fleissig-gyűjtemény szórvány; Nagymágocs – Ótompahát 93. (Fancsalszky 

2007, 51, 10. t. 7); Nagypall I – Határi-dűlő 16 (Kiss 1977, Pl. XXVIII); Novi Slankamen – Čarevci 20. 

sír (Janković 2003, 101, Sl. 8); Perchtoldsdorf 1 (Daim 1979, 72-74, Taf. 19); Szeged – Sövényháza, 

sírlelet (Hampel 1905, II/117-118, Taf. 97, 12); Szentes – Jaksor – Kettőshalom C (Fancsalszky 2007, 85, 

46. t. 7); Székkutas – Kápolnadűlő 38 (B. Nagy 2003, 21, 15. kép); Szirák – Degenfeld-birtok 52 (Pósta 

1895, 78); Tiszaeszlár – Kunsírpart 7 (Fancsalszky 2007, 10. t. 4); Tiszafüred – Majoros 125 (Garam 

1995, 23, Taf. 68); Tiszafüred – Majoros 190 (Garam 1995, 30, Taf. 73); Vác környéke, szórvány 

(Hampel 1905, 96-97); Zamárdi – Réti-földek 805 (Bárdos-Garam 2009, 111, Taf. 213). 
689

 Zsanéros nagyszíjvégek, keretelt díszítőmezővel (ld. ott a négy lelőhelyen együtt előforduló két 

jellemzőt) – összehasonlítva: keretelt díszítőmezőjű, egyszerű tokos szíjvégek: Fancsalszky 2007, 6. t. 1-

3, 14. t. 1-5, 15. t. 4-5; zsanér és keret nélküli, megegyező formakinccsel és elrendezésben vonuló 

griffekkel díszített, átlagosnak mondható avar nagyszíjvégen: Fancsalszky 2007, 6-7. t, 8. t. 1, 3, 5-6, 9. t. 

Hasonlóképpen vannak olyan, vonuló griffekkel díszített nagyszíjvégek, amelyeknél a díszítőmező 

nélkülöz minden külön keretelést: Fancsalszky 2007, 8. t. 2, 7. A zsanéros felfüggesztés, illetve a 

díszítőmező általában gyöngyözött keretelése, amely együtt négy esetben előfordul, és hipotetikusan 

tartható bizánci eredeti tárgy befolyása alatt keletkezettnek, egyesével és szórványosan más tárgyakon is 

feltűnik. 
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övcsüngők szíjvégei, Tiszafüred, késői lemezes nagyszíjvégeken).
690

 Egyetlen, általam 

ismert példány kivételével (Öcsöd – Büdöshalom 59. sír)
691

 azonban a késő avar kori 

darabok nem a 7. századi Kárpát-medencében elterjedt, hanem a 7-8. század fordulóján 

az öntött szíjvégekkel nagy tömegben elterjedő, illetve szinte kizárólagossá váló formai 

hagyományt követik (homorú oldalú, hegyes végű szíjvégforma). A zsanéros, lemezes, 

U alakú 7. századi nagyszíjvégek és a 8. századi öntött példányok elterjedése közötti 

különbség nem igazolja a két típus közötti közvetlen kapcsolatot.
692

 Az elterjedési 

területekben tapasztalható különbség miatt a késő avar kori darabok nagy 

valószínűséggel az avarság 8. század eleji állatstílus kialakulásával egyidejű mediterrán 

kapcsolatait tükrözik.  

 

3.2.5. Díszített keretű tárgyak
693

 

A tárgy minőségétől, méretétől függően jó vagy gyengébb kivitelű gyöngysorral, 

illetve gyöngyözéssel díszített keret a 7. század középső harmada után csak a 8. századi, 

öntött tárgyakon tűnik fel. Korábbi elterjedése (álcsatos kör) és a késő avar kor közötti 

hiátus miatt valószínűleg az öntött veretek elterjedésével egykorú átvétel. 

A tárgy peremét, illetve attól külön a díszítőmezőt körbevevő, néha többszörös 

keret a mediterrán környezetre jellemző vonás, késő antik hagyományból táplálkozó 

kora középkori ékszereken számos esetben megfigyelhető. A tárgy stílusától, illetve az 

előállítási technikától függően számos megoldás létezett (filigrándrótból font, sodort, 

gyöngyözött, árkádíves, ornamentális frízes, rácsozott).
694

 A jelenség a képmező antik 

környezetben általános keretelésével áll kapcsolatban.
695

  

A legtöbb tárgy egyéb szempontból megfelel a késő avar kor elejére jellemző 

képnek.
696

 Mivel a 8. századi Kárpát-medencében 7. századi, helyi megjelenéseinél 

                                                 
690

 Garam 2011. 
691

 Genito, B. – Madaras, L., 2005, Obj.No. 1.  
692

 A Garam Éva által összegyűjtött 7. századi női övcsüngőin lévő zsanéros szíjvégek egyértelműen a 7. 

század korábbi szakaszára keltezhetőek, illetve szinte kizárólag a Dunántúlon fordulnak elő (Garam 

2011). A tárgytípus a 7. századi férfiviseletben (veretes övek) nem jellemző.  
693

 A nagy darabszám miatt a díszített keretű tárgyak esetében csak reprezentatív gyűjtésre törekedtem. 

Gyöngysorkeret: Gyód – Máriahegy 38 (Kiss 1977, 40, Pl. VII); Hódmezővásárhely – Mártély, Csanyi-

part B (Hampel 1905, Taf. 80-81); Keszthely (Hampel 1905, III. 163); Keszthely (Hampel 1905 III. 156); 

Kékesd 137 (Kiss 1977, 54, Pl. XVII); Öcsöd – Büdöshalom 60 (Genito – Madaras 2005, Obj. No. 0017); 

Szekszárd – Bogyiszlói út 451 (Rosner 1999, 61, Taf. 32); Nyékládháza – Mezőnyék-vasútállomás 8 

(Végh 1965, 178, II. t. 4-15); Szeged – Fehértó A 307 (Madaras 1995, 45, Pl. 32); Tiszafüred – Majoros 

330 (Garam 1995, 47, Taf. 84); Bélmegyer – Csömöki-domb 102 (MRT 10, 111. t); Horgoš – Djavolja 

rupa, imanje Karas I. (Horgos – Ördöglyuk, Kárász I. birtok) 5 (Kárász 1894, 198, 202); Komárno – ul. J. 

Váradiho (Komárom – Váradi J. u.) 8 (Čilinská 1982, 348-349, Tab. III, 1-5); Regöly – Kapuvár 12 (Kiss 

1984b, 129, 56. t); Öntött bronz, zsanéros karkötőn: Szeged – Kundomb 108 (Salamon – Sebestyén 1995, 

Pl. 16); 

Gyöngysor szalaghurkokat kitöltő korongokká bontva: Tiszafüred – Majoros 1171 (Garam 1995, 138, 

Taf. 156); Romonya II 67 (Kiss 1977, 131, Pl. LVI); 

Kettős ívsorból/rombuszsorból álló keret: Csongrád – Hunyadi tér szórvány (Szalontai 1994, 1. ábra).  

Árkádíves/karéjos keret: Edelsthal (Nemesvölgy) 184 (Sőtér 1898, 216, IV. t. 9); Komárno – Lodenice 

(Komárom – Hajógyár) 108 (Trugly 1993, 196, Taf. XIV); Tiszafüred – Majoros 1264 (Garam 1995, 154, 

Taf. 169); Vác környéke, szórvány szíjvégtok (Hampel 1905, 96-97, Taf. 75); 

Sodort keret: Szentes – Felsőcsordajárás sírlelet (Fettich 1937a, 24-26, IV. t). 

Antitetikus háromszögekből álló sor: Romonya I 28 (Kiss 1977, 111-112, Pl. XLV); Szebény I 197 

(Garam 1975b, 85, Fig. 15); 

„Ökörszemes” keret: Mosonszentjános – Kavicsbánya (közöletlen)  

Növényi levélsorból álló keret: Ismeretlen lelőhely (MNM, közöletlen) 
694

 Számos példányt idéz: Yeroulanou 2010;  
695

 Trilling 1985, 2-5. 
696

 A gyódi, váci és mártélyi zsanéros nagyszíjvégekhez ld. a zsanéros nagyszíjvégeknél. 
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sokkal változatosabb típusokat mutat, valószínű, hogy késő avar kori változatai 

folyamatosan frissültek a Mediterráneum irányából. 

 

3.2.6. Díszítőmező keretelése
697

 

A tárgy (sokszor gyöngyözött, rovátkolt, megvastagodó, stb.) peremén belül, a 

díszítőmező körül végigfutó, gyakran többszörös keret általános jelenség az antik 

hagyományban. A késő avar korban a tárgy kivitelétől függően a keret minősége eltérő 

lehet. Így az árkádíves keret sok esetben inkább hullámvonalként, a gyöngyözött keret 

pedig rovátkolt folyamatos lécként jelenik meg. A feljebb felsorolt kerettípusokhoz 

hasonlóan számos változatban él, bár igazán csak az árkádíves, illetve a gyöngyözött 

változat mondható elterjedtnek.  

A kerettől eltekintve a legtöbb tárgy a megszokott késő avar kor eleji 

formakincset mutatja.  

Néhány tárgy esetében a keret egyéb, avar környezetben szokatlan részletekkel 

találkozik. A csongrádi szórvány nagyszíjvég kerete megegyezik a vrapi téglalap alakú 

veretével (ld. bővebben alább). A mezőberényi (Békés megye) szórvány, erősen kopott 

nagyszíjvég töredéken
698

 a vonuló „griffek” alakját keretező kontúr vette körbe, a 

hátoldal indaszárain és levelein egyes helyeken kopott voltuk ellenére még látszik az 

alakos motívumokéval megegyező kontúr. A tárgy feltűnően széles, nehéz, kerek aljával 

formailag sem illik a hasonló díszítésű tárgyak közé (123. kép 3). A minta 

keretezésének párhuzamát egy bélmegyeri (Békés megye),
699

 egykorú nagyszíjvég 

                                                 
697

 A nagy darabszám miatt a keretelt díszítőmezőjű tárgyak esetében csak reprezentatív gyűjtésre 

törekedtem. 

Árkádíves keret: Alattyán – Tulát 395 (Kovrig 1963, 38, Taf. XXVI); Gátér – Vasútállomás 58 (Kada 

1905, 381); Gátér – Vasútállomás (Kada 1906a, 148); Mali Idjoš – Žuta jama (Kishegyes – Sárgagödör) 3 

(Gubitza 1907, 348-349); Nagypall I – Határi-dűlő 16 (Kiss 1977, 74, Pl. XXVIII); Nagypall I – Határi-

dűlő 80 (Kiss 1977, 76, Pl. XXXI); Ordas, sírlelet (Hampel 1905, III. 180); Orosháza – Béke-TSz-

homokbánya 150 (Juhász 1995b, Taf. XXIII); Tiszafüred – Majoros 1264 (Garam 1995, 154, Taf. 169); 

Šal’a I (Veča-Vízállás) (Vágsellye – Vízállás) 75; Visznek – Kecskehegy 81(Török 1975d, 335, Fig. 7); 

Zillingtal 107; 

Gyöngyözött/rovátkolt keret: Abony – Neppel F. telke 11 (Éber 1901, 295); Balatonszőlős – TSz-Istálló, 

C sír (Németh 1969, Abb. 13); Dévaványa – Köleshalom 11 (Kovrig 1975, 126, Fig. 4); Dévaványa – 

Köleshalom 66 (Kovrig 1975, 135, Fig. 7); Dunaszekcső – Téglagyár, 42. sír (Sós 1966-1967, Abb. 48/1, 

Abb. 49/1); Edelsthal (Nemesvölgy) 143 (Sőtér 1898, 214, III. t. 3); Körösladány – Gát 10 (Fettich 1930, 

207); Nagymágocs – Ótompahát, sírlelet; Orosháza – Bónum-téglagyár 56, 62, 231 (Juhász 1995a, Taf. 

IV, V, XI); Öskü – Agyaggödör 44 (Rhé – Fettich 1931, 46, Taf. XII, 13-20); Szeged – Sövényháza, 

sírlelet; Szeged – Makkoserdő 208 (téglalap alakú griffes veret, kannelurás zsanérral); Szentes – 

Nagyhegy (vonuló griffekkel, sima tokos, griffek között semmi); Székkutas – Kápolnadűlő 31 (B. Nagy 

2003, 20, 13. kép); Táp – Borbapuszta 36 (rossz rajz, bizonytalan, indavirágos); Tiszaeszlár – Kunsírpart 

7 (Fancsalszky 2007, 10. t. 4); Tiszafüred – Majoros 1244 (szalaghurkokban korong, előlapon árkádíves 

keret); Üllő I – Disznójárás 36, 150, 196 (Horváth 1935, 13, 21, 26, IV. t, IX. t. 1-15, XIII. t. 16-30); 

Sotheby, ismeretlen lh-ű; Mindszent – Bozó-tanya 17 (Szalontai 1995, 189, 8. kép, 17-20); 

„Futókutya” keretként: Mistelbach 1906-07/1. sír 

Sodort keret: Jászberény – Szentimre, sírlelet (Fettich 1937, 65); Keszthely – Dobogó szórvány (Hampel 

III. 140); Tiszafüred – Majoros 125 (Garam 1995, Taf. 68); 

Sima keretelő léc: Kaba – Bitózug 87 (Nepper 1982, 112, 12. kép); Keszthely – Alsópáhok (mint dobogói 

nagyszíjvég, csak tok keskenyebb); Keszthely – Dobogó (rácsos díszű, áttört, tokja jóval szélesebb); 

Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 108 (Trugly 1993, 196, Taf. XIV); Hódmezővásárhely – 

Mártély – Csanyi-part A (téglalap alakú griffes veret, sarlós szárnyú griffel); Romonya I 28 (Kiss 1977, 

111-112, Pl. XLV); Tiszafüred – Majoros 1254, 1264 (Garam 1995, 150, 154, Taf. 168, 169); 

S alakokból összeállított keret: Orosháza – Bónum-téglagyár 56 (Juhász 1995, Taf. IV); 
698

 MRT 10, 88. t. 9a-9b. 
699

 MRT 10, 111. t. 15a-15b. 
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leveleiről ismerem. Az utóbbi darab közvetlenül mediterrán párhuzamokhoz köti a 

formát.
700

  

A késő avar kori kisművészet tárgyai között az általában sima külső peremen 

belül a díszítőmező keretezését csak ritkán találjuk meg, mégis gyakrabban és több 

formai változatban, mint 7. századi környezetben.
701

 8. századi típusai – legalább 

részben – levezethetőek lennének a 7. századi, helyi leletanyagból. Nagyobb számuk, 

elterjedésük, illetve változatosabb voltuk azonban inkább amellett szól, hogy a 7. és 8. 

századi Kárpát-medencei megjelenés nem elsősorban a helyi leszármazásnak, hanem a 

térség folyamatos mediterrán kapcsolatainak következménye. 

 

3.2.7. Gombos végű csatok és szíjvégek 

A szíjvégek Kárpát-medencei előfordulásait Kiss Gábor összegyűjtötte. Listáját 

egyetlen, erősen kopott, vagy lereszelt gombú, zsanéros nagyszíjvéggel tudom 

kiegészíteni (Császártöltés, szórvány, MNM).  

A gombos végű tárgyak kronológiai szóródása ugyan azt a képet mutatja, mint a 

zsanéros felfüggesztésű daraboké, egy kivétellel egyértelműen a késő avar kor első, 

vagy első két időrendi szakaszára keltezhetőek.
702

 Területi elterjedésük látványosan 

eltér a zsanéros szíjvégekétől, jelentős részük a Dunától nyugatra került elő (bővebben 

ld. a késő avar kor első felének geometrikus dominanciájú mintáinál) 

 

3.2.8. Ornamentika 

Mint már szó esett róla, egyes, mediterrán eredetű alakos motívumok 

(madáralakok, stb.) csak kivételes esetekben tűnnek fel avar környezetben. A jelenség 

jól kutatott,
703

 alább ezért csak azokat a formákat tárgyalom, amelyek formai 

jellemzőikkel, részletmegoldásaikkal az avar átlag és a mediterrán térség formakincse 

között az összekötő kapcsot jelentik (pl. részletgazdag/abb ábrázolás). Az avar 

környezetbe átvett mediterrán eredetű formák átlaga azonban a díszítőművészetnek 

minden szintjén jelentős redukálódást szenved el. 

 

3.2.8.1. Ornamentális szervezőelvek 

Csekély számú kivételtől eltekintve az avar környezetben feltűnő motívumkincs 

a változatosabb mediterrán szerkesztésekkel szemben csak kevés megoldást mutat. Az 

összetett – általában egyedi – alakos ábrázolások mediterrán körhöz köthető típusait 

feljebb, az állatküzdelmi jelenetek kapcsán, illetve alább tárgyalom. Az alakos 

ábrázolások nagy része megegyező formában, vagy csak jelentéktelen változtatásokkal 

ismétli ugyan azt a motívumot. Az egyszerű (repetitív) alakos ábrázolások lehetséges 

változatait feldolgozza Fancsalszky Gábor.
704

 Az avar repertoárból hiányoznak a 

mediterrán ornamentikában széles körben alkalmazott, szembeállított állatalakok 

                                                 
700

 Bobbio, Destefanis 2004, Nr. 96, Tav. XXXIV. A keret párhuzamai megközelítően egykorú itáliai 

kőfaragványokon: például Tagliaferri 1981, Nr. 535-536, Tav. CXCII;  
701

 Megjelenéséhez a 7. század második felének „bizánci típusú” tárgyain ld. Garam 2001; 7. század végi 

környezetben:  

Gyöngysorkeretes tárgy: Szebény I 18 (Garam 1975, Fig. 3);  

Gyöngyözött keret: Bóly – Siebert-puszta A sír, (Papp 1962, 1. t. 1-6); Kisköre – Halastó 27, 34, 121. sír 

(Garam 1979, Taf. 8-9, 19); Solymár 20, 63. sír (Török 1994, Taf. VI. 5-15, Taf. VII-VIII, Taf. XVII, 13). 

Az utóbbi zegzugmintás léccel. 

Árkádíves (?) keret: Pilismarót – Öregek-dűlő 4 (Szabó 1975, Fig. 4). 

„Sziromsor”: Pilismarót – Öregek-dűlő 67 (Szabó 1975, Fig. 6). 
702

 Kiss 2002, 411. 
703

 Katalógusszerű összefoglalásukat ld. Fancsalszky 2007, 86-90, 108; értelmezésükhöz ld. Daim 2001. 
704

 Fancsalszky 2007, 48-57. 
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(„confronted animals”),
705

 illetve ahol „vonuló” griffek jelennek meg szembeállítva, ott 

ez a sorozaton belül pusztán az alakok következetlen irányításának példája.
706

 Az alakos 

motívumokkal is párosuló növényi alapú „inhabited scroll”, gyakran erősen 

geometrizáló
707

 rendszernek a késő avar állatstílusban szinte kizárólag hullámzó 

indaszárra szerkesztett, medalionba nem záródó változatai jelennek meg. A 

medalion(szerű) megoldás ritka esetben, egyes motívumtípusok kísérőjeként, főleg 

oroszlánokkal együtt fordul elő (ld. alább). Az avarság a mediterrán-bizánci „medallion 

style”-t
708

 csak ornamenssé redukált, eredeti kontextusából, szimmetriaviszonyai közül  

kiszakított, egyszerű formájában alkalmazta. Az alakos ornamentika Mediterráneumban 

jellemző keretelése ritka esetben, gyakorlatilag kivételként tűnik fel a késő avar kor 

elején.
709

 

 

3.2.8.2. Alakos ábrázolások 

Avar környezetbe kerülve a szervezőelvekhez hasonló szegényedésen, illetve 

válogatáson mentek át a formai szempontból a mediterrán térség felől jól levezethető 

alakos motívumok is. Itt csak azokat a típusokat emelem ki, amelyek vagy 

darabszámukkal, vagy az interpretáció jellegével valamilyen szempontból jellegzetesen 

avar jelenségnek tarthatóak (griffek, oroszlánok, összetett alakos jelenetek).  

 

3.2.8.2. a) „Griffek” 

A 7. századi Kárpát-medencében feltűnő, préselt kivitelű griffek, illetve 

általában inkább négylábú állatalakok formavilága túl egyszerű ahhoz, hogy előzményül 

szolgáljon a késő avar kor első felének ennél változatosabb megoldásaihoz.
710

 Emiatt, 

bár az avarság a 7. században nyilvánvalóan ismerte a griff, illetve egyéb négylábú 

ragadozók figuráját, a késő avar állatstílus nagyrészt újabb, eredeti ábrázolásokhoz 

nyúlhatott. Ezeket azután egyéni ízlése alapján átalakította: a csőrös „griffek” jelentős 

hányadának hiányzik a szárnya, illetve a szárnyat javarészt különböző, az állat háta fölé 

illesztett ornamentikus elemek pótolják. Az ábrázolásoknak csak kisebb része őrzött 

meg egyértelműen a Mediterráneum felé mutató formákat (sarlós szárnyú griffek). A 

sarló alakú szárny a mediterrán térség kistárgyain/plasztikájában is kedvelt forma volt. 

A sarlós szárnyú példányokat elválasztja az átlagos avar griffektől, hogy noha számos, 

téglalap alakú vereten ábrázolt változatuk fennmaradt,
711

 egyéb „griff”-típusokkal 

szemben széles pajzs alakú vereteken is ábrázolták.
712

 

Kiemelkedik a Kárpát-medencei sarlós szárnyú griffek sorából a Csongrád – 

Hunyadi-téren talált szórvány, aranyozott nagyszíjvég (123. kép 4).
 713

 Párhuzamai 

alapján a közlő a SpA I-be, a 8. század első felére keltezi a darabot. A tárgy mind a 

griffalakok, mind a keret díszítése, mind pedig az első griff előtt a peremből kinövő, 

körbe hajló kacs miatt kitűnő párhuzama a vrapi kincs téglalap alakú veretének.
714

 

Benne valószínűleg a sarlós szárnyú griffet a Kárpát-medencébe közvetítő, de legalább 

a forma forrásához közel álló darabot láthatunk. Alább jelentősége lesz annak is, hogy 
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 Trilling 1989, 44-47. 
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 Fancsalszky 2007, 11. t. 1-4; 13. t. 2-3; 16. t. 2, 4; 17. t. 2;  
707

 Bühler 2000, 60-61. 
708

 Trilling 1985, 3-5. 
709

 Ld. a tárgyak és a díszítőmező keretelésének tárgyalásánál. 
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 A préselt, 7. sz-i alakokhoz ld. Fancsalszky 2007, 45-46, 1. t. 1-5, 8-9, 11; 2. t. 4-5, 7, 9, 11.  
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 Stadler 1990, 310-312.  
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 Leithaprodersdorf – Annakreuz, szórvány (Winter 1997, 149, Taf. 39); Leobersdorf 51. sír (Daim 

1987, Taf. 43). 
713

  Szalontai 1994, 337-348. 
714

 Szalontai 1994, 343. 
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Szalontai Csaba Peter Stadler adataira hivatkozva a Kárpát-medence legnagyobb 

tömegű darabjai közé sorolja a tárgyat.
715

 

A sarlós szárnyú változat kivételével a vállból kinövő szárnyú, antik képtípusból 

közvetlenül levezethető griffek ritkák a Kárpát-medencei avar korban. Esetükben a 

szárny formája mellett egyéb, avar környezetben szokatlan részletmegoldások is 

feltűnnek. A keceli, sörényes, tollas szárnyú griffel díszített veretekkel
716

 a garnitúra 

összefüggésében a dolgozatnak külön szakaszában foglalkozom. A Szentes – 

felsőcsordajárási és – kajáni sorozat veretei megegyezőek, tollas szárnyú, zömök testű, 

kerek szembogarú darabok (123. kép 6).
717

 A lapistói griffek tollas szárnyúak (123. kép 

11).
718

 

Motívumformai szempontok szerint mind a négy ábrázolás egyedülálló az avar 

leletanyagban. A szárny „anatómiailag” helyes ábrázolása mellett a szárnyakon a látható 

tollak is az antik eredetű griff ábrázolásokhoz köthetőek. Az ábrázolások 

részletgazdagsága (tollak, sörény, szem kidolgozása) idegen a késő avar kori ábrázolási 

stílustól. 

A mediterrán példákon előforduló jelenség, hogy az állat – griff – alakjának 

egyes részei növényi jelleget öltenek.
 719

 A jelenség párhuzama egy csúnyi griffes 

sorozaton található meg (123. kép 7).
720

 A csúnyi veretek a feljebb felsorolt 

példányokhoz hasonlóan csúcsminőségnek számítanak avar kontextusban, mind 

részletgazdag kidolgozásuk, mind felület-megmunkálásuk miatt. Ahogyan a fenti 

tárgyak a griffek naturalista megfogalmazásával, úgy a csúnyi veretek a griff absztrakt-

növényiesedő ábrázolásmódjával ütnek el az avar párhuzamoktól. A vereteken a griff 

első lába növényi kaccsá, szárnya és farka leveles képződménnyé alakult. A szárnyon és 

farkon profilban ábrázolt, hegyes levél a késő avar kor első felében leggyakoribb típusa, 

laposinda-levelek takaróleveleként, egymagában,
721

 illetve griffek farka végén is 

általánosan előfordul. A szárny megoldása és a test arányai párhuzam nélküliek az avar 

leletanyagban. A bepördülő, indavégként kialakított mellső láb analógiáját az idézett 

csongrádi szíjvégről és a vrapi kincs griffes veretéről ismerjük, bár az utóbbi esetekben 

a kacs a veret pereme felől nő a láb felé.
722

  

A csúnyi veret csüngőjének indái között csőrében stilizált szőlőfürtöt tartó 

madár ül. Az avar területen rendkívül ritka madárábrázolás általános a mediterrán térség 

késő antik és kora középkori díszítőművészetében.
723

  

A tárgyalt leletek a csúcsminőségű felület-megmunkálás, morfológiai 

különállásuk és részletgazdagságuk mellett a rajtuk felfedezhető készítéstechnikai 

jellemzőkkel is elkülönülnek az avar átlagtól. A Szentes – lapistói kivételével az összes, 

felsorolt veretsorozatnak (Csúny, Szentes, Kecel) közös jellemzője, hogy vastagságuk 

és tömegük a csongrádi szíjvéghez hasonlóan rendkívüli. Sík hátoldalukon az áttörések 

környéke szokatlan módon, rézsűs peremmel van körbevágva. A vastag, nagy tömegű 

veretekre a mártélyi garnitúránál térek vissza. 

A tömegével és vastagságával Kárpát-medencei leletek közé illeszkedő Szentes 

– lapistói veretsorozat
724

 sík hátán az avar anyagban egyedülálló módon minden 
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 Sós 1958, 8, XX. t. 
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 Szentes – Felsőcsordajárás, sírlelet (Fettich 1937a, 24-26, IV. t); Szentes – Kaján 351. sír (Korek 
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 Fettich 1937a, 21-24, III. t. 
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darabon megegyező szövetminta látható (a szövet szálainak nem csak futása, hanem 

egyes vastagabb szálak helye is megegyező). Bármi is a jelenség technológiai hátterű 

magyarázata,
725

 az unikális griffeket mintázó mester nem az avar környezetben 

megszokott technológiai fogásokat használta. 

 

3.2.8.2. b) Oroszlánok  

Nem összetett jelenetben egyértelműen oroszlánokat a 8. század első felében 

csak az Északnyugat-Dunántúlon és Moson környékén koncentrálódó körben 

találunk.
726

 A teljesen egységesen megjelenő alakos díszítést egyetlen típusú, áthajló 

indaszárra szerkesztett háromlevelű félpalmettás vagy virágos palmettás növényi 

ornamentika kíséri. Az oroszlánokat tartó medalionba záródó indaszár szokatlan a 

korabeli avar környezetben, illetve kizárólag az oroszlános nagyszíjvégekhez társul (ld. 

fent). A hátteret legtöbb esetben kör alakú poncokkal díszítő tárgyak zárt, egyetlen 

műhelyhagyományhoz köthető csoportot alkotnak, amelybe azonosan díszített rozetta 

alakú veretek és kisszíjvégek is beletartoznak. A csoport díszítése, illetve kerek 

poncokkal borított háttere a csongrádi nagyszíjvég mellett egykorú tárgyon egy 

Hortobágy – árkusi domborított díszű, lemezes kisszíjvégen is feltűnik,
 727

 általános 

mediterrán jellegzetességnek tartható.
728

 Jozef Zábojník szeriációs vizsgálatai szerint a 

kör darabjai inkább az SS I előrehaladott időszakába és az SS II elejére keltezhetőek,
729

 

tehát a szíjvégek formai jellemzői ellenére sem tartoznak szorosan a vizsgált időrendi-, 

a rozetták iránti előszeretet miatt pedig a vizsgált tipológiai horizonthoz. 

A fenti, oroszlános sorozat formai jellemzőit mutatják egyéb egykorú tárgyak is, 

az oroszlánok egyértelmű ábrázolása nélkül. A Tiszafüred – majorosi temető 113. és 

1141,
730

 az a Székkutas – kápolnadűlői temető 96. sírjának
731

 és egy Ártánd – Kapitány-

dűlői szórvány nagyszíjvégén az benépesített indában, illetve medalionokban álló 

négylábú ragadozók nem egyértelműen, a székkutasi példán biztosan nem oroszlánok 

(120. kép 7, 123. kép 13). A tiszafüredi szíjvégek hátoldalának virágkelyhei számomra 

az avar leletanyagban csak ezen a két eseten ismertek. A második, kisebb, gyengébb 

kivitelű szíjvég törött és kopott, más, 8. század második felére keltezhető leletekkel 

került a sírba. Valószínű a 113. sírból származóval időben közeli keletkezése. Az 

ártándi nagyszíjvég alakja, illetve mindkét oldalának mintája csak a tiszafüredi 113. sír 

szíjvégén tükröződő késő antik minőséghez köthető. A székkutasi szíjvég 

tárgytipológiai alapon a 8. század elejére keltezhető, a rajta megjelenő medalionok és 

büsztök egyértelműen utalnak a tárgy mediterrán kapcsolatrendszerére. 

A tiszafüredi és székkutasi tárgyak véleményem szerint az eredeti mediterrán-

antik ornamentika avar ízléshez adaptált változatát mutatják, a számára ismeretlen 

oroszlánokat az avar környezet kutyaszerű ragadozóvá alakíthatta át. 
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3.2.8.2. c) Medalionok és a benépesített inda 

A két mintatípus kevés Kárpát-medencei feltűnése időrendileg nem mindig, 

stilisztikailag egyáltalán nem tartozik a késő avar állatstílus fő áramlatához. Annak 

alakos ornamentikája, illetve a fenti oroszlánábrázolások kapcsán történő tárgyalásukat 

viszont indokolja, hogy segítségükkel érthető meg igazán a sorba vagy oszlopba állított 

négylábú ragadozóknak a késő avar kor első felében történő tömeges ábrázolásának 

jelentősége. 

A két, egymástól szigorúan véve szerkezetileg idegen mintatípus közös 

tárgyalásának oka, hogy mindkettőt egymástól független motívumok rendszerbe 

foglalására, minta kohéziójának létrehozására használja az őket megteremtő antik-

mediterrán ornamentikai ízlés. A változatos kitöltőelemekkel medalionokba szerkesztett 

ornamentikát főleg felületet takaró szerepben (szövet, mozaikok), de peremfrízként is, 

az egész Mediterráneumban széles körben alkalmazták. Gyökerei a római művészetre 

nyúlnak vissza. Kitöltő motívumként nemcsak az állatok számos fajtája (halak, 

madarak, négylábú patások, ragadozók), hanem emberalakok, illetve a medalionokat 

összekötő jelenetek is megjelennek.
732

 

A késő avar kor első felében kevés, geometrikus kötőelemmel egymás mellé 

szerkesztett növényi elemekből álló minta került elő. Az egyetlen, medalionokba 

szerkesztett minta, a késő avar állatstílus laposindás mintái kapcsán említett klárafalvi 

nagyszíjvég.
733

 Ahogyan medalionos mintája egyedi, úgy áll párhuzam nélkül az előlap 

vadászjelenete is. A szíjvéggel az összetett alakos jeleneteknél bővebben foglalkozom 

(ld. késő avar állatstílus fejezetet).  

Avar környezetben a váltakozó méretű medalionokba szerkesztett alakos 

motívumok is atipikusnak számítanak.  

A késő avar spektrum ehhez mérten nagyon szűk. A medalionokban büsztökkel, 

négylábú állatalakokkal, illetve felváltva büsztökkel és állatalakokkal a 8. század első és 

második felére keltezhető tárgytípusokon is gyakorlatilag azonos formában kerültek 

elő.
734

 Az egyetlen, mediterrán medalionok sokszínűségét felidéző, kivételes darab egy 

bélmegyeri nagyszíjvég: a gyenge rajzolatú tárgyon egy medalionban biztosan nyúl 

szerepel, a másik háromban eltérő állatalakok vannak.
735

 Fancsalszky Gábor gyűjtése 

alapján a Kárpát-medencében nagyszíjvégen medalionba foglalt madáralak nem került 

elő. A jelenség annál meglepőbb, mert a zemun poljei lelet nagyszíjvégeinek kivételével 

a két, Kárpát-medence közvetlen környezetében előkerült nagyszíjvégen (Smerdlji, 

Mikulčice) mindkét esetben madáralakokat láthatunk (89. kép 1, 113. kép 6).
736

 A két 

tárgy alaki jellemzőik szerint közvetlen mediterrán-bizánci befolyás alatt készült. A 

zimonyi garnitúra alapján a mediterrán környezetben is biztosan készült büsztös 

változat. A késő avar környezet ebben az esetben tehát legfeljebb annyit tett, hogy a 

Mediterráneumban kedvelt
737

 madaras változatot „kiszűrte”, illetve a motívumok egy 

részét valószínűleg négylábú ragadozókkal helyettesítette.  

A benépesített inda késő avar kori környezetben a medalionoknál is ritkább 

jelenség. Megjelenése egy-egy, tiszafüredi és ártándi, rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégre 

korlátozódik. Az alakokat eredetileg befoglaló akantuszindából kevés maradt, a 

Mediterráneumban a medalionokhoz hasonlóan változatos kitöltőmotívumok helyére a 

két tárgyon nem azonosítható négylábú ragadozók kerültek.  
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3.2.8.2. d) Összetett alakos jelenetek. 

Az avar összetett jelenetek értelmezésére tett kísérlet során a jelenetek egyedi 

volta egyedi megoldásokat kíván, amely mindig jelentős bizonytalansággal terhelt. 

További nehézséget okoz, hogy esetükben a jelenet ismeretlen értelme, illetve az avarok 

által annak tulajdonított, számunkra ismeretlen új tartalom miatt kiszámíthatatlan, hogy 

az avar interpretáció
738

 mértéke és jelentősége mekkora volt az eredeti képtípus 

átalakításában.  

Az egyedi jelenetekkel díszített tárgyak stiláris szempontból nem követik a késő 

avar állatstílus absztraháló irányzatát, azzal összehasonlítva igen részletgazdagok. 

A keceli nagyszíjvég (125. kép 7) elemzésére az állatküzdelmi jeleneteknél 

kitértem.  

A kétoldalasra mintázott
739

 bánhalmi nagyszíjvég
740

 (123. kép 5) jelenetében a 

lovasok fejének lemaradása inkább amellett szól, hogy a jelenetet annak értelme nélkül, 

ismeretlen – de kétoldalas, áttört frízt alkotó hordozóról másolták.
741

 Amennyiben az 

avar környezet tulajdonított is neki értelmet, a csonka mintázás tükrében annak túl nagy 

jelentősége nem lehetett.
742

 A két „lovas” irányának az alakok egyéb jelenetekben 

(vonuló griffek és állatküzdelmi jelenetek) tapasztalható nem mindig következetes 

irányítása miatt túl nagy jelentőséget nem tulajdoníthatunk, ahogyan a „pávasárkányt” 

mindkét oldalról takaró palmettának sem: a naturális, részletgazdag mintázású keceli 

nagyszíjvégen az oroszlán a szíjvég mindkét oldalán szembenéz a szemlélővel. 

 

A klárafalvi nagyszíjvég repülő vágtában ábrázolt, vadászó lovasa – az avar 

leletanyaghoz hasonlóan – az antik ikonográfiától is idegen (123. kép 12).
743

 A 

vadászjelenet nem mutat kifejezetten a szíjvég díszítőmezőjére szerkesztett 

kompozíciót. Laza felépítése sokkal inkább arra utal, hogy „tágasabb”, az alakok jobb 

elosztását lehetővé tevő felületen megjelenő eredetiről másolták.
744

 Hasonló 

vadászjelenetekkel szép számban találkozunk szaszanida, illetve posztszaszanida 

tálakon.
745

 A nyúlvadászat a szaszanida uralkodói vadászat jeleneteitől idegen kép, 

esetében – valószínűleg a lovas alakjának részletmegoldásaival és az ábrázolásnak a 

késő avar állatstílusba illeszkedő, absztrakt stílusához hasonlóan – az avar interpretáció 

nyomával van dolgunk. A szaszanida vadászjeleneteken a már élettelen állatokat néha 

háton fekve ábrázolják, amelyben talán a klárafalvi nagyszíjvég tengelyesen tükrös 

alakjainak előzményét láthatjuk. A szaszanida uralkodói vadászatból avar környezetben 

egyszerű, lovas vadászjelenet lett. A feltételezett eredeti képtípustól való eltérések 
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alapján a klárafalvi nagyszíjvég jelenete (a mediterrán eredetű állatküzdelmi jelenetek 

(1. típus) legtöbb darabjához hasonlóan) az eredeti képtípusnak már valószínűleg 

többször másolt, erősen átértelmezett változata. A nagyszíjvég esetében az interpretáció 

erős volta lehet az oka a tárgy egyszerű, keretezetlen voltának is.  

A klárafalvi nagyszíjvég rajzolatának eredetijét hordozó tárgy – minden 

valószínűség szerint egy ezüsttál – Kárpát-medencébe kerülése az avar politika aktív 

nemzetközi kapcsolatait feltételezi.
746

 Emiatt legvalószínűbb időpontja még a 7. század 

első harmada, vagy a solidusleletek tanúsága szerint talán a század harmadik 

negyede.
747

 Ekkor vagy bizánci ajándékokkal együtt, vagy pedig a 620-as évek első 

felében a perzsa-avar szövetség nyomaként kerülhetett a kagáni udvarba, ahonnan 

azután az ajándékozási rendszerben valamelyik előkelő kincstárába juthatott.  

 

A bánhalmi mellett a Tiszafüred – majorosi 496. sír
748

 szíjvége avar 

környezetben egyedülállóan körplasztika (128. kép 2).
749

 A szíjvég ikonográfiájának 

semmi köze sincs az állatküzdelmi jelenethez. A griffek (a második állat hiányzó 

szárnya miatt esetleg kétféle ragadozó), és az antitetikus, álló alakok egyértelműen az 

avaroknál feltűnő mediterrán állatküzdelmi jelenetek
750

 alakjaihoz kapcsolódnak. 

Amellett azonban, hogy a képtípus avar adaptáción átesett formája – nyilván az avar 

környezetben a neki tulajdonított agresszív tartalom (küzdelem) miatt – a mediterrán 

állatküzdelmi jelenet helyi megjelenési formáihoz vált hasonlóvá,
751

 eredeti formája 

attól eltérő gyökerű volt. A tiszafüredi szíjvég képét Tóbiás Bendegúz azonosította 

Nagy Sándor égi útjának késő antik eredetű ábrázolásával.
752

 Mivel a kép egyes 

jellemzői – például a griffek szárnyai – általános avar formákat mutatnak, valószínű, 

hogy a tárgy az eredeti képtípustól már viszonylag távol keletkezett, többszöri 

közvetítésen átment, de ikonográfiailag még viszonylag pontos másolata. Az utóbbira 

bizonyíték az ábrázolás két oldalas volta, illetve a griffek nyakörve. 

 

A tiszafüredi temető másik alakos jelenetes szíjvégén
753

 szakállas, hosszú hajú 

férfi és medve alakú állat küzdelme látható (128. kép 1). Mindkét alak álló helyzetben 

ábrázolt, testrészeiket a képmező formájának megfelelően, kisebb mértékben torzítva 

ábrázolták (állat feje, a férfi karja). A férfi bal karja alá szorítja a nála alacsonyabb, 

illetve körülbelül vele egymagas állat fejét. A jelenet eredetileg nem illett a képmező 

formájához. Hogy a túlzottan nagynak érzett üres felületet elkerülje, a készítő a férfi 

fejének két oldalát a képmező pereméhez illesztett ívekkel töltötte ki. A szíjvég másik 

lapján avar környezetben egyedi, originális, jól kivitelezett virágzó palmettás növényi 

díszítés látható (120. kép 6).  

A jelenet jellemzői első pillantásra túl általánosak ahhoz, hogy forrását meg 

lehessen állapítani (puszta kezes vadászjelenet). A férfi viselete viszont árulkodó: a 

redőkbe rendezett, bokáig érő ruha leginkább az antik tógát idézi.  
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Egy ragadozó – eredetileg oroszlán – puszta kézzel történő megfojtása a 

tógaviselettel közös, mediterrán kontextusból két lehetséges ikonográfiai forrással 

magyarázható. Széles körben elterjedt voltának jó példája a panovoi temető egy sírjából 

előkerült, ovális-pajzs alakú övveret-sorozat: az öntött bronztárgyakon egy férfialak 

egyértelműen neki háttal forduló oroszlánnal végez puszta kézzel. A gyenge kivitelű és 

kisméretű képen a hős ruhaviselete nem felismerhető, illetve a férfi valószínűsíthetően 

meztelen vagy testhez álló ruhát hord, továbbá borotvált arcú(?).
754

 

Késő antik-kora középkori ábrázolásokon mind Sámson, mind pedig Héraklész 

ugyan ezzel a módszerrel végez az oroszlánnal. Antik mitológiai jelenetek ábrázolása a 

késő antik időszakban a teljes, egyértelműen keresztény Mediterráneum területén 

általános volt.
755

 A homlokegyenest eltérő gyökerek (kereszténység vs. antik mitológia) 

ellenére a két képtípus meglepően hasonló formában jelenik meg, közel egykorú 

ábrázolásokon is. A Via Latina ókeresztény katakombájában (360 körül) a freskókon 

egymás melletti mezőkben szerepel Sámson és Héraklész is (129. kép 1, 4).
756

 Az 

oroszlánt legyőző Sámsont az egész késő antikvitásban a jelenettel társuló beálításban 

ábrázolták. Az oroszlánnal szembeforduló alak egyik lábával előrelép, másik lábával 

hátul megtámasztja magát, miközben mindkét kezével megmarkolja a vadállat nyakát. 

Tiszafüredi jelenetünk szempontjából igazán Sámson haj- és ruhaviselete érdekes: az 

alak hosszú hajat és rövid szakállt, tógát és szandált hord. Az ugyanazon katakombában 

– ókeresztény környezetben – feltűnő Héraklész ábrázolások (a Hydra legyőzése, a 

Hesperiák almájának elrablása, Héraklész Alkésztisszel, Pallasz Athénével) egységesen 

antik attribútumaival, a bunkóval és a nemeai oroszlán bőrével a hátán, borotvált arcca, 

rövid hajjal, meztelenül jelenítik meg a hőst. Az egyazon katakomba falain feltűnő két 

alak ikonográfiailag tehát erősen különbözik: Sámsont ruhában, hosszú hajjal és 

szakállal, vele szemben Héraklész meztelenül és attribútumaival együtt jelenik meg. 

Észak-afrikai szöveteken gyakori képtípust alkotnak a Héraklész-jelenetek, közöttük a 

nemeai oroszlán legyőzése is. A mitológiai hőst ezeken is mindig a Via Latina 

freskóinak megfelelően, meztelenül, borotvált arccal ábrázolták.
757

 

Sámson és Héraklész alakjának szétválasztása a két hős oroszlánnal folytatott 

küzdelmének ikonográfiai azonossága miatt főleg kisméretű mintaterekebben – mint a 

panovoi vereteken – problematikus. Az antik mitológia szerint Héraklész egyértelműen 

puszta kézzel fojtja meg a nemeai oroszlánt (129. kép 2-3).
758

 Így, bár félredobott 

bunkója attribútumként gyakran helyet kap a képmező peremén, annak szerepeltetése 

nem kötelező, illetve azon ábrázolások, amelyeken Héraklész bunkóval csap le a 

vadállatra, egyértelműen rontottnak tekinthetőek. Emiatt a két alak egyértelmű 

megkülönböztetése – a ruhán, illetve a haj- és szakállviseleten kívül jóformán csak az 

esetlegesen szerepeltetett bunkó segítségével lehetséges. 

A jelenet értelmezését tovább nehezíti, hogy a késő antik időszakban az 

ikonográfiai formához látszólag további tartalmak is kapcsolódtak. A Nicosiában őrzött, 

lampoussai kincs ezüsttányérjain hasonló összefüggésben Dávid alakja tűnik fel. A 

Konstantinápolyban, 613-630 között, Hérakleiosz uralkodása idején készített 

tányérokon ábrázolt Dávid-ciklusban Dávid két vadászjelenetben is szerepel: egyszer 

oroszlánt, egyszer medvét győz le.
759

 A két vadászjelent ikonográfiailag megegyező: a 
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fiatal, dicsfénnyel övezett fejű Dávid lobogó tunikában a vadállat hátán térdel, bal 

kezével annak nyakába markolva, jobb kezével bunkót emel a magasba (130. kép 1).  

Nem lehet figyelmen kívül hagyni a jelenet hasonlóságát egyéb késő antik 

vadászjelenetekkel sem. A főleg diftihonokon látható cirkuszjeleneteken kívül ilyenek 

láthatóak a 6. századra keltezhető, budakalászi korsón is (130. kép 2).
760

 A fegyveres 

vadászjelenetek antik ikonológiája a gonosszal való küzdelem, illetve annak az ember 

által történő legyőzése volt.
761

  

Sámson és Dávid bibliai alakja ikonográfiailag tehát már a késő antikvitás 

művészetében is keveredett az ekkor is gyakran ábrázolt antik Héraklésszal. Úgy tűnik 

továbbá, hogy a késő antik környezetben keresztény értelmet is nyerő, szintén antik 

eredetű cirkuszi vadászjeleneteknek is volt befolyása a körre.  

A tiszafüredi nagyszíjvég jelenetének megértéséhez szükséges kitérő után 

térjünk vissza az eredeti tárgyhoz. 

A jelenetet a viselet miatt legkönnyebben a Via Latina Sámson-ábrázolásához 

köthetjük. A Héraklész-alakok késő antikvitásban látszólag sokkal gyakoribb ábrázolása 

miatt azonban nem vethetjük el az antik hőssel való azonosítás lehetőségét sem. 

Mindkét esetben azonban oroszlánnak kellene lennie az ellenfélnek. A jelenet 

értelmezésének három alapvető problémája tehát a férfi haj-, szakáll- és ruhaviselete, a 

puszta kezes küzdelem, illetve a medve alakja.  

Mint láttuk, Sámson és Héraklész küzdelmének megjelenítésében a késő antik 

ikonográfia szerint sincs mindig különbség. A kérdést egyértelműen csak Héraklész 

bunkójának a jelenléte dönthetné el, a nagyszíjvég alkotta szűk mintatérben azonban 

könnyen elképzelhető, hogy az antik ikonográfiával nem familiáris viszonyban lévő 

mester még akkor is elhagyta volna azt, ha a másolt (?) ábrázoláson szerepelt. A bunkó 

hiánya, a tóga, a hosszú haj és szakáll mindenesetre inkább a Sámsonnal való 

azonosítást támogatja.  

Ebben az esetben is kérdés marad, hogy a rendszerint jól azonosítható, sörényes 

oroszlán hogyan változott a tiszafüredi szíjvégen látható zömök ragadozóvá, illetve 

valószínűleg medvévé.
762

 Egy késő antik Sámson-ábrázolás közvetlen másolása 

esetében – főleg a hátoldal kifejezetten szépen kidolgozott palmettás dísze fényében – 

feltételezhető, hogy a képet viszonylag pontosan alkalmazta volna az avar mester is. 

Annál is inkább, mert míg a Mediterráneumban is ritkább medveábrázolások a Kárpát-

medencében is csak szórványosan jelennek meg,
763

 addig a késő antik környezetben 

széles körben alkalmazott oroszlánok viszonylag gyakrabban kerültek a fennmaradt, 

jelen tiszafüredi szíjvéggel részben egykorú tárgyakra is.
764

 Az utóbbiak közül a keceli 

nagyszíjvég mind térben, mind az összetett alakos jelenet alkalmazásának jellegében 

közeli párhuzama a tiszafüredi esetnek. Emiatt feltételezhető, hogy a jelenet elemei a 

keceli, mártélyi aranyozott garnitúráknál olcsóbb kivitelű, valószínűleg alacsonyabb 

szintet képviselő tárgyra közvetve, nem egyetlen, eredeti mediterrán képtípus másolása 

révén kerültek. Ebben az esetben az egymástól egyértelműen idegen forrásokból 

származó összetevők keveredése, szerepeltetése is könnyebben magyarázható. 

 

Késő antik környezetben Sámsonon kívül hasonló tógaviselet gyakrabban 

apostolok, császárok, hadvezérek ábrázolásain tűnik fel, a nagyszíjvég küzdelmétől 
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idegen összefüggésben.
765

 A férfi haj- és szakállviselete leginkább a késő antik-kora 

középkori ábrázolások apostolportréival állítható párhuzamba.  

A ruha alapján sejthető késő antik összefüggésbe helyezve a medvével küzdő 

férfi alakja könnyen azonosítható a késő antik cirkuszjelenetek fegyverrel felszerelt, 

alkalmasabb viseletet, általában tunikát hordó vadászaival is (121. kép 2).
766

   

Amennyiben tehát a jelenetet a ruha alapján antik környezetből vezetjük le, az 

valószínűleg több kontextus keveredéséből jött létre. A férfi ruha-, illetve talán 

hajviselete vagy Sámson jelenetből, vagy a közel egykorú bizánci ikonográfia udvari, 

illetve egyházi reprezentációhoz kapcsolódó ábrázolásaiból vezethető le. Amennyiben a 

Sámson-változatot fogadjuk el, a puszta kezes vadászjelenetet is a viselettel azonos 

forrásból származtathatjuk. Amennyiben a késő antik környezetben sokkal gyakoribb 

Héraklész-küzdelem volt az alap, az oroszlán medvévé alakulásának forgatókönyve 

válik hihetőbbé. Ebben az esetben ugyanis a férfialak, a puszta kezes vadászat és a 

ragadozó nem azonos kontextusból származik: egyetlen Sámson-jelenet másolása 

esetében kézenfekvő lett volna, hogy az oroszlán is változatlan formában, a kép 

ikonográfiai egységében kerüljön át. Ezzel szemben különböző források összekeverése 

(Héraklész-jelenet, tógaviselet reprezentatív környezetből, medve alakja cirkuszi, vagy 

a budakalászi korsóval azonos vadászatról) történhetett az avar környezetben. A három 

forrás közül kettő ebben az esetben is származhat egyetlen hordozóról, de különböző 

összefüggésből. A késő antikvitás elefántcsont diphtychonjain a méltóságviselő vagy a 

császár reprezentatív ábrázolása gyakran párosul cirkuszi vadászjelenetekkel. A 

tiszafüredi nagyszíjvégen a tógás, hosszú hajú, szakállas férfi alakja és a medve 

együttesen leginkább ebbe a környezetbe illik bele. A két forrást összekapcsoló puszta 

kezes küzdelem eszerint a modell szerint egy, a korszak szekuláris 

ábrázolóművészetében viszonylag gyakori Héraklész-jelenetről származhatott.  

A jelenet szerkesztése – üres felületek kitöltése karéjokkal – az avar környezet 

szerkesztő tevékenységéről tanúskodik. A tárgy ikonográfiájának egyes összetevőinek 

előzménye antik környezetben készült tárgyakon – jelen esetben például diphtychonon 

– kerülhetett az avarokhoz. Az itt feltehetően szintén előzményül szolgáló Héraklész 

jelenetek ismert volta az alább tárgyalt mártélyi nagyszíjvégen nyer bizonyítást. 

Mindkét kép forrása lehetett a klárafalvi nagyszíjvég lovasának ősforrásához hasonlóan, 

diplomáciai forgalomban, ajándékként a Kárpát-medencébe kerülő luxustárgy. 

 

Az avar kori összetett alakos ábrázolások közül vitathatatlanul a mártélyi 

nagyszíjvég jelenetének értelmezésére tettek eddig legtöbben kísérletet (126. kép 4).
767

 

Az eddig napvilágot látott sokféle javaslathoz az alábbiakban e dolgozat szerzője 

hozzátesz még egyet. 

1968-ban megröntgenezték az ún. Cathedra Petri Héraklész jeleneteket ábrázoló, 

addig nem bolygatott elefántcsont lemezekből álló borítását. Ekkor derült ki, hogy a 9. 

század második felében, Kopasz Károly császárrá koronázása előtt készült trónszék 

lemezei közül egynek a hátoldalán korábbi, lefaragott díszítés van (127. kép 2). A csak 

körvonalakban megmaradt ábrázolás mellé a leletet közlő Kurt Weitzmann a 
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Metropolitan Museum párt alkotó elefántcsont lemezeit (127. kép 1) állítva 

megállapította, hogy a faragványok egyértelműen a kerüneiai szarvast elfogó Héraklészt 

ábrázolják.
768

 Az antik képtípus azonos ikonográfiai jellemzőkkel igen hosszan, a java 

középkorig élt a bizánci művészetben (130. kép 3-4).  

Elefántcsont lemezeinken a szarvas agancsát markoló Héraklész feje fölött 

mindkét esetben egy griff, körülötte kutyaszerű négylábú állatok látszanak. A Cathedra 

Petri lemezén a jelenet fölött pálmafa, annak két oldalán egy-egy madáralak figyelhető 

meg. A Metropolitan Museum lemezpárján a pálmafa a két madáralakkal a másik 

lemezre került, környezetét a kopt művészetre jellemző leveles indafonadék tölti ki. 

Noha a két, párhuzamos ábrázolás stilisztikailag nem egyezik tökéletesen, illetve 

biztosan külön készült, párhuzamosságaik mégis figyelemre méltó sort alkotnak. 

Mindkét esetben vertikális, két oldalról, illetve Héraklész alakja alatt alulról, 

vízszintesen keretezett frízzel állunk szemben, amelyekre egyaránt jellemző a horror 

vacui jelensége.
769

  K. Weitzmann részben ennek alapján azonosítja mindkét esetet 6-7. 

század fordulójára keltezhető, kopt készítménynek.
770

 Rendeltetésüket bútorveretként 

határozza meg. 

A mártélyi nagyszíjvég alakos ábrázolása összehasonlítva az idézett 

faragványokkal gyakorlatilag csak abban tér el azoktól, hogy – elfogadva a mediterrán 

ábrázolások általában gyenge lábakon álló keltezését – egy évszázaddal fiatalabb. Az 

ikonográfiai hasonlóság a méretek és a díszítőmező formájának eltérése ellenére teljes – 

a szíjvégen az egyetlen hiba, hogy a képmezőben a Héraklész elé már nem odaférő 

szarvas – a hős lábaival együtt (!) lecsúszott, és helyét egy függőleges állattest vette át. 

Párhuzamaként a függőlegesen ábrázolt, a képtér üres széleit kitöltő, négylábú ragadozó 

mindkét csontfaragványon megtalálható. A szíjvég állatalakjainak az avar környezetben 

megszokott arányokhoz képest szokatlanul hosszú a lába; a griff tollas szárnya az 

avarok között szintén ritka, „naturális” jelleget mutat. A szíjvégre került ábrázolás 

modelljéről talán a szarvast a képmező többi részéről leválasztó, vízszintes, egyenes 

vágás is árulkodhat: lehetséges, hogy esetében a Metropolitan Museum lemezeihez 

hasonlóan két darabból álló ábrázolást használt mintául a szíjvég készítője. 

A mintázást végző mester tehát éppen nem gyenge, hanem kitűnő munkát 

végzett: a nagyszíjvég rajzolata az eredeti, valószínűleg csont- vagy fafaragásról 

kölcsönzött képnek egyes, a rajzolatban látszó gyengeségek mellett a képtérhez való 

virtuóz alkalmazását mutatja. Készítője a rajzolat alapján (szarvas agancsa helyett 

állattest Héraklész előtt) nem ismerte a másolt bizánci/antik eredetű jelenetet, abban 

legfeljebb valamilyen vadászjelenetet látott.  

Feltűnő a jelenet zsúfoltsága. Azokon a helyeken, ahová nem jutott volna az 

alakokból, a készítő gyöngysort, illetve egyes gyöngyszemeket helyezett (az emberalak 

előtt függőlegesen álló állattest és a keret közé; az emberi láb és a keret közé). A kis 

helyen elhelyezett részletek nagy száma a nagyszíjvég hátoldalán és a többi veret 

növényi díszítésében is megfigyelhető.
771

 A mártélyi nagyszíjvégen az avar gyakorlattal 

ellentétben a sarkokat az egymásból ívelődő bőségszarukból kinövő növényi 

díszítéshez, illetve annak rendszeréhez nem kapcsolódó félgömbök/bogyók töltik ki. Ez 

a szemléletmód egyáltalán nem jellemző a tárgyalt korszak avar iparművészetében, ami 

főleg a nagyszíjvég bőségszarus díszítését a hasonló, egykorú párhuzamokkal 

összehasonlítva válik feltűnővé. A késő avar kori növényi ornamentika szintén sűrű, a 
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tárgy felületét egyenletesen beborító szerkesztésein a levelek közötti sarkok rendre 

üresen maradnak, ezeken a helyeken a két oldalán megegyező díszítésű tárgyak gyakran 

át is vannak törve.  

A horror vacui jelenségének a késő antik-kora középkori Mediterráneum 

művészetében többszöri, térben és időben egymástól távoli felbukkanása nem indokolja 

az egyes esetek magától értetődő összekapcsolását.
772

 Egyedi feltűnése az avar 

környezetben, összehasonlítva mediterrán szórványos felbukkanásaival emiatt egyedi 

magyarázatot igényel. Mivel a horror vacui az alakos jelenet azonosításánál használt 

faragványokra – bútordíszekre – is jellemző, a garnitúra növényi dísze mögött talán 

ugyan annak, az alakos jelenet hátterében feltételezett bútornak vagy tárgynak egyéb 

részeit díszítő, azokkal stilisztikailag egyező növényi frízeket sejthetjük. A mártélyi 

garnitúra esetében tehát a másoló nem csak az ornamentikát, hanem annak 

ábrázolásmódját is pontosan követte. 

 

A késő avar korszak első feléből néhány nagyszíjvégen ránk maradt összetett 

alakos jelenetek értelmezése magányos voltuk miatt minden darabnál egyedi megoldást 

kíván, illetve a képek általában csak bizonytalanul azonosítható forrása miatt esetleges. 

A tárgyalt együttesek szűk időrendi szóródása és tárgyformai azonosságai azonban 

felhívják a figyelmet a leletek együttes értelmezésének lehetőségére. Emiatt az egyedi 

tárgyak feltűnésének magyarázatára mindenképpen érdemes egyetlen, közös modell 

alapján kísérletet tenni.  

A jelenetek közül kettő – a mártélyi és a klárafalvi – egy évszázaddal korábbi 

képtípust hordoz. A mártélyi nagyszíjvég alakos jelenetének mintájául a ránk maradt 

elefántcsont lemezekhez hasonló darabokkal díszített, vagy csak egyszerűen faragott 

bútor ornamentikája szolgálhatott. Valószínű, hogy hasonló típusú díszített bútorokból 

számos példány lehetett használatban a 6-7. századi Mediterráneumban. Egyikük 

ismeretlen időpontban – valószínűleg még a 7. század folyamán – avar birtokba kerülve 

szolgálhatott később a szíjvégbe öntött jelenet mintájaként. Hasonló tárgyakat 

sejthetünk a tiszafüredi nagyszíjvégek mögött is. A klárafalvi repülő vágta és vadászat 

előzménye valószínűleg fémedényen került az avarokhoz, bizánci vagy még a 7. század 

eleji iráni diplomáciai kapcsolatok eredményeképpen. 

 

4. Az avarságot ért mediterrán hatás rétegei 

 

A fentiekben számos, az avar tárgyi kultúrát ért mediterrán hatást bizonyító 

tényezőt vizsgáltam. A mediterrán-bizánci hatásnak ezek alapján több időrendi és 

regionális csoportja különböztethető meg. A mediterrán eredetű formai jegyek 

előfordulása összefüggést mutat a késő avar kori leletanyag minőségi rétegeivel.   

 

4.1. A mediterrán hatás időrendi rétegei 

 

Az a tény, hogy a mediterrán térségből származó jellegzetességek I-IV 

csoportjába sorolt jellemzők előszeretettel csoportosulnak egyetlen tárgyon vagy 

garnitúrában, nagy részüknek (közel) egykorú átvétele mellett szól. Amennyiben 

ezeknek a megoldásoknak Kárpát-medencei használata szélesebb időrendi-térbeli 

keretek közé lenne illeszthető,
773

 joggal lenne feltételezhető, hogy nagyobb szóródást 

mutatnának az avar leletanyagban is. 
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 A justinianusi érához: Kitzinger 1977, 81-98; kaukázusi példák: Khroushkova 2006. 
773

 Például mediterrán eredetű, Eurázsiában az antik időszak óta széles körben használt formák képében. 
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Emiatt a tárgyalt, mediterrán eredetű formakincs döntő többsége biztosan a 

Kárpát-medencei avar kor, illetve nagyrészt valószínűleg késő avar kor mediterrán 

kapcsolataiból származik. 

A jelenségek egy része általános mediterrán eredetén túl térben és időben 

általános elterjedése miatt nem köthető biztosan az avar kor mediterrán kapcsolatainak 

szűkebb horizontjához (tárgy és díszítőmező keretelése, egyes motívum- és 

mintaformák).  

A (valószínű) előképek 7. század első felére keltezhető volta miatt az összetett 

jelenetek egy részét feltehetően a 7. század első felében a Kárpát-medencébe került 

tárgyak alapján készítették (Mártély, Klárafalva). Valószínű, hogy a külkapcsolatok 

aktív időszakában más olyan ornamentikahordozó tárgyak is avar környezetbe kerültek, 

amelyek a 8. század első felében motívumokat, illetve mintakincset közvetítettek. Ezek 

jelentősége bizonyító anyag hiányában felmérhetetlen. 

 

4.2. Regionális szempontból elkülönülő rétegek 

 

A 8. század első felében a Kárpát-medencét érő külső hatások révén bekerülő 

formakincs két rétegre bontható. Az első csoportba a rögzítőfüles felerősítési mód és a 

Kárpát-medencében csak szíjvégeken ismert gombos végződés tartozik. Területi 

elterjedésük alapján az avar terület nyugati és délnyugati peremén fordulnak elő 

szórványosan. A hozzájuk kapcsolódó tárgytípusok és a rajtuk alkalmazott ornamentika 

tanúsága szerint a késő avar tárgyi kultúrától idegen elemek maradtak. 

A rögzítőfüles veretek használata (II. csoport) az avar szállásterület peremein is 

szórványos jelenség, előfordulásait a verettipológiai jellemzők és az ornamentika is 

eltávolítja az avar leletanyagtól. A dunaszentgyörgyi, a csatáji 74. és 115. sír vereteinek 

alakja, díszítése (négyzet és rozetta alakú csüngős veretek, geometrikus dominanciájú 

minta, Micheldorf-Skalistoe típusú csat, 119. kép 7, 11), a Komárom – Váradi utcai 14. 

sír téglalap alakú veretének kerete és forgásszimmetrikus növényi díszítése atipikus 

avar környezetben.
774

  

Ha a keszthelyi csat valóban import darab (119. kép 8), hasonló tárgyaknak 

lehetett szerepe az Északnyugat-Dunántúlon jellemző pálcikaindás veretkör 

létrehozásában.
775

 A rajta látható minta azonban egyedi a Dunántúlon is. A vele 

kapcsolatban álló, egyszerűbb ornamentikát alkalmazó pálcikaindás csoport regionális 

jelenség marad.  

Schulze-Dörlamm E39. számú típusának két Kárpát-medencei változata két 

kisázsiai csatnak pontos párhuzama.
776

 Ikonográfiai szempontból az ároktői és orosházi 

csat (119. kép 3, 10) a síkrelief és a ragadozó hátához illetve szügyéhez illesztett 

pálcikamotívum feltűnése miatt a Kat. Nr. 322. számú kisázsiai darabbal (119. kép 6), 

míg az alsógelléri és Wien – liesingi (119. kép 4) darabok a naturálisabb ábrázolási 

stílusú Kat. Nr. 323. számúval állnak közeli rokonságban. A csattestet díszítő gomb 
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 A szlovákiai leletekhez ld. Zábojník 2000, 348-353. 
775

 Egykorú, geometrizált pálcikaindás darabok például: Čunovo (Dunacsúny) 127 (Sőtér 1895, 110); 

Dunabogdány 8/4 lh. síregyüttes (MRT 7, 39. t. 1-13); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 65 (Daim 1987, 

238, Taf. 57); Mödling a.d. Goldenen Stiege nem azonosítható (Schwammenhöfer 1976, 15); 

Münchendorf 38 (Bachner 1985, 115-116, Taf. 20); Zwölfaxing 57, 98 (Lippert 1969, Taf. 23, 38); 

Edelsthal (Nemesvölgy) sírlelet (Sőtér 1898, IV. t. 15); Győr – Téglavető-dűlő 506, 545, 776 (Fettich 

1943, XXIV, XXVII, XXIV t); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 114 (Trugly 1993, 201, Taf. 

XIX); Öskü – Agyaggödör 54 (Rhé – Fettich 1931, 49, Taf. XV);  

Dél-dunántúli darabok: Romonya I 31, 41, 95, 116 (Kiss 1977, 112, Pl. XLVI, XLVII, XLIX, L); 

Szebény I 194, 201 (Garam 1975b, 84-85, Fig. 14, 15); 
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 Schulze-Dörlamm 2009b, 125-129, Abb. 62. 
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hiánya ebből a szempontból irreleváns, illetve véletlen lehet (a 323. számú kisázsiai 

eredetű öntvény hibás, ezért nem megállapítható, eredetileg volt-e rajta rügy). A csatok 

– szórványos előfordulásuk mellett is – mindenképpen a késő avar kor elejének 

közvetlen bizánci kapcsolatait mutatják. 

Véletlenül éppen az ároktői és orosházi csat esetében a motívumok terén is van a 

tárgy avarokra tett hatásának bizonyítéka. A csaton látható állat nyakát és hátát a veret 

peremével arra merőleges, tövében kétoldalt egy-egy bogyóval díszített tag köti össze (a 

tárgyon jól láthatóan nem első láb és nem is szárny). Az ikonográfiai szempontból 

értelmetlen, értelmezhetetlen motívum a Kárpát-medencei leletanyagban a két csat 

mellett egyetlen általam ismert esetben tűnik fel, mégpedig egy „griffes” veretsorozaton 

a szárnyatlan, négylábú ragadozó szügye és a keret között, Tiszafüred – Majorosi 

temető 638. sírjából (123. kép 2).
777

 A sorozatot egyedivé teszi a ragadozó háta fölött 

kuporgó, kis állatalak is, illetve a 8. század első felében, főleg alakos motívumok 

esetében egyedülálló módon az alakoknak a veret síkjában tartása.  

Szokatlan jelenség az is, hogy az általánosan balra tekintő „griffekkel” szemben 

ez az alak jobbra néz. Az avar környezetben a rögzítőfülnél is szokatlanabb jelenségek 

együttese csak egy ároktőihez hasonló, vulgáris (provinciális?) bizánci bronzcsat 

hatására kerülhetett az övveretekre. Az egyetlen, szórványos példa alapján a hasonló 

tárgyak a késő avar állatstílus alakulását legfeljebb csekély mértékben befolyásolták. 

 

A felsorolt, ritka tárgyak horizontjához tartoznak a gombos végű nagyszíjvégek 

is. Nagyrészt geometrikus ornamentikájuk számos hasonlóságot mutat a rögzítőfüles 

darabokéval, súlypontjai erősen elütnek a késő avar kori állatstílus állatalakokkal és 

növényi motívumformákkal meghatározott képétől (a típust bővebben a geometrikus 

minták kapcsán tárgyaltam). A rögzítőfüles és a gombos végződésű tárgyak regionális 

és kronológiai szempontból is zárt, a Kárpát-medence nyugati felén csoportosuló kört 

alkotnak. A körből kiváló két darab (ürbőpusztai csat és szegedi „griffes” veret) 

szórványos jelenségnek tekinthető. Míg az ürbőpusztai a rögzítőfül kivételével 

belesimul a korszak leletanyagába, a szegedi veretet négyzetalakot közelítő arányai és 

gyöngysorkerete egyedivé teszi. Mivel a gombos végződés nem technikai, csak formai 

elem, erősebb beágyazottsága az egykorú késő avar leletanyagba erősebb.
778

 

A mediterrán eredetű formai jellegzetességek másik csoportba olyan mediterrán 

eredetű jellemzők tartoznak, amelyek körülbelül egyformán szóródnak az egész 

egykorú leletanyagban (2.1, 2.3-2.6. pont, illetve 2.8. pontban az ornamentikáról 

mondottak). A keretelt tárgyakon, zsanéros szíjvégeken alkalmazott ornamentika 

általában avar környezetben jellemző formakincset mutat. A vizsgált alakos mintakincs 

a részletek kidolgozottságán kívül olyan motívumokból áll össze, amelyek egyszerű 

kivitelben, nagy tömegben fordulnak elő az egykorú tárgyakon (ld. a grifftípusokat, 

illetve az állatküzdelmi jelenetek mediterrán változatát).  

A vizsgált tárgycsoportok között csupán két esetet találunk, amelynek elterjedési 

területe inkább a Kárpát-medence Dunától keletre eső felében összpontosul. A tokos-

zsanéros felerősítésű szíjvégek elterjedése – főleg a típus 7. századi elterjedésével 

összevetve –alföldi súlypontot mutatnak. Az összetett alakos jelenetek a moravskí ján-i, 

itt nem vizsgált, bizonytalan eredetű – kincsleletből származó – emberalakos 

nagyszíjvég
779

 kivételével egyértelműen az Alföldön csoportosulnak (22. térkép). 
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 Garam 1995, Taf. 109. 
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 Ld. például a gombos végű állatküzdelmi jelenetes szíjvégeket. 
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 Irodalommal Fancsalszky 2007, 101, 109, 56. t. 3. 
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4.3. A mediterrán hatás megjelenésének minőségi rétegei 

 

Általánosan teljesül, hogy minél szebben kivitelezett és jobb minőségű egy tárgy 

vagy együttes, anál több Mediterráneum felé vezető originális részletet találunk rajta. A 

késő avar kori leletanyag egészére ezzel szemben jellemző a használt formakincs 

egyszerűsége. A késő avar állatstílus esetében az egyszerűsítést az avar interpretáció 

célzott motívumválogatása is kiegészíti. Emiatt az itt számba vett, az antik művészetből 

átkerült, a tárgy, illetve az ornamentika tagolását szolgáló formák a Kárpát-medencében 

alapvetően nem kedveltek. Mivel egyszerűsített formában az alacsonyabb minőségi 

rétegek is a mediterrán formakincset használják, feltételezhető, hogy létrejöttük az 

eredeti formakincs fokozatos elkoptatásának eredménye. 

Emiatt a mediterrán formai jellemzők csoportosulása tárgyon vagy együttesen 

belül eredeti bizánci/mediterrán formai hagyomány közelségére utal. A ránk maradt, 

aranyozott, legjobb minőségű tárgyakat (keceli és csongrádi nagyszíjvég, mártélyi 

garnitúra, csúnyi övveret) biztosan a mediterrán formakincshez közvetlenül hozzáférő 

kézművesek készítették. Közvetlen kapcsolatuk a Mediterráneum tárgyi kultúrájával a 

dolgozatban vizsgált tárgyak alapján bizonyított.  

Az egyetlen nagyszentmiklósi kincs egykorú edényeinek kivételével azonban 

nem ismerünk olyan színvonalú munkát, amely lehetővé tenné a Mediterráneum 

központi műhelyeivel kapcsolatban álló, magasan képzett kézművesréteg létének 

feltételezését. A tárgyalt tárgyhorizont, illetve a mártélyi csoport tárgyainak készítői 

legfeljebb eredeti készítményeket másoló, a bizánci/ mediterrán trendekkel felszínesen 

tisztában lévő, helyi iskolázottságú mesterek voltak.
780

 

Ezeknek a kézműveseknek a már sajátosan avar, azonban a bizánci kultúra 

hatását elsődlegesen hordozó munkái (egységesen mintázott garnitúra, tárgytipológiai 

részletmegoldások) szolgálhattak mintaként a szélesebb körnek dolgozó műhelyek 

számára. Az átlagos vereteket gyártó mesterek másoló tevékenysége az eredetileg 

feltételezhető – bár nyilván nem minden esetben meglévő – mediterrán eredetű 

jellegzetességekből egyre többet lefaragva, kialakította a késő avar kor első felére 

keltezhető tárgyi kultúra számunkra ismert képét. 

Számos olyan tárgyunk van, amelyek egyetlen tárgytípushoz tartoznak, a köztük 

lévő rokonság azonban szorosabb annál, hogy azt egyedül a tárgynak vagy díszítésének 

egyszerű tipológiai hasonlósága indokolná.
781

 Minél összetettebb formai jellemzőkkel 

bír egy tárgy (gyakorlatilag: minél több van meg rajta a mediterrán eredetű jegyekből) a 

tétel annál könnyebben dokumentálható.
782

  

Esetükben genetikai rokonságról, egy közös őstől, vagy egymástól való 

leszármazásról, tehát közvetlen hatásról-másolásról beszélhetünk. A tétel igazolására 

csak néhány, jelen dolgozatban már említett tárgyat sorolok fel, mivel itt célom éppen a 

bizánci eredeti példányok irányából az avar átlag anyag felé haladó, de hamar lekopó 

jellegzetességek vizsgálata. A véletlenszerűséget kizáró, tárgy- és ornamentikaformai 

részleteikben egyszerre rokon sorozatok a teljes késő avar leletanyagot átszövik. A tétel 

igazolására a részletek kidolgozása szempontjából átlagos leletek közül számos példa 

hozható.
783
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 A kézművesek személyének lehetséges, elvi sorát a bizánci iskolázottságú mesterektől a helyiekig ld. 

Daim 2010, 62-63. 
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 A késő avar kori műhelyek tevékenységéhez ld. Szenthe 2011. 
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 A ritka ábrázolás-típusok esetében ugyan ezt a megállapítást teszi: Fancsalszky 2007, 91.  
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 A keretelt díszítőmezőjű tárgyaknál már említett négy vonuló griffes nagyszíjvég szélesebb 

környezetében – zsanér nélkül – több hasonló darabot felsorol Fancsalszky Gábor; a másolt eredetit 

valahol a négy példány hátterében kereshetjük. Az állatküzdelmi jelenetek 2. típusa esetében a forma 

rendkívül kanonizált, kis eltérések azonban minden esetben vannak; Vonuló griffes nagyszíjvégek, kis 
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A tételt, amely szerint a számos mediterrán jellegzetességet mutató, összetett 

tárgyak felől lefelé haladva az avar interpretáció(k) az egyes, nem kedvelt, illetve 

ismeretlen formai jegyek elkoptatásával vagy átalakításával elvezetnek az avar átlag 

tárgyakig, egy ikonográfiai részletei alapján is érdekes, alakos ábrázolású tárgycsoport 

példáján fejtem ki. A három tárgyalandó szíjvég (123. kép 8-10)
784

 közül az ismeretlen 

lelőhelyű darab gombos végű, díszítőmezőjét gyöngyözött keret veszi körbe, az alakok 

között is gyöngyözött lécek választják el. A két másik esetében a gyöngyözött, illetve 

sima léc csak az alakokat választja el egymástól. Ennyiben tehát a rokonság ugyan 

olyan szintű, mint a vonuló griffes, ugyancsak keretelt vereteknél (ld. fent, illetve 176. 

jegyzet).  

A szíjvégek érdekes, illetve céljainkra használható volta alakos díszítésük 

egyedi, illetve ritka voltából következik. A rajtuk ábrázolt, nagy fülű, ember vagy 

macskaarcú, egyebekben antropomorf, (macskaszerű) ragadozón lovagló lényeket 

Bálint Csanád a nagyszentmiklósi kincs 2. és 7. számú korsója kapcsán összegyűjtötte 

és értelmezte. Véleménye szerint a kincs korsóin, a bánhalmi szíjvégen és néhány, 

gyengébb kivitelű, nehezen értelmezhető darabon látható alakok esetében egyedi késő 

avar kori képtípussal, az avar mitológiából származó lény ábrázolásával számolhatunk.
 

785
  

Fancsalszky Gábor a ragadozón ülő alakokat a Debrecen – ondódi csattest 

egyértelműen női alakjaival köti össze, és Fettich Nándor nyomán antik eredetű 

képként, Dionüszosz kultuszából magyarázza. Az ondódi darab kivételével a női jelleg 

egyik darabon sem figyelhető meg jól, illetve minden esetben az alakoknak nagy, 

állatszerű füle van. Ikonográfiai szempontból a tárgyalt három nagyszíjvég a gyengébb 

kivitelű darabok közé sorolható.  

Az ikonográfiai hasonlóság, illetve a nyomokban fellelhető női jelleg miatt 

lehetséges, hogy a szíjvégeken eredetileg valóban bizánci kontextusból származó, az 

ondódi csattest ábrázolásával megegyező képtípussal díszített darab(ok) 

leszármazottaival állunk szemben.  

A ragadozón lovagló alak Bálint Csanád által összefoglalt formai változatainak 

és az ondódi csattest dionüszikus jelenetének hasonlósága miatt megfogalmazható, hogy 

esetükben talán a két, különböző hagyományból/ mitológiából származó, morfológiai 

hasonlóságot mutató jelenet összeolvadásáról lehet szó. A dionüszikus jelenetet az avar 

mesterek adoptálhatták saját mitológiai tudásukhoz, illetve formavilágukhoz, miközben 

az azt hordozó, mediterrán eredetű (gombos végű, gyöngyözött keretű) szíjvégforma – 

bizonyos számú, illetve gondosságú másolás erejéig legalábbis – változatlan maradt. Az 

alakok véletlen formai hasonlóságából fakadó összeolvadásán kívül tehát a jelenettel, 

illetve az azt hordozó tárggyal ugyan az történt, mint egyéb, mediterrán eredetű 

párhuzamaival. A másolások során nem csak a tárgy nem kívánatos elemeit választotta 

le, hanem az ábrázolást a klárafalvi nagyszíjvéghez hasonlóan új, avar kontextusban 

                                                                                                                                               
változatokkal: ld. például Fancsalszky 2007, 14. t. 1-6; 10. t. 2-5, stb; Ugyan ez a jelenség figyelhető meg 

növényi ornamentikával díszített, egykorú darabok esetében is, például: Tokos, áttört nagyszíjvégen 

(áttört, díszítés három ciklusból): Jánoshida – Tótkérpuszta 221; Pusztaegres – Örspuszta (Bóna 1971, 29. 

kép); Szentes – Berekhát, Farkas-tanya 68 (Madaras 1999, 319, 8. kép); Tiszafüred – Majoros 363 

(Garam 1995, 50, Taf. 85); Visznek – Kecskehegy 6 (Török 1975d, 324, Fig. 2); Žitavska Ton (Zsitvatő) 

15 (Budinský-Krička 1956, 18, Tab. XXI); Az előző darabok perifériáján, díszítés négy ciklusból: 

Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 56 (Daim 1987, 234-235, Taf. 49-50);  
784

 Ismeretlen lelőhely, Sotheby (Kiss 1999-2000, 415, Abb. 1, 6); Wien 11 – Hauffgasse, szórvány 

(Daim 1979, 58, Taf. 1, 5); Mindszent – Bozó-tanya 17 (Szalontai 1995, 207, 8. kép); méretarányos 

rajzon együtt ld. Fancsalszky 2007, 54. t. 14-16.  
785

 Bálint 2004a, 457-459. 
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értelmezhető tartalommal ellátva, alaki szempontból ennek megfelelően átalakítva vette 

át.  

 

4.3.1. A mártélyi csoport 

Az avar interpretációnak legkevésbé kitett, a mediterrán hatás vizsgálatára 

leginkább alkalmas együttesek, illetve tárgyak tehát azok, amelyek legnagyobb számban 

mutatnak mediterrán formai jellemzőket. 

A késő avar állatstílus legmagasabb minőségi osztályába sorolható, ikonográfiai, 

illetve kevesebb esetben a technológiai jellemzők egyediségével is szorosan összefüggő, 

szűk tárgycsoportot a jellemzőit legtisztábban képviselő együttes alapján nevezhetjük 

mártélyi csoportnak (keceli, csúnyi, szentesi veretek, váci és csongrádi nagyszíjvég, 

ikonográfiai szempontból a bánhalmi, illetve a klárafalvi darabok). 

A fenti felsorolás szerint viszonylag gyakori, hogy egyes mediterrán eredetű 

alaki jellemzők egyesével jelennek meg tárgyakon a késő avar kor első felében.
786

 

Csoportosulásuk már ritkának mondható. A ritkán használt megoldásokat (zsanéros 

szíjvégek, egyedi motívumok) minden esetben kísérik más mediterrán,
787

 vagy legalább 

az átlagtól idegen
788

 jellegzetességek is. Jellemző, hogy főleg a késő avar állatstílusban 

ritkának számító megoldások gyakran együtt, egy tárgyra vagy garnitúrába 

koncentráltan jelennek meg.  

Közülük legritkábban a garnitúra egységességének igényével találkozunk (III. 

csoport). Megjelenését mindig több más, mediterrán formai jellemző is kíséri (IV. 

csoport). A mediterrán formák csoportosulásának feltétele mint eredetet jelző kritérium 

példátlan mértékben teljesül a Hódmezővásárhely – mártélyi B sírból előkerült 

övgarnitúrán. Az avar átlag leletanyaga és a mártélyi leletek közötti összekötő kapcsot a 

keceli, illetve egy székkutasi együttes jelenti. A két együttes az átlagnál 

koncentráltabban mutatja a mediterrán elemeket. A Mediterráneumból levezethető 

formák csoportosulását a mintázás esetlegességei, illetve az azt meghatározó ismeretlen 

tényezők miatt csak igen óvatosan szabad a mediterrán hatás vizsgálatakor direkt 

forrásként használni. Kivételt a szabály alól csak azok a „szélsőséges esetek” 

jelentenek, amelyekben a mediterrán/bizánci eredetű, illetve legalább avar környezetben 

idegen jegyek koncentrálódnak. 

Kecelen a teljes garnitúra aranyozása, a csat, bújtató és nagyszíjvég egymáshoz 

mintázott, vastag, nehéz volta túlmutat a Kárpát-medencei avar leletanyagon (125. kép). 

A nagyszíjvég mediterrán típusú állatküzdelmi jelenete a típus Kárpát-medencei 

megjelenéséne prototípusának tekinthető. A nagyszíjvégen, a csaton és a bújtató 

fedőlemezén ugyan azokat a formai megoldásokat figyelhetjük meg (125. kép 1-2, 7) a 

griff sörénye és szárnya a szíjvégen és bújtatón; a csattest leroskadó patásának a 

szíjvégen lévővel megegyező szarva és a testén látható vonalkázásnak a griffek 

sörényével megegyező volta). A szíjvég gyöngysorkerete azonban valamilyen oknál 

fogva nem jelenik meg a másik két tárgyon, a garnitúra griffes vereteit pedig szemmel 

láthatóan – bár igen igényes kivitelben – de külön mintázták, a többi verettel való 

egyezés szándéka nélkül. 

                                                 
786

 A tárgy- és a díszítőmező keretelésének viszonylag gyakori volta miatt esetükben csak reprezentatív 

gyűjtésre törekedtem; egyes motívumtípusok (pl. griff sarlós szárnya, állatküzdelmi jelenet 1. típusa) 

szintén általánosan elterjedtek. 
787

 Leggyakrabban keretelések, illetve a gombos végű szíjvégek esetében a geometrikus ornamentika 

gyakori volta, ld. ott. 
788

 A csúnyi, szentesi, csongrádi, egyedi motívumokkal díszített veretek öntéstechnikai háttere eltér az 

avar átlagtól.  
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Az egyezést technológiai szempontból kiegészíti a csat, a bújtató és a szíjvég 

nagy tömege és vastagsága. Bár esetükben – szemben a hasonlóan robusztus csúnyi és 

szentesi griffes veretekével – az egyoldalas tárgyak háta mélyített, azonban 

vastagságuk, illetve az áttörések peremének avar anyagban idegen (!), egyenesre vágott, 

rézsűs kialakítása megegyezik azokéval.  

A Székkutas – Kápolnadűlői temető 329. sírjában nyugvó férfi övét kétségkívül 

az egységes mintára törekvéssel mintázták (118. kép 4). Emellett az öv egyedi a késő 

avar kor első felében: a hullámzó leveles indaszárral díszített kis-, és a bőségszarukkal 

kombinált díszű, homorú oldalú, hegyes végű nagyszíjvég is két, megegyező, áttört 

lemezből van öntve. A téglalap alakú övveretek a szíjvégekkel megegyező leveles 

indadíszűek. A garnitúrát nem csak a főszíj téglalap alakú vereteinek növényi dísze, 

hanem a szíjvégeknek a 8. század első felében
789

 ismeretlen kétlapos öntési módja is 

kiemeli a korszak avar átlagából. Miközben a nagyszíjvég alakja a 8. század első felére 

jellemző, két, megegyező lapból összeállított volta morfológiai szempontból a 8. század 

második fele irányában mutat.  

 

4.3.1.1. Hódmezővásárhely – Mártély, Csanyi-part B sír (126. kép)
790

 

A mártélyi övgarnitúra a rögzítőfüles felerősítés hiányán kívül minden 

szempontból kiválik a késő avar kor első felének leletanyagából. A lelettel máig 

foglalkozó kutatók a nagyszíjvég késő antik eredetű figurális díszét emelték ki, az 

együttest egészben azonban még senki sem vizsgálta. A garnitúra mind a technológiára 

utaló alaki, mind tárgyformai jellemzők, mind pedig az ornamentika terén számos 

érdekességgel bír. Egyértelműen a mediterrán formai hagyományhoz sorolható 

részletein kívül további olyan jellemzői is vannak, amelyek szokatlanok az avar 

környezetben, bár egyedi vagy ritka voltuk miatt forrásuk egyértelműen nem 

meghatározható (modellezési technika; kétféle, felváltva (?) használt veret egy 

garnitúrán belül, téglalap alakú veretek csüngőinek laposinda-levelei). 

A mártélyi garnitúra darabjait a formai vizsgálat során két szempontból kell 

megközelítenünk: 

a) Készítési technika és felület-megmunkálás nyomai 

b) A tárgyak formai-tipológiai jellemzői 

 

4.3.1.1. a) Készítési technika és felület-megmunkálás nyomai 

A vizsgált leletegyüttes darabjai az avar átlagból mind vastagságukkal, mind 

tömegükkel kiemelkednek. Az egyoldalas darabok (csat, szíj veretei) esetében a tárgyak 

tömegét az öntvények sík hátoldala is fokozza. A késő avar kori egyoldalas öntvények 

jelentős részének hátoldala részben anyagtakarékosság miatt, de a vékony falú tárgyak 

jobb öntészeti tulajdonságai miatt
791

 is bemélyül, követi a veret díszített felszínének 

domborzatát. Számos esetben, amikor a tárgy vékony volta vagy a relief csekély 

domborulata azt lehetővé tette, a késő avar kori öntvények hátoldala sík. A mártélyi 

veretek magasságával bíró késő avar kori öntvények háta azonban nagy általánosságban 

mélyített.
792

  

                                                 
789

 Az övet a lemezes és öntött övveretek váltásának időszakára, a 8. század elejére keltezi Szalontai 

2003, 384-385. A garnitúra korai keltezését a szomszédos, megegyező rítusú sírok (328, 220, 200, 260. 

sír) tárgyai és a 329. sírhoz tartozó lósír (375) préselt lemezes veretei is megerősítik. 
790

 Hampel 1892, 413-426; Hampel 1905, 106-108, Taf. 85. 
791

 Bíró – Szenthe 2011, 155-156. A nagy tömegű fém megszilárdulásakor a kihűlésekor jellemző 

zsugorodás is nagyobb. Emiatt az öntvény nagyobb tömegű részein a felszínen üregek keletkezhetnek, 

ahonnan a zsugorodó fém tömege visszaszívta az anyagot. Minél vékonyabb az öntvény, a jelenség annál 

kevésbé jellemző. 
792

 Bíró – Szenthe 2011, 162. 
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A tárgyalt veretegyüttesen kívül feljebb szó esett néhány olyan tárgyról, amelyet 

tömege, vastagsága, az egy oldalas öntvények esetében pedig ezen felül a hátoldal 

kidolgozása a mártélyi garnitúrához hasonlóan elválaszt a korabeli avar átlagtól. A 

csongrádi, csúnyi, szentesi, keceli darabok sorát még kiegészíti a váci, zsanéros 

felfüggesztésű nagyszíjvég ránk maradt tokja (123. kép 1) és egy női sírban talált, törött 

mezőberényi nagyszíjvégdarab is (123. kép 3). A tárgyak felszínét a váci, mezőberényi 

és szentes környéki darabok kivételével vastag aranyozás borítja. A csoport minden, 

ilyen szempontból vizsgálható darabja (a váci nagyszíjvégből csak a tok maradt) 

díszítése tekintetében is elkülönül a korabeli avar átlagtól, amellett, hogy a felerősítés 

módjával, a tárgyak tipológiai jellemzőivel és a griffek iránt mutatott előszeretetével be 

is ágyazódik abba. 

 

4.3.1.1. b) Formai azonosság igénye a mártélyi garnitúrában 

A közlő Hampel József szerint az első leletek, köztük a tárgyalt garnitúrával, két 

sír mellékleteiből származnak.
793

 A valójából valószínűleg három – egy női és két 

férfisírból – összegyűjtött tárgyak között egyértelműen elkülöníthetőek két veretes öv 

maradványai. Az azonosítható ’B’ sírból előkerült, itt tárgyalt övgarnitúrában az 

egységes ornamentikával mintázott veretek között a főszíjra kétféle, téglalap és rozetta 

alakú veret illik. Mivel az együttesben második csat, illetve nagyszíjvég nem volt, a két 

típusú veret valószínűleg ugyan azt az övet díszítette. 

A garnitúra vereteinek minden darabja a késő avar korban szokatlan, illetve ritka 

formai jellegzetességeket hordoz. A kisszíjvég kivételével minden darabot gyöngysor 

keretez, a csat és a nagyszíjvég zsanértartó fülei, illetve a csatkarika is gyöngyözött. A 

késő avar kori téglalap alakú övveretek túlnyomó többségének oldala homorúan 

behúzott, a mártélyi egyenes oldalú veretek szokatlan formát jelentenek. A formai 

különállást nagy méretük is aláhúzza. 

A teljes garnitúra minden darabját – a mediterrán/bizánci, ismert 

övgarnitúrákhoz hasonlóan – egyértelműen az ornamentális azonosság követelményei 

szerint mintázták. Mint láttuk, ennek a szokásnak a késő avar kori állatstílusban alig van 

párhuzama: a székkutasi teljes garnitúra kivételével legfeljebb a garnitúra egyes darabjai 

kerültek így mintázásra.  

Az egy garnitúrán belül megjelenő, egyszerre készült, részben össze is mintázott 

veretek jelensége szokatlan a korszakban, párhuzamát Szentes – Felsőcsordajárás 

lelőhelyről ismerem.
794

 A feljebb tárgyalt griffes veretek mellett a síregyüttesben – 

szintén egyetlen szíjvéggel és csattal – négyágú forgó indával díszített, négyzet alakú 

veretek is voltak. Hasonló a helyzet, de gyenge kivitelű, téglalap alakú veretekkel 

Nagypallon (griffes és növényi díszű, a rögzítőfülek tanúsága szerint egyszerre 

mintázva, ld. a rögzítőfüles vereteknél). A szentesi és nagypalli leletben a veretek 

ornamentális szempontból nem képeznek egységet. Az egyes garnitúrákban az övet 

(felváltva?) díszítő kétféle főszíjveret esetében legfeljebb csak annyit állapíthatunk meg, 

hogy a jelenség bizonyos összeesést mutat olyan együttesekkel, amelyeknek 

mediterrán/bizánci kapcsolatai bizonyíthatóak.
795

  

 

A nagyszíjvég közvetlenül mediterrán-késő antik előzményre visszavezethető 

jelenetábrázolását fent tárgyaltam. A kisszíjvég griffjének szárnyát csak az állat háta 

fölötti sraffozásként ábrázolták (valószínűleg a tollazatra való utalásként, 126. kép 3). A 

rozetták forgóindájának jelen változata az avar területen nem található meg máshol, 
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 Hampel 1892, Hampel 1905, II. 105-106, III. Taf. 85. 
794

 Fettich 1929, Taf. IV. 
795

 Vrap esetében ld. Totev – Pelevina 2010, 58-74, Fig. 12.  
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hasonlóan a téglalap alakú veretek tengelyesen szimmetrikus, egyetlen tőből széthajló 

díszítéséhez (126. kép 2, 5). 

A késő avar kor első felének téglalap alakú veretein kivételes esetektől 

eltekintve ritka a növényi eredetű minta.
796

 Az általam ismert esetek minősége általában 

mind mintázástechnikai, mind öntészeti szempontból gyenge, részben pedig az avar 

leletanyag többségétől idegen jegyeket hordoz. A növényi mintás téglalap alakú veretek 

közül a nagypalli veretek felbukkantak mind a rögzítőfülek, mind pedig a kétféle 

veretből összeállított garnitúrák kapcsán; a Székkutas – kápolnadűlői sír veretei 

egységesen mintázott garnitúra részei; a szekszárdi, szentesi és komáromi veret 

díszítése síkreliefként mintázott – a síkrelief majdnem ismeretlen a késő avar kor első 

felében, használata itt tipológiai szempontból szokatlan, vagy időrendileg előremutató 

jegy.
797

 A többi, átlagos avar verettől minőségi szinten nem elkülönülő darab esetében 

is jellemző, hogy az egyetlen virágzó palmettával díszített veret kivételével mind ugyan 

annak a talpával egymáshoz támasztott, egyszerű palmettafa-párnak szinte variáció 

nélkül való ismétlései. A mártélyi, nagyméretű, tökéletes kivitelű és egyedi rajzolatú 

darabok tehát mindenképpen egyedülállóak az avar leletanyagban. 

A levelek felületének a teljes mártélyi garnitúrára jellemző áttörése, illetve erős 

lemélyítése („Keilschnittblätter”) ritka jelenség a 8. század eleji Kárpát-medencében.
798

  

Szintén ritka a mártélyi téglalap alakú veretek csüngőin látható nagy felületű 

laposinda-levelek alkalmazása megegyező hordozón. Az egykorú – „griffes” – veretek 

csüngőin a levelek minden esetben körbe hajló, éles gerincű horogként jelennek meg.
799

 

Az egykorú laposinda-levél formák csüngőkről való hiányának oka számomra 

ismeretlen, de a csüngő kidolgozottságától függően a körbe hajló, horogszerű levelek 

belsejét áttörik, vagy homorú felületűre hagyják (gondoljunk a szentesi és csúnyi – 

gondosan mintázott! – darabok csüngőire (123. kép 6-7). A mártélyi darabokon emiatt a 

laposinda-levél olyan benyomást kelt, mintha a garnitúra mintázását végző, az avar 

gyakorlattól egyértelműen független, a fölött álló ötvös az avarok által tudatosan (?) 

máshol alkalmazott levéltípust mintázta volna a csüngőre. 

 

4.3.2. A csoport kulturális- és műhelyháttere 
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 Indavirággal, S alakú száron: Szeged – Fehértó A 307 (Madaras 1995, 45, Pl. 32); 

Széthajló levelű, talpával összetámasztott két palmettafa: Csaton: Alattyán – Tulát 267 (Kovrig 1963, 30, 

Taf. XX); Dunaszekcső – Téglagyár 42 (Cs. Sós 1966/67, 101, 48-49. ábra); Halimba – Belátó-domb 184 

(Török 1998, 35, Taf. 18); Orosháza – Béke TSz-homokbánya 14 (Juhász 1995, 78, Taf. XVI); Öcsöd – 

Büdöshalom 57 (Genito – Madaras 2005, Obj. no. 1-29); Tiszaderzs – Szentimrei út 3 (Kovrig 1975b, 

212, Fig. 3); Tiszafüred – Majoros 330 (Garam 1995, 47, Taf. 84); Téglalap alakú vereten: Čataj (Csatáj) 

74 (Hanuliak – Zábojnik 1982, Tab. I, 4-15); Győr – Téglavető-dűlő 740 (Fettich 1943, 38, XXVIII. t. 18-

21); Kisköre – Halastó 41 (Garam 1979, 15-17, Taf. 11); Kisköre – Halastó 111 (Garam 1979, 24, Taf. 

18); Ladánybene – Fő út szórvány (H. Tóth 1992, 51-52, 8. t); Nagypall I – Határi-dűlő 16 (Kiss 1977, 

74, Pl. XXVIII); Szarvas – Grexa-téglagyár 227 (Juhász 2004, 41, Taf. XXIX); Szebény I 47 (Garam 

1975b, 78, Fig. 5); Szeged – Fehértó A 159 (Madaras 1995, 31, Pl. 20); Szentes – Lapistó 93 (Csallány 

1906, 300); Žitavska Ton (Zsitvatő) 31 (Čilinská 1963, 92, Tab. VII, 19);  

Síkreliefként kialakítva: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 103 (Trugly 1993, 195, Taf. VI); 

Szekszárd – Bogyiszlói út 417 (Rosner 1999, 57, Taf. 29); Szentes – Nagyhegy 3 (Csallány 1962, 475, 

Taf. XIX); 
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 Szenthe 2009, 67-76. 
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 Durva pont-vonal (Punkt-Komma) ornamentikával: Tiszafüred – Majoros 1149. sír (Garam 1995, 135, 

Taf. 154, Taf. 210, 3). A homorú, kisebb mértékben lemélyülő levélfelszín viszonylag gyakori. Éles 

körvonalként megjelenő levélperem, ék alakban kimélyített levélfelszínnel például Öcsöd – Büdöshalom 

32 (Genito – Madaras 2005, Obj. No. 1-29); Szekszárd – Bogyiszlói út 451 (Rosner 1999, 61, Taf. 32); 

Wien 13 – Unter St. Veit szórvány (Daim 1979, 62-66, Taf. 4-5). 
799

 Az egyetlen, gyenge minőségű kivételt Győr – Téglavető-dűlő 194. sírjából ismerem (Fettich 1943, 

XVI. T. 2-4). 
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A csoport a késő avar állatstílus bizánci-mediterrán kultúrkörrel legszorosabb 

kapcsolatban álló horizontja. Tárgyai olyan műhelyekben készültek, amelyek legalább 

részben függetlenek voltak az avar környezettől. A megállapítás egyrészt – bár nem 

minden esetben – igaz a műhelygyakorlat szempontjából: csak így képzelhető el, hogy 

az avar leletanyag egészére egységesen (!) jellemző apró részletek, mint a veretek 

hátoldalának domborzata, illetve ennek hiányában is a veretek vékony volta és az 

áttörések peremén mindenütt egységes kidolgozása nem jellemző tárgyaira. Az 

ornamentikai részletek miatt biztosra vehető, hogy a csoport készítője, illetve készítői 

olyan környezetben dolgoztak, amely közvetlen érintkezésben állt a tárgyalt tárgy- és 

motívumformák forrásával. Kézenfekvő, hogy ezt a forrást valamilyen formában – a 

tárgyalt jelenetek esetében valószínűleg csak áttételesen – a bizánci befolyás alatt álló 

Mediterráneumban találjuk meg. Amellett, hogy a csoport szórt területi elterjedése 

észrevehetően az Alföld, illetve a Tisza-vidék felé gravitál, a készítő műhelyek helyére 

nézve nincs további információnk. 

Egyes jelek – legfőképpen a tárgyak felerősítésének módja, a rögzítőfül hiánya – 

egyértelműen bizonyítják, hogy a csoport darabjai avar környezetben és befolyás alatt 

készültek. A tárgyak minősége, formakincse a mártélyi csoportot – valódi elitkultúra 

hiányában – valószínűleg a késő avar kor első felének elitjéhez köti. 

 

5. Összegzés 

 

A késő avar kor elejének jellemző tárgyi kultúráját, illetve díszítőművészetét – a 

késő avar állatstílust – együtt alakította ki a Kárpát-medencét érő mediterrán hatás, 

illetve az ebben az időszakban az avar kor más szakaszaivel szemben is látszólag 

különösen erős „interpretatio avarica”. A felhasznált motívum- és mintakincs döntő 

többségében bizánci-mediterrán eredetű. A tárgyi kultúra fennmaradt részében egyedi 2. 

típusú állatküzdelmi jelenet származása ismeretlen, a vele társuló növényi minták talán 

az avarság keletről érkező rétegének ízlésvilágát tükrözik.  

 

A késő avar állatstílus részévé váló mediterrán formakincsben alkalmazott 

motívumkincs nagy része látszólag előzmények nélkül tűnik fel, általános mediterrán 

jellegzetességeik miatt pontosan nem keltezhető. Egyes, szerencsés esetekben a késő 

avar állatstílus mediterrán-bizánci alapjainak két időrendi rétege különböztethető meg.  

A korai rétegbe biztosan csak az összetett voltuk miatt jobban vizsgálható egyedi 

alakos jelenetek közül sorolható be két példány (Mártély, Klárafalva). Az előzményül 

szolgáló tárgyak az avar külpolitika aktív időszakában kerülhettek a Kárpát-medencébe, 

valószínűleg még a 7. század első felében. Ezeken kívül egyéb, széles körben elterjedt, 

ezért pontosan nem keltezhető ábrázolások is a 7. század folyamán kerülhettek az 

avarokhoz, végül a 8. század elején az öntött bronztárgyakra. 

A 7. századból átörökített elemek helyi közvetítése tezaurált értéktárgyakon 

keresztül történhetett.  Ahogyan a nagyszentmiklósi kincs nőtt a 7.-8. század folyamán, 

úgy számos elithez tartozó személy tulajdonában lehettek a 7. századból örökölt 

kincsek. A kora- és közép avar kor folyamán a mediterrán világgal állandó kapcsolatban 

álló, onnan a reprezentációhoz szükséges cikkeket nemesfém, illetve eredeti bizánci 

luxustárgyakak formájában megszerző avarság az ilyen tárgyakat használta, 

nyersanyagként feldolgozta, vagy tezaurálta.  

A 8. századtól a külkapcsolatok megszűnésével, az Avar Kaganátus – legalábbis 

a források hiánya alapján joggal feltételezhető – politikai elszigetelődésével a helyzet 

megváltozott. Az önmeghatározási válságba került elit visszanyúlt az „dicső 

gyökerekig”, és díszítőornamentika szintjén is elővette azokat a tárgyakat, amelyeket a 
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nagy ősök hagyatékának tartott. A 7. századi külkapcsolatokból, nagyrészt valószínűleg 

tributumokból származó tárgyak ily módon – egy század késéssel – kulturális közvetítő 

szerephez juthattak.
800

 

 

A 8. század eleji, egykorú átvétel jelentősége könnyebben felmérhető. Az 

avarság folyamatos mediterrán kapcsolatainak eredményének tartandóak azok a 

részletmegoldások, amelyek a 7. századi helyi, lemezes leletanyag nem alkalmazott, 

illetve amelyeknek 7. és 8. századi elterjedési területe eltérő (zsanéros felfüggesztésű 

szíjvégek). Egyes, egykorú párhuzamokkal keltezhető motívumok, mint a csongrádi és 

csúnyi griffek mellé illesztett növényi eredetű horog, szintén ebbe a kategóriába 

sorolható. 

Bár a mártélyihoz hasonló példák egyedi volta miatt az egykorú kapcsolatok 

nem ölthettek komolyabb méreteket, hatásuk viszont a korszakra jellemző általános 

mediterrán trendek – garnitúra- és tárgyformák, illetve részletmegoldások – 

közvetítésében valószínűleg döntő volt.
801

 A már korábban is ismert tárgytípusok (pl. 

homorú oldalú, hegyes végű szíjvégek) olyan részletmegoldásokkal gazdagodnak a 8. 

század elején, amelyek magukkal a folyamatos formai utánpótlást kapó tárgyformákkal 

együtt kerülhettek az avarsághoz. Emiatt az alkalmazott tárgytípusok esetében teljesülő 

formai kontinuitás a 7. és 8. század között valószínűleg inkább általános, a Kárpát-

medencei méreteken túlmutató trendként, a párhuzamosan fejlődő/változó, egymással 

általunk nagyrészt ismeretlen intenzitással állandóan kapcsolatban álló 

területek/kultúrák kontextusában igaz.
802

  

A közvetítőt az egykorú kapcsolatok esetében a mesterek-műhelyek szintjén álló 

lapcsolatok valószínű hiánya miatt a tárgyak szintjén kell keresnünk. A tárgyformák, 

övszerkezet, illetve ezekkel együtt az ornamentika egy része a 7/8. század fordulójának 

csatjaival, illetve bizánci típusú veretes (katonai?) öveivel érkezhetett a Kárpát-

medencébe. A 7. század végének vastag lemezből kivágott veretei jól levezethetőek a 

késő római katonai öv díszítetlen, homorú oldalú, karikacsüngős, keskeny vereteiből.
803

 

A típus vastag lemezből kivágott vagy öntött változatainak több egykorú párhuzama 

ismert a Balkánról, ahol általában szintén öntött szíjvégekkel fordulnak elő együtt.
804

 A 

Kárpát-medencében a veretek gyorsan a helyi ízléshez igazodtak, szorosan egymás 

mellé helyezett két keskeny veret, illetve széles téglalap alakú, dupla karikacsüngős 

veretek formájában. A főszíj lemezes, sima felületű vereteit ez után felváltják a 

valószínűleg már teljesen a helyi ízlés hatása alatt keletkezett – nagyrészt téglalap alakú 

és griffel díszített – öntött veretek. Részben a lemezes veretekkel egyszerre az 
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 „tribute and especially gifts were the main means of artistic interchange, even while the latter 

chategory has yet to receive as much attention as deserves.” (Cutler 2005, 12). Ezzel szemben a háborús 

zsákmány főleg törtfémként került a rendszerbe. 
801

 Az egykorú kapcsolatok ellen szólhat, hogy nincs olyan forrásadatunk, amely ilyen, ajándékcserével 

egybekötött diplomáciai kapcsolatokra utalna az avarok és Bizánc, esetleg a langobard hercegségek 

között. A helyzet – a források alapján ismeretlen volta miatt – hasonló, mint a gepidák esetében lehetett. 

A szilágysomlyói kincs onixfibulája biztosan császári ajándékként, a szövetségesi viszony 

kifejeződéseként került a Kárpát-medencébe (Kiss 1999, 165, Engemann 2005, 51, Schmauder 2002, 69-

71) noha ennek sincsen – bár összehasonlíthatatlanul nagyobb horderejű esemény lehetett egy 7. század 

második felében kötött (Utoljára, irodalommal Somogyi 2008) esetlegesen a 8. század első felében 

tovább tartó avar-bizánci szövetségnél – semmi nyoma az írott forrásokban. Az írott források hiánya 

önmagában tehát nem okvetlenül bizonyítja a kapcsolatok hiányát. 
802

 A geometrizált laposinda- és pálcikainda-levél esetében ugyan erre következtet: Kiss 2005. 
803

 Későrómai katonai öveken gyakori veretforma: Ypei 1969, Abb. 7, Abb. 12; Bittner – Wróblewska 

2010, Fig. 33b. 
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 A vrapi kincs aranyvereteihez Werner 1986, Taf. 24, 29-30. Albániai sírleletből: Nallbani 1999-2000, 

Tab. I. Bulgáriából: Divdiadovo 3. sír (Atanaszov – Venelinova – Sztoicsev 2007, Fig. 2-3). 



244 

 

avarsághoz kerülő öntött alkotórészek – főleg nagyszíjvégek – hordozhatták a bizánci 

formakincset (zsanéros, gyöngysorkeretes, gombos végű, külön keretelt díszítőmezőjű 

megoldások). Ezeknek beolvasztása, egyes részleteknek főleg a középréteg tárgyairól 

való elhagyása a 8. század első felében megtörtént.
805

 

 

A rögzítőfüles és gombos végű tárgyakkal szemben a késő avar állatstílusba 

szervesen beépülő mediterrán elemek regionális elterjedése egyenletes az egész Kárpát-

medencében, ritka jelenségek esetében is legalább hasonló feltűnésük gyakorisága a 

Dunától nyugatra és keletre (2.1, 2.3-2.6 és 2.8. pontokban elemzett jellemzők). A 

szabály alól csak az összetett alakos jelenetekkel díszített tárgyak, illetve talán a 

zsanéros felerősítésű szíjvégek alkotnak kivételt a Dunától keletre sűrűsödő voltukkal.   

Bár a leletanyag interpretációjának más szintjén, több szempont együttes 

figyelembe vétele alapján keletkezett egység, formai alapvetése miatt nem módszertani 

hiba a mártélyi csoport ide vonása. Az utóbbi Tisza-vidéki súlypontja egybeesést mutat 

az összetett alakos jelenetek regionális elterjedésével. Kontextusuk – az elit 

környezetéhez való kötődésük – alapján segítségükkel talán az avar politikai központ 

elhelyezkedésére is vonhatunk le következtetést: a ritka ábrázolások, illetve a 

kiemelkedő minőségű ornamentika és tárgyak megjelenésének helye feltehetően nem 

eshet messze a képtípus forrásától, illetve a mintául szolgáló tárgyak őrzési helyeitől. A 

Mediterráneum felől közvetítő csatornát az elterjedési terület földrajzi helyzete és 

rekonstruálható, különböző kronológiai rétegei miatt kevésbé a közvetlen kapcsolatokat 

feltételező interregionális, mint inkább az „internacionális” – államok közötti – presztízs 

jellegű forgalomban kereshetjük.
806

 

 

A dolgozatban felsorolt mediterrán jegyek szórványos volta, illetve 

következetlen együttes megjelenése a veretes övei alapján rendkívül nagy létszámú 

középréteg leletanyagát nem közvetlenül mediterrán/bizánci előzményekhez, hanem 

inkább az elit tárgyi anyagához köti – más oldalról nézve az elit tárgyi anyaga jól 

beágyazott a középréteg átlagos minőséghez közel álló anyagába, miközben 

technológiai, minőségi szempontból az elit leletei sem magasodnak ki abból túlzott 

mértékben. A késő avar kor első feléből sokkal magasabb anyagi értéket (nemesfémből 

öntött), illetve színvonalat képviselő, valódi elitkultúrához tartozó tárgy – a 

nagyszentmiklósi kincs korszakra keltezett edényei kivételével – nincsen közölve.
807

 

A nemesfém eltűnése a megelőző évszázad temetkezési szokásainak ismeretében 

– mivel valószínűtlen, hogy az avar társadalomból ilyen mértékben eltűnt, vagy 

koncentrálódott volna a nemesfém – az avar társadalomnak a gazdagsághoz, illetve a 

nemesfémhez való viszonyulásának megváltozását jelenti. Míg a nomád társadalomban 

az arany birtoklása, (valószínűleg sírba is kerülő) viseleti elemek díszítésére 

alkalmazása még a rendszer működését, a személynek a rendszerhez tartozását 

dokumentálta,
808

 addig ez az igény – és vele együtt valószínűleg a nomád alapú 

rendszer – eltűnni látszik a 7. század második felétől.  
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 Ilyen, feltételezhető eredeti garnitúrák formavilágához közel álló veretegyüttes került elő például a 

Tiszafüred – majorosi temető 125., a nagypalli I. temető 80. sírjából. Tiszafüreden zsanéros nagyszíjvég, 

díszítőmező sodrott szalagot utánzó kerettel (Garam 1995, 23, Taf. 68). Nagypallon összemintázott csat 

és nagyszíjvég, díszítőmező árkádíves kerettel, áthajló indavirágos díszítés (Kiss 1977, 76, Pl. XXXI). 
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 A forgalom – ott speciálisan csak kereskedelem – szintjeihez ld. Mango 2009, 3-14. Jelen esetben, 

mivel a közvetítés formája bizonytalan, inkább a forgalom, illetve közvetítés semleges fogalmát 

használom. Ld. még Drauschke 2011, 14. 
807

 Bálint 2004a, 561-562. 
808

 Hardt 2003, 93. 
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A hatalomgyakorlás új modelljében a fő összetartó erőt a látszat szerint nem a 

nemesfémen alapuló ajándékozási (illetve az ezzel összefüggő militáns) rendszer 

jelentette.
809

 Ideológia terén a kaganátus politikai elszigetelődésével az önmeghatározási 

válságba került elit részben az elődeinek tulajdonított jelentőséget, ezzel együtt annak 

megőrzött kincseit használhatta fel kiemelt helyzetének igazolására. A jelenetek és 

motívumok eredeti tartalma az új kontextusban érdektelen volt, illetve új jelentéssel 

tölthette meg azokat az elit múltjában nekik tulajdonított szerep, emiatt csak látszólag 

állnak ellentétben a késő avar állatstílus globálisan „barbár” jellegével.
810

  

 

A 8. század elején egyszerre, gyorsan elterjedő késő avar állatstílust egységes 

trendnek megfelelően szelektált minta- és motívumkincse, illetve az egész Kárpát-

medencében egységes volta miatt valószínűleg részben legalább tudatosan kialakított, 

az avar kaganátus területén egységesen elterjedő/elterjesztett, az uralkodó ideológiát 

tükrözni hivatott horizontnak tarthatjuk.
 811

 Motívumpreferenciája – az alakos 

motívumok iránti előszeretet, egyes alakok (madarak) kerülése, az állatküzdelmi 

jelenetek egyedi volta miatt megkockáztatható, hogy az avarság ebben az időszakban a 

Mediterráneummal, illetve a környező területekkel szemben definiálta magát, úgy, hogy 

közben a felhasznált eszközök ezzel egyszerre a rendszerhez tartozását is jelezték. A 

mediterrán eredetű formakincs használatával az elit befelé dokumentálhatta tekintélyét, 

mutatta politikai szerepét és diplomáciai kapcsolatait, ezzel egyszerre – magát kifelé 

definiálva – hangsúlyozta saját különállását is. A késő avar állatstílusban valószínűleg a 

késő avar kor elejének, illetve a korabeli avar elit képi programjával van dolgunk. 

A késő avar állatstílus a látszat szerint szerepét a 8. század közepe tájára 

elvesztette. A rajta alkalmazott motívumválaszték – legalábbis maradandó anyagból 

készült tárgyakon – az ábrázolási stílussal együtt ment feledésbe. Ez nem jelenti, hogy a 

griffes vereteket nem használták, illetve nem öntötték később is, azonban a 8. század 

első felében kedvelt veretek és ornamentika a későbbiekben fokozatosan az avar 

díszítőművészet perifériájára szorultak. Helyüket a 8. század második felétől a késő 

antik/bizánci eredetű kultúrának jobban megfelelő ornamentika vette át, amely helyi 

igényekhez igazított volta mellett is jobban megfelel motívumválaszték és ábrázolási 

stílus terén a Kárpát-medencében és környékén több esetben is előforduló,
812

 bizánci 

eredetű előzményeinek. 
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 A hatalomgyakorlás elemeihez Harrison, D., Structures and Resources of Power in Early Medieval 

Europe. In: The Construction of Communities int he Early Middle Ages. Texts, Resourches, Artefacts. 
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 Fémedények kapcsán megállapítja: Marschak 1986, 245-246; A motívumok helyi környezetben 

történő átértelmezéséhez pl. Cutler 2005, 18-19; Daim 2001, 186-188; Bálint 2004a, 570. 
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összefüggésben: az ideológia képi programként való megjelenéséhez, illetve a képi program ideológiát 

támogató szerepéhez ld. Kitzinger 1977, 14-18. 
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 A 8. század második felére keltezhető, bizánci eredetű tárgyakhoz ld. Daim 2000b, Mészáros et al. 

2005; Bühler 2010, 221; Daim 2010, 67-70; Daim et al. 2010. 
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A KÉSEI VÉSETT-PONCOLT ORNAMENTIKA ÉS HELYE A KÉSŐ AVAR 

DÍSZÍTŐMŰVÉSZETBEN 

 

A késő avar díszítőművészet utolsó szakaszában, relatív időrendi, illetve 

tipokronológiai szempontból az egyhangú geometrikus laposindás stílust követően újra 

a formai változatosság válik jellemzővé a Kárpát-medencei díszítőművészetben. Az 

időszak meghatározó eleme a vésett-poncolt leveles, florálgeometrikus ornamentika 

(115. kép), mellette azonban liliommintás és egyéb, javarészt florálgeometrikus mintás 

– pálcikaindás, a Sobor-Kiskőrös csoportba tartozó (ld. alább) és kevés naturális 

növényi jellemzőket mutató palmetta is alklamzásra került.  

A relatív kronológiai szempontból egymástól nem szétválasztható 

mintacsoportok nem alkotnak olyan egységes stílust, mint a geometrikus laposindás 

stílus, illetve korábban a késő avar állatstílus. A késő avar kor legvégének formai- és 

technikai változatossága leginkább a késő antik kör sokszínűségére emlékeztet. 

Szemben azzal azonban itt a technológiai-technikai szempontok is korábban ismeretlen 

sokszínűséget mutatnak (térbeli, domború, öntött minta – síkból kimetszett, öntött minta 

– lemezből domborított minta – síkban megjelenő, vésett-poncolt minta).  

Mivel, mint a bevezető fejezetben tárgyaltuk, a technikai szempontok is 

kulturális meghatározottságúak, illetve a tárgy formájától, díszítésétől és 

ornamentikájától elválaszthatatlan egységet alkotnak, a késő antik kör és a késő avar 

kor végi díszítőművészet között a technológiai sokszínűségben látszó különbség a 

formai-ornamentikai vizsgálat szempontjából látszólagos.  

Nagy jelentőséggel bír azonban egy, a technológia kulturális hátterét vizsgáló 

megközelítésben. A tárgyak kidolgozásában megfigyelhető technológiai változatosság a 

korszak kézművestudásának változatossága-sokszínűsége szempontjából fontos: mivel 

az alkalmazott technológiákban megnyilvánuló kulturális háttér szét nem választható 

együttest alkot az adott technikával megjelenített formakinccsel, élő, mediterrán 

kapcsolatok nyomát hordozza. A Kárpát-medencei kézműveseknek – legalábbis egy 

bizonyos szinttől felfelé – láthatólag nem okozott problémát, hogy egy valószínűleg 

mediterrán eredetű formai trendhez az általa a tárgy felszínének kialakításában 

alkalmazott technikák terén is alkalmazkodjon. A jelenség hátterében (részben) állhat a 

technikák Kárpát-medencei, folyamatos örökítése: a vésett-poncolt technikát például 

szórványosan alkalmazta az avar műhelygyakorlat a 7. század második felében is; de 

nincs kizárva az sem, hogy az aktuális formai trenddel együtt érkezik mindig újra a 

technikai felkészültség is.  

A díszítőművészet technikai-technológiai háttere önálló kutatás tárgya, jelen 

disszertáció keretei között nem vizsgálhatom. A helyi átörökítés, illetve vele szemben 

vagy azt kiegészítve egy új díszítőművészeti-formai trend átvételével párhuzamos, 

ismétlődő technológiatranszfer/technológiai tudásfrissítés modellje azonban a késő avar 

környezet mediterrán kapcsolatrendszerének jellegére is fényt vet.
813

 A kérdéskör 

jövőbeli kutatása fontos, új szempontokkal fogja kiegészíteni a formai-ornamentikai 

megközelítésű vizsgálatokat. 

 

1. Időrend 

 

A geometrikus laposindás stílus második felében-végén a mintákban nem, 

azonban az alkalmazott tárgytípusokban változás mutatkozik: a tárgyak méretének 

csökkenésével párhuzamosan a szíjra legtöbbször hármas csoportokban felszerelt, 
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 Ld. ehhez a tudást hordozó kézművesek személye felőli megközelítésben: Daim 2010, 61. 
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keskeny pajzs alakú veretek terjednek el (ld. 132. kép, áttekintő tábla). Az új 

tárgytípusokon alkalmazott ornamentika is átalakul: a geometrikus laposindás stílus 

kizárólagossága megszűnik, mellette, vele egyenlő súllyal vésett-poncolt, csepp alakú 

levelekből összeállított, florálgeometrikus, legtöbbször tengelyesen szimmetrikus 

minták lettek jellemzőek. A vésett-poncolt kör az alkalmazott technikával, mintákkal 

vagy motívumokkal további, tőle azonban formailag független, egymás felé nagyrészt 

zárt tárgy- és ornamentikai csoportokkal van kapcsolatban. A pálcikaindás, a szalagos-

gömbcsoportos (Sobor-Kiskőrös csoport), a szalagos-virágos, a vésett-poncolt, csepp 

alakú leveles ornamentika, illetve a liliomos típusú tárgyak mintaszerkezet terén 

egymással kapcsolatban álló, azonban jól elkülöníthető tárgycsoportokat alkotnak. A 

minták minden esetben a tengelyes szimmetria dominanciáját mutatják, illetve jellemző 

a mintatér méretéhez képest kisméretű elemek geometrikus elvek szerinti szerkesztése. 

A rokonság a mintaszerkesztéseken túl a motívumhasználatban kevésbé tükröződik. A 

legtöbb kapcsolatot a vésett-poncolt technikával ábrázolt ornamentika jelenti: a technika 

részleges függetlenséget mutat a csepp alakú leveles ornamentikától, pálcikaindás, 

liliomos és szalagos mintákat is ábrázoltak vele.  

A geometrikus laposindás stílus végével párhuzamosan, illetve azt követően 

elterjedő mintatípusok között a legnagyobb számú szériát a vésett-poncolt, főleg csepp 

alakú levelekből összeállított minták képviselik. Relatív időrendi besorolásuk a 

geometrikus laposindás stílus második felének tárgyaihoz fűződő kapcsolatuk miatt 

egyszerű. A vésett-poncolt leveles ornamentikával mindegyik szerző közös időrendi 

fázisba helyezi a liliomos nagyszíjvégeket (Tiszafüred, 6. generáció; Leobersdorf: SpA 

III; J. Zábojník: SS IV, Breuer: Horizont 7).
814

  

A többi, kis darabszámú, egymástól formailag nagyrészt független csoport 

egymáshoz viszonyított időrendjének meghatározása – éppen függetlenségük, illetve kis 

számuk miatt – nehézségekbe ütközik.  

A pálcikaindákat és kis, sarló alakú levélkéket és számos geometrikus elemet 

alkalmazó szalagos gömbcsoportos, florálgeometrikus mintájú tárgyak csoportja 

minden téren egységet mutat. A Kárpát-medencei környezetben két, kiemelkedő 

együttese alapján a csoportban összefoglalt mintákat Sobor-Kiskőrös csoportnak 

nevezem. A Sobor-Kiskőrös csoportot a verettípusok, ornamentika, minőség mellett a 

kísérőleletek egy része is a hohenbergi sírhoz köti (ld. a sobori, a hohenbergivel 

megegyező láncot). Mivel a geometrikus laposindás stílussal a kevés példa alapján már 

nem találkoznak, a vésett-poncolt, csepp alakú leveles mintákkal azonban igen, bennük 

a vésett-poncolt kör fiatalabb kortársát, a késő avar díszítőművészet legkésőbbi 

horizontját láthatjuk. Az általuk alkotott „végavar” (endawarisch) horizont létét egyéb, a 

késő avar kor utáni együttesekhez fűződő kapcsolatuk is megerősíti.
815

  

 

2. Vésett-poncolt minták a késő avar kor végén 

 

A vésett-poncolt, síkbeli ornamentika döntő többségét csepp alakú levelekből 

összeállított, általában tengelyesen szimmetrikus rendszerű minták alkotják. Noha 

általában törekszenek a szimmetriára, egyes esetekben a levelek rajzolatában és 

méretében, ritkábban számában és alakjában kifejezetten rendszertelen, kaotikus 

rajzolatot mutatnak. A mai szemlélő számára hanyag kivitelezés mellett a vésett-poncolt 

csepp alakú leveles ornamentikát soha nem találjuk aranyozott tárgyakon. A vésett-

poncolt leveles csoport az átlagoshoz közeli, illetve kifejezetten gyenge kivitelezésű, 

nagy tömegben alkalmazott tárgycsoporthoz kötődik. 
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 Garam 1995, Daim 1987, Zábojník 1991, Breuer 2005, Abb. 55.  
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 Például: Blatnica, ld. Fettich 1937a, XCIV-XCV. T. 



248 

 

A minták legnagyobb része a mintatér méretétől és alakjától függő számú, 

azonos méretű elemekből álló, hosszúkás mintatérben függőleges tengely mentén 

többszörözött levélcsokrok alkalmazásán alapul. Az egyes levélcsokrok két-három 

tagból állnak. Legáltalánosabb, lyukvédők és mellékszíjveretek ovális mintaterében 

megjelenő változata az egy tőből csüngő hármas levélcsoport. A mintának különböző 

formai változatai éltek: a három csepp alakú levél mellett a három elem leggyakrabban 

ívelt volutapár közét kitöltő hegyes tag formájában jelenik meg, lényegében liliomot 

(Dreiblatt) alkot.
816

 Emellett azonban a két alaptípus számos átmeneti változata él, 
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 (II5A, 4.1; 5. kép 1-5, 19-20) Mellékszíjvereten: Zwölfaxing 61 (Lippert 1969, 135, Taf. 25);  

Propeller alakú övforgón (horizontális sorban): Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 42 

(Bunardžić 1980, t. XIV); 

Keskeny pajzs alakú vereten (széles, rövid veret, gyöngysorkerettel): Vrbas – ciglana Polet (Verbász – 

Polet-téglagyár) 82 (Nagy 1971, 204, Tab. XVIII); 

Keskeny pajzs alakú veret csüngőjén: Pitvaros 205; Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 83 

(Nagy 1971, 204, Tab. XVIII); 

(II5A, 4.2; 5. kép 10-14) Rögzítőfüles-kétlapú kisszíjvég mellékmezőjében (szíjvég karéjos díszű): Szeged – 

Sövényháza szórvány (Pulszky 1881, 151);  

Lyukvédő vereten: Abony – Neppel F. telke 80 (Éber 1902, 250); Ártánd – Kapitány-dűlő 76 

(Kralovánszky 1994, 46, 9. kép); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 87 (Pástor 1971, 114-115, 

Obr. 25); Jánoshida – Tótkérpuszta 30 (Erdélyi 1958, 11-12, XIII. t. 1-12); Keszthely – Dobogó, szórvány 

(Hampel 1905, III, 153. t.); Kiskőrös – Városalatt 147 (Horváth 1935, 46, XXX. T. 17-29); Kiskőrös – 

Városalatt 158 (Horváth 1935, 47, XXXII. T); Kunszállás – Fülöpjakab 6 (Lezsák 2008, 51); Miskolc – 

Vezér utca szórvány (Végh 1968, 52, VI. t);  Mödling 15; Mödling a.d. Goldenen Stiege 140 (Daim 1977, 

16); Orosháza – Béke TSz-homokbánya 142 (Juhász 1995, 88, Taf. XXII); Pilismarót – Basaharc 6 

(Fettich 1965, 14); Pilismarót – Basaharc 239 (Fettich 1965, 83); Szárazd szórvány (Kovács 2001, 199-

203, 12-13. kép); Szeged – Makkoserdő 155 (Salamon 1995, 123, Pl. 11); Székkutas – Kápolnadűlő 54 

(B. Nagy 2003, 23, 26. kép); Tiszafüred – Majoros 1270 (Garam 1995, 154, Taf. 169); Visznek – 

Kecskehegy 58 (Török 1975d, 334, Fig. 5); Zamárdi – Rétiföldek 805 (Bárdos – Garam 2009, 111, Taf. 

98); Zwölfaxing 22a (Lippert 1969, 128, Taf. 9);  

Mellékszíjvereten: Abony – Neppel F. telke 80 (Éber 1902, 250); Ártánd – Kapitány-dűlő 53 

(Kralovánszky 1994, 43, 7. kép); Ártánd – Kapitány-dűlő 76 (Kralovánszky 1994, 46, 9. kép); Bogojevo 

(Gombos) 18 (Pogány 1908, 407-408); Cikó 558 (Somogyi 1984, 66, 42. t); Csorna 3 (Hampel 1905); 

Hódmezővásárhely – Mártély-Csanyi part 8 (Hampel 1905, 111, Taf. 90); Hódmezővásárhely – 

Tarjánvég szórvány (Tergina 1894, 207); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 87 (Pástor 1971, 

114-115, Obr. 25); Jánoshida – Tótkérpuszta 30 (Erdélyi 1958, 11-12, XIII. t. 1-12); Kisköre – Halastó 70 

(Garam 1979, 20, Taf. 15); Kiskőrös – Szücsi-dűlő 5 (Török 1975c, 316, Fig. 2); Kiskőrös – Városalatt 

147 (Horváth 1935, 46, XXX. T. 17-29); Kiskőrös – Városalatt 158 (Horváth 1935, 47, XXXII. T); 

Kiskőrös – Városalatt 165 (Horváth 1935, 49, XXXIII. T); Kiskőrös – Szücsi-dűlő 5 (Török 1975c, 316, 

Fig. 2); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 79 (Trugly 1987, 268, Taf. XXI); Komárno – ul. J. 

Váradiho (Komárom – Váradi J. u.) 21 (Čilinská 1982, 354, Tab. X, 1-10); Kővágószőlős – I. üzem 1b 

(Nagy 1982, 125-126, 1-2. t.); Mali Idoš – Kalvarija, opštinska ciglana Košut (Kishegyes – Kálvária, 

Kossuth-téglagyár) B (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 47-49); Mezőtúr A (Hampel 1905, III. 

81. kép); Mezőtúr B (Hampel 1905, III. 81. kép 13-17); Miskolc – Vezér utca szórvány (Végh 1968,52, 

VI. t);  Mosonszentjános – Kavicsbánya 59 (közöletlen); Mosonszentjános – Kavicsbánya G (közöletlen); 

Mödling 15; Mödling a.d. Goldenen Stiege 140 (Daim 1977, 16); Odžac (Hódság) V 1 (Karmanski 

1975b, 9, Tab. I); Orosháza – Béke TSz-homokbánya 142 (Juhász 1995, 88, Taf. XXII); Orosháza – Béke 

TSz-homokbánya 150 (Juhász 1995, 89-90, Taf. XXIII);  Pécsvárad – Gőztéglagyár 8 (Kiss 1977, 106, 

XLII); Pilismarót – Basaharc 6 (Fettich 1965, 14); Pilismarót – Basaharc 239 (Fettich 1965, 83); Szarvas 

– Grexa-téglagyár 266 (Juhász 2004, 45, Taf. XXXIII); Szárazd szórvány (Kovács 2001, 199-203, 12-13. 

kép); Szebény I 142 (Garam 1975b, 82, Fig. 11); Szeged – Fehértó A 1a (Madaras 1995, 53, Pl. 39); 

Szeged – Fehértó A 69 (Madaras 1995, 22, Pl. 11); Szeged – Fehértó A 82 (Madaras 1995, 23-24, Pl. 13); 

Szeged – Makkoserdő 312 (Salamon 1995, 136, Pl. 23); Székkutas – Kápolnadűlő 3 (B. Nagy 2003, 16, 

4. kép); Székkutas – Kápolnadűlő 54 (B. Nagy 2003, 23, 26. kép); Székkutas – Kápolnadűlő 91 (B. Nagy 

2003, 26-27, 40. kép); Székkutas – Kápolnadűlő 416 (B. Nagy 2003, 57, 147. kép); Szekszárd – 

Bogyiszlói út 20 (Rosner 1999, 12, Taf. 2); Szirák – Degenfeld-birtok 39 (Posta 1895, 71); Szob – 

Homokok-dűlő 124 (Kovrig 1975b, 182, Fig. 14); Tiszafüred – Majoros 913 (Garam 1995, 109, Taf. 

131); Tiszafüred – Majoros 1270 (Garam 1995, 154, Taf. 169); Visznek – Kecskehegy 51 (Török 1975d, 

334, Fig. 4); Visznek – Kecskehegy 58 (Török 1975d, 334, Fig. 5); Vrbas – ciglana Polet (Verbász – 
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néhány esetben a mintatér méretének függvényében további, a mintatér peremére 

illesztett levelekkel kiegészítve. A minta hosszabb mintatérben alkalmazott változatait a 

közös tövű csoportokban egymásra szerkesztett levelek vízszintes és függőleges 

elrendezésének és számának variációi alkotják.
817

 A levélcsoportok közé gyakran 

                                                                                                                                               
Polet-téglagyár) 76 (Nagy 1971, 203, Tab. XVI); Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 77 

(Nagy 1971, 204, Tab. XVI); Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 86 (Nagy 1971, 205, Tab. 

XIX); Zalakomár – Lesvári-dűlő 388 (Szőke 1994, 7. t); Zwölfaxing 22a (Lippert 1969, 128, Taf. 9); 

Zwölfaxing 28 (Lippert 1969, 130, Taf. 13);  

1. levélváltozat. Lyukvédő vereten: Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 77 (Nagy 1971, 

203, Tab. XVI); 

2. levélváltozat. (6. kép 15) R alakú nagyszíjvégen: Tiszafüred – Majoros 551 (Garam 1995, 74, Taf. 

101); 

R alakú kisszíjvégen: Tiszafüred – Majoros 551 (Garam 1995, 74, Taf. 101); 

Csaton: Tiszafüred – Majoros 551 (Garam 1995, 74, Taf. 101); 

Lyukvédő vereten: Szebény I 142 (Garam 1975b, 82, Fig. 11); Tiszafüred – Majoros 551 (Garam 1995, 

74, Taf. 101);  

Mellékszíjvereten: Tiszafüred – Majoros 551 (Garam 1995, 74, Taf. 101);  

3.1. levélváltozat. Mellékszíjvereten: Szeged – Makkoserdő 138 (Salamon 1995, 122, Pl. 10);  

3.2 levélváltozat. (6. kép 11) Csaton: Szebény I 142 (Garam 1975b, 82, Fig. 11);  

(II5A, 4.2/1.1; 5. kép 18) Csaton: Cikó 558 (Somogyi 1984, 66, 42. t);  

Lyukvédő vereten: Cikó 558 (Somogyi 1984, 66, 42. t); Szebény I 286 (Garam 1975b, 88, Fig. 20); 

Szeged – Makkoserdő 82 (Salamon 1995, 118, Pl. 6); Tiszafüred – Majoros 1270 (Garam 1995, 154, Taf. 

169);  

Mellékszíjvereten: Kiskőrös – Városalatt 181 (Horváth 1935, 52, XXXIV. T. 13-21); Szeged – Fehértó A 

69 (Madaras 1995, 22, Pl. 11); Szeged – Makkoserdő 105 (Salamon 1995, 120, Pl. 8);  

(II5A, 4.2/1.2) Mellékszíjvereten: Szeged – Makkoserdő 82 (Salamon 1995, 118, Pl. 6);  

(II5A, 4.2/1.3; 5. kép 16) Lyukvédő vereten: Kiskőrös – Városalatt 165 (Horváth 1935, 49, XXXIII. T);  

(II5A, 4.2/1.4; 5. kép 17) Lyukvédő vereten: Kővágószőlős – I. üzem 1b (Nagy 1982, 125-126, 1-2. t.);  

(II5A, 4.2/2) Mellékszíjvereten: Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 76 (Nagy 1971, 203, Tab. 

XVI);  

(II5A, 4.2/3; 4. kép 31) Lyukvédő vereten: Székkutas – Kápolnadűlő 416 (B. Nagy 2003, 57, 147. kép);  

(II4, 4.2/4; 6. kép 30) Rögzítőfüles-kétlapos, karéjos nagyszíjvég karéjában: Kisköre – Halastó 70 (Garam 

1979, 20, Taf. 15); Szeged – Sövényháza szórvány (Pulszky 1881, 151);  

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvég mellékmezőjén (karéjos kisszíjvégen): Kisköre – Halastó 70 (Garam 

1979, 20, Taf. 15);  

(II4, 4.2/5; 6. kép 31) Rögzítőfüles-kétlapos, karéjos nagyszíjvégen: Szárazd szórvány (Kovács 2001, 199-

203, 12-13. kép); Visznek – Kecskehegy 51 (Török 1975d, 334, Fig. 4); 

(II5A, 7; 6. kép 2) Téglalap alakú, merevcsüngős lószerszámvereten: Romonya I 13;  
817

 (II5B, 4/1; 6. kép 10-16) Csaton (három ciklus): Kecel – Határdűlő 81 (Cs. Sós 1958, 12, XIII. T. 3); 

Lyukvédő vereten (két ciklus): Kecel – Határdűlő 81 (Cs. Sós 1958, 12, XIV. T. 2); 

Lyukvédő vereten (három ciklus): Zwölfaxing 28 (Lippert 1969, 130, Taf. 13); 

Keskeny pajzs alakú vereten: Kecel – Határdűlő 81 (Cs. Sós 1958, 12, XIV. T. 3); 

Propeller alakú övforgón (4 ciklusból): Szebény I 290 (Garam 1975b, 88-89, Fig. 20);  

Keskeny pajzs alakú vereten (két ciklusból): Abony – Neppel F. telke 80 (Éber 1902, 250); Abony – 

Neppel F. telke 96 (Éber 1902, 253); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 87 (Pástor 1971, 114-

115, Obr. 25); Jánoshida – Tótkérpuszta 30 (Erdélyi 1958, 11-12, XIII. t. 1-12); Keszthely – Belváros 134 

(Kovrig 1999, 102, 9. kép); Kisköre – Halastó 143 (Garam 1979, 29, Taf. 23); Kiskőrös – Szücsi-dűlő 5 

(Török 1975c, 316, Fig. 2); Kiskőrös – Városalatt 158 (Horváth 1935, 47, XXXII. T); Kiskőrös – 

Városalatt 165 (Horváth 1935, 49, XXXIII. T); Pilismarót – Basaharc 239 (Fettich 1965, 83); Romonya I 

178 (Kiss 1977, 117, Pl. LII); Szarvas – Grexa-téglagyár 266 (Juhász 2004, 45, Taf. XXXIII); Szeged – 

Fehértó A 69 (Madaras 1995, 22, Pl. 11); Szeged – Fehértó A 82 (Madaras 1995, 23-24, Pl. 13); 

Tiszafüred – Majoros 913 (Garam 1995, 109, Taf. 131); Tiszafüred – Majoros 1270 (Garam 1995, 154, 

Taf. 169); Zwölfaxing 22a (Lippert 1969, 128, Taf. 9);  

1. levélváltozat. Keskeny pajzs alakú vereten (három ciklusból, az alsó ciklus középső levele poncolt 

felületű): Pécsvárad – Gőztéglagyár 8 (Kiss 1977, 106, XLII); 

Keskeny pajzs alakú vereten (két ciklus, a felső ciklus középső levele poncolt felületű): Pitvaros 205; 

(II5B, 4/2; 6. kép 17) Keskeny pajzs alakú vereten: Cikó 558 (Somogyi 1984, 66, 42. t);  
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illesztették az indavirág hármas sziromívét. A sziromív a legtöbb esetben két csepp 

alakú levéllel, mint volutapárral alkot palmettát,
818

 de magányosan, végtelen hálóba 

szerkesztve is feltűnik.
819

  

 

A vésett-poncolt technikával alkalmazott, csepp alakú leveles mintákkal minta-, 

illetve motívumhasználatban rokon ornamentika egyéb, a késő avar korban egyéb 

                                                                                                                                               
(II5B, 4/3; 6. kép 18) Keskeny pajzs alakú vereten: Mezőtúr – Harcsászug „B” (Hampel 1905, 102-103, Taf. 

81); Szeged – Fehértó A 1a (Madaras 1995, 53, Pl. 39); Szeged – Makkoserdő 211; Szeged – Öthalom 

szórvány (Hampel 1905, III. 96. kép); 

(II5B, 4/4; 6. kép 19-20) Keskeny pajzs alakú vereten: Szeged – Fehértó A 82 (Madaras 1995, 23-24, Pl. 

13); 

(II5B, 4/5; 6. kép 21) Keskeny pajzs alakú vereten: Mosonszentjános – Kavicsbánya 59 (közöletlen); Szeged 

– Fehértó A 1a (Madaras 1995, 53, Pl. 39); Szeged – Fehértó A 82 (Madaras 1995, 23-24, Pl. 13);  

(II5B, 4/6; 6. kép 22) Keskeny pajzs alakú vereten: Szeged – Makkoserdő 138 (Salamon 1995, 122, Pl. 10); 

Szeged – Makkoserdő 312 (Salamon 1995, 136, Pl. 23);  

(II5B, 4/7; 6. kép 23) Keskeny pajzs alakú vereten: Szebény I 142 (Garam 1975b, 82, Fig. 11); Székkutas – 

Kápolnadűlő 3 (B. Nagy 2003, 16, 4. kép); 

(II5B, 4/8; 6. kép 24) Keskeny pajzs alakú vereten: Kiskőrös – Városalatt 147 (Horváth 1935, 46, XXX. T. 

17-29);  

(II5B, 4/9; 6. kép 25) Keskeny pajzs alakú vereten: Mali Idoš – Kalvarija, opštinska ciglana Košut 

(Kishegyes – Kálvária, Kossuth-téglagyár) 4 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 47-49); 

Zwölfaxing 28 (Lippert 1969, 130, Taf. 13);  

(II5B, 4/10) Lyukvédő vereten: Ártánd – Kapitány-dűlő 37 (Kralovánszky 1994, 42, 6. kép); 

Mellékszíjvereten: Ártánd – Kapitány-dűlő 37 (Kralovánszky 1994, 42, 6. kép); 

(II5B, 4/11; 6. kép 26) Csaton: Szarvas – Grexa-téglagyár 266 (Juhász 2004, 45, Taf. XXXIII);  

(II5B, 4/11.1) Rögzítőfüles-kétlapos, karéjos nagyszíjvég mellékmezőjében: Szárazd szórvány (Kovács 2001, 

199-203, 12-13. kép); 

(II5B, 4/12; 6. kép 27) Keskeny pajzs alakú vereten: Keszthely – Dobogó (Hampel 1905 III. 153. kép);  

(II5B, 4/12.1) Keskeny pajzs alakú vereten: Szeged – Kundomb szórvány (Salamon – Sebestyén 1995, 40, Pl. 

39);  

(II5B, 4/13; 6. kép 28) Keskeny pajzs alakú vereten: Szeged – Makkoserdő 82 (Salamon 1995, 118, Pl. 6); 

(II5B, 4/14; 6. kép 29) Keskeny pajzs alakú vereten: Mosonszentjános – Kavicsbánya 137 (közöletlen);  

(II5B, 4/15) Keskeny pajzs alakú vereten: Tiszasziget határa, sírlelet (Csallány 1962, XXVI. t.); Vrbas – 

ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 83 (Nagy 1971, 204, Tab. XVIII); 

Keskeny pajzs alakú vereten (mintatért félkörsor keretezi): Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 82 (Daim 

1987, 246-247, Taf. 84-85);  

(II5B, 4/16) Keskeny pajzs alakú vereten: Szeged – Kundomb 145 (Salamon – Sebestyén 1995, 25, Pl. 21);  

(II5B, 4/17) Keskeny pajzs alakú vereten: Pitvaros 50; 
818

 (II5A, 2; 4. kép 16-17) Lyukvédő-vereten: Kiskőrös – Városalatt 147 (Horváth 1935, 46, XXX. T. 17-

29); Pécsvárad – Gőztéglagyár 8 (Kiss 1977, 106, XLII); Pitvaros 205; Szarvas – Grexa-téglagyár 266 

(Juhász 2004, 45, Taf. XXXIII); Szeged – Fehértó A 82 (Madaras 1995, 23-24, Pl. 13); Szeged – 

Makkoserdő 312 (Salamon 1995, 136, Pl. 23); 

Mellékszíjvereten: Hódmezővásárhely – Mártély, Csanyi part 8; Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 82 

(Daim 1987, 246-247, Taf. 84-85); Mosonszentjános – Kavicsbánya 59 (közöletlen); Öcsöd – 

Büdöshalom 18 (Genito – Madaras 2005, Obj. No. 1-29);  Szárazd szórvány (Kovács 2001, 199-203, 12-

13. kép); Szeged – Fehértó A 82 (Madaras 1995, 23-24, Pl. 13); Tiszasziget határa, sírlelet (Csallány 

1962, XXVI. t.); 

(II5A, 2; 4. kép 18) Lyukvédő vereten: Szentes – Nagyhegy 133 (Schupiter 1929, 260, 132. kép); Čunovo 

(Dunacsúny) 25 (Sőtér 1895, 94); Komárno – ul. J. Váradiho (Komárom – Váradi J. u.) 21 (Čilinská 

1982, 354, Tab. X, 1-10); Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 82 (Daim 1987, 246-247, Taf. 84-85); Pitvaros 

50;  

Mellékszíjvereten: Čunovo (Dunacsúny) 25 (Sőtér 1895, 94); Halimba – Belátó-domb 194 (Török 1998, 

36, Taf. 22); Pitvaros 50; Szeged – Kundomb 152 (Salamon – Sebestyén 1995, 25-26, Pl. 23); Szentes – 

Nagyhegy 133 (Schupiter 1929, 260, 132. kép); 

(II5A, 2/3; 4. kép 20) Lyukvédő vereten: Tiszasziget határa, sírlelet (Csallány 1962, XXVI. t.); 

(II5A, 2/9; 4. kép 25) Lyukvédő vereten: Szeged – Makkoserdő 138 (Salamon 1995, 122, Pl. 10); 
819

 (Ic1; 1. kép 11) Lyukvédő vereten: Öcsöd – Büdöshalom 18 (Genito – Madaras 2005, Obj. No. 1-29);  

(I.21; 1. kép 12) Bújtatón (lemezből): Szebény I 335 (Garam 1975b, 90-91, Fig. 23);  
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kivitelezésben és ornamentális stílusokban előszeretettel alkalmazott mintákat és 

motívumokat is alkalmaz. 

A fenti, legelterjedtebb mintatípus indavirágos változatában gyakori jelenség, 

hogy a volutapárt alkotó csepp alakú levelek helyére akantusz-félpalmetták kerülnek.
820

 

Csak kivételes esetben fordul elő az akantusz-félpalmetta a Dreiblatt volutapárjának 

helyén.
821

 

Vésett-poncolt kivitelben megtaláljuk az S alakú indaszárra szerkesztett minták 

egyes változatait. Az utóbbiak egy része a geometrikus laposindás stílusra reflektáló, 

egyszerű laposindás minta. Jellemző, hogy azokban a garnitúrákban, ahol a geometrikus 

laposindás stílus egyszerű mintáit egyéb vereteken a vésett-poncolt ornamentika kíséri, 

ott az utóbbinak majdnem mindig a csepp alakú leveles változatát alkalmazták.  

Hasonló összefüggés figyelhető meg a liliomos nagyszíjvégek és az azokkal egy 

övre szerelt egyéb veretek között. A mindig öntött plasztikus, áttört díszű liliomos 

nagyszíjvégek kíséretében gyakoriak a vésett-poncolt leveles minták, a liliomos 

mintatípust viszont csak néhány, egyedi esetben ábrázolták vésett-poncolt kivitelben.
822

 

Hasonlóan szórványos jelenség a vésett-poncolt mintáknak a másik egykorú 

mintacsoporttal, a Sobor-Kiskőrös csoport ornamentikájával való alkalmazása. A 

néhány, kapcsolatot jelentő darab inkább azt mutatja, hogy a szórványosan megjelenő 

vésett-poncolt darabok a domború mintájú, aranyozott, kiemelkedő minőségű tárgyak 

mintájára, azokat utánozva készültek.
823

 Valószínűleg ugyan ennek a csoportnak a 

mintáit utánozza néhány csomózott szalagos-leveles,
824

 sodrott szalagos,
825

 illetve 

egyszerű, pálcikaindás minta.
826

  

Egyedi jelenség a geometrikus laposindás stílus egy változatok nélkül 

alkalmazott zárt típust alkotó,
827

 síkból kimetszett palmettás mintája, amelynek 

                                                 
820

 (II5A, 2/2) Lyukvédő vereten: Szárazd szórvány (Kovács 2001, 199-203, 12-13. kép); 

Mellékszíjvereten: Szeged – Kundomb szórvány (Salamon – Sebestyén 1995, 40, Pl. 39); Szeged – 

Makkoserdő szórvány;  

(II5A, 2/4; 4. kép 29-30) Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen (rögzítőfül stilizált állatfej, mintatért kettős 

félkörsor keretezi; két, rovátkolt léccel elválasztott pár): Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 82 (Daim 1987, 

246-247, Taf. 84-85); 

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (rögzítőfül stilizált állatfej, egy virágpár, mintatért félkörsor keretezi): 

Leobersdorf – Ziegelei Polsterer 82 (Daim 1987, 246-247, Taf. 84-85);  

(II5A, 3; 4. kép 27) Lyukvédő vereten: Čunovo (Dunacsúny) 25 (Sőtér 1895, 94); 

Mellékszíjvereten: Čunovo (Dunacsúny) 25 (Sőtér 1895, 94); 
821

 (II5A, 4.1/6; 5. kép 7) Bújtatón: Odžac (Hódság) V 4 (Karmanski 1975b, 10, Tab. IV);  
822

 (II5C, 2/5; 7. kép 18) Keskeny pajzs alakú vereten: Ártánd – Kapitány-dűlő 22 (Kralovánszky 1994, 36, 

4. kép); Fülöpszállás – Kiskunsági TSz szórvány (H. Tóth 1992, 50, 5. t); Halimba – Belátó-domb 227 

(Török 1998, 39, Taf. 25); Holiare (Alsógellér) 615 (Točik 1968, 94, Taf. LXXV, 1-35); Leobersdorf – 

Ziegelei Polsterer 145 (Daim 1987, 269-270, Taf. 141-142);  

(II5C, 2/3; 7. kép 12-13) Keskeny pajzs alakú vereten: Čunovo (Dunacsúny) 25 (Sőtér 1895, 94);  
823

 (II4, 2; 4. kép 7-8) Propeller alakú övforgón (három pár egymás alatt; kevés variációval ismétlődő 

ciklusok): Zamárdi – Rétiföldek 805 (Bárdos – Garam 2009, 111, Taf. 98);   
824

 (II5C, 2/8.4; 9. kép 4-5) Keskeny pajzs alakú vereten: Ismeretlen a Pápai Gimnázium gyűjteményéből; 

(II5C, 4; 9. kép 1) Falerán (a négy, sugárirányban elrendezett, megegyező növényi egység között négylábú 

ragadozókkal): Zalakomár – Lesvári-dűlő 42 (Szőke 2002, 76, Kat. Nr. 2); 
825

 (II8B, 5.1; 13. kép 14) Csaton: Tiszasziget határa, sírlelet (Csallány 1962, XXVI. t.); 
826

 A Kiskőrös – Városalatt 165. sír lyukvédőinek vésett-poncolt változata: (II7, 2) Lyukvédő vereten: 

Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 76 (Nagy 1971, 203, Tab. XVI); 
827

 (III1D1; 18. kép 8) Csaton: Čunovo (Dunacsúny) 92 (Sőtér 1895, 104); Győr – Téglavető-dűlő 690 

(Fettich 1943, 36, XXX. T); Mosonszentjános – Kavicsbánya 207 (közöletlen); Nové Zámky (Érsekújvár) 

176 (Čilinská 1966, 37-38, Taf. XXXVI); Szebény I 11 (Garam 1975b, 76, Fig. 3);  

Csaton (mintatér karéjos kerettel): Želovce (Zsély) 771 (Čilinská 1973, 172, Taf. CXXIII);  

Keskeny pajzs alakú vereten: Zwölfaxing 43 (Lippert 1969, 132, Taf. 18); 

Mellékszíjvereten: Szirák – Degenfeld-birtok 16 (Posta 1895, 16); 
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variációja két vésett-poncolt mintán,
828

 illetve egy Sobor-Kiskőrös csoportba tartozó 

tárgyon is megjelenik.
829

 

A látszat szerint tehát az egyes, időrendileg és egy helyen (egyetlen garnitúrán 

belül is) használt mintatípusokhoz közvetlenül kötődött a tárgy felszínét, illetve a mintát 

kirajzoló felületmegmunkálási technika, amelyek így nem egyszerűen a díszítőművészet 

egy korszakára jellemző kézművestechnikai hátteret alkotnak, hanem a díszítőművészet 

kulturálisan meghatározott, stilisztikai jellemzői közé tartoznak.  

Vésett-poncolt környezetben ritkák a laposinda-leveles, illetve egyéb 

motívumtípusokat alkalmazó palmetták. Közös jellemzőjük, hogy legtöbb esetben 

egyszerű, kisebb, illetve rövidebb mintaterekben alkalmazott palmettakonstrukciók. 

Előfordul közöttük a geometrikus laposindás stílus környezetében laposinda-levelekből 

álló, tengelyesen szimmetrikus félpalmetta-pár sík lemezű laposinda levéllel,
830

 három 

összeolvadó karéjból álló félpalmettákkal,
831

 akantusz-félpalmettákkal az 

alapszerkezetnek megfelelő egyszerű félpalmettapárban,
832

 illetve összesodrott szárú 

kivitelben is.
833

 

A vésett-poncolt környezet rendezett rajzolatú, a naturális növényi rendhez 

alkalmazkodó, nem csepp alakú leveles palmettái csekély kivételtől eltekintve akantusz-

félpalmettákkal vannak szerkesztve. A megállapítás teljesül az egyszerű, líra alakú 

palmetták esetében is. Összetett palmettakonstrukciókat vésett-poncolt kivitelben 

néhány kivételtől eltekintve csak a blatnicai széles pajzs alakú, merevcsüngős veretek 

környezetében találunk. A fenti típusokkal szemben a vésett-poncolt palmetták 

legtöbbször feltűnően szabálytalan rajzolatúak, aszimmetrikusak.
834

 A vésett-poncolt 

                                                 
828

 (III1D1; 18. kép 9) Csaton: Mosonszentjános – Kavicsbánya 59 (közöletlen); 

(III1D1/2; 18. kép 10) Lemezes bújtatón: Čelarevo – Ciglana (Dunacséb – Téglagyár) 162 (Bunardžić 

1980, t. XVI, 6); 
829

 (III1D1/3; 18. kép 11) Csaton (mintatér karéjos kerettel): Szeged – Kundomb 124 (Salamon – Sebestyén 

1995, 23, Pl. 18); 
830

 (II5A, 4.1/7; 5. kép 22) Lyukvédő vereten: Székkutas – Kápolnadűlő 3 (B. Nagy 2003, 16, 4. kép);   

(III1Ab3; 16. kép 16) Csaton: Kiskőrös – Városalatt 158 (Horváth 1935, 47, XXXII. t);  

(II2Ab1; 2. kép 1) Mellékszíjvereten: Orosháza – Béke TSz-homokbánya 142 (Juhász 1995, 88, Taf. 

XXII); Orosháza – Béke TSz-homokbánya 150 (Juhász 1995, 89-90, Taf. XXIII); Szebény I 290 (Garam 

1975b, 88-89, Fig. 20); Želovce (Zsély) 485 (Čilinská 1973, 122, Taf. LXXXI); 
831

 (II2Bc1; 2. kép 26) Mellékszíjvereten: Mosonszentjános – Kavicsbánya G (közöletlen); Orosháza – 

Béke TSz-homokbánya 142 (Juhász 1995, 88, Taf. XXII); Orosháza – Béke TSz-homokbánya 150 

(Juhász 1995, 89-90, Taf. XXIII); 
832

 (III21b1) Csaton: Szárazd szórvány (Kovács 2001, 199-203, 12-13. kép); 
833

 (II2Ab2/1; 2. kép 2) Lyukvédő vereten: Komárno (Komárom) – Hadovce 24 (Čilinská 1982, 361-362, 

Tab. XVI, 1-20);  

(II2Ab2/2; 2. kép 3) Lószerszám szíjvégén: Komárno (Komárom) – Hadovce 24 (Čilinská 1982, 361-362, 

Tab. XVI, 1-20); 

(II2Ab2/3; 2. kép 4) Mellékszíjvereten: Dubovac (Dunadombó) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – 

Vinski 1962, 16-17); 
834

 (III1Ac1; 16. kép 14-16) Széles pajzs alakú lószerszámvereten: Komárno (Komárom) – Hadovce 24 

(Čilinská 1982, 361-362, Tab. XVI, 1-20); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 1 (Trugly 1987, 

253, Taf. I);  

Lószerszám szíjvégén: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 1 (Trugly 1987, 253, Taf. I); 

(III1B2.2; 17. kép 2) Széles pajzs alakú lószerszámvereten: Keszthely szórvány (Lipp 1884, 24, III. t. 64) 

(III1B2.2/1; 17. kép 3) Bújtatón: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 12 (Trugly 1987, 254, Taf. 

III); 

(III1B2.2/2; 17. kép 3) Bújtatón: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 12 (Trugly 1987, 254, Taf. 

III); 

(III21b3/9; 19. kép 19) Pajzs alakú lószerszámvereten: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 76 

(Trugly 1987, 266, Taf. XVIII); Dubovac (Dunadombó) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 

1962, 16-17);  
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csepp alakú leveles minták kevés összetett palmettája karéjos szíjvégek tokját, illetve 

széles, lemezből hajtogatott lyukvédő vereteket díszít. Mindegyik rendszertelen, 

kaotikus rajzolatú.
835

 

A naturális jellegű palmettákhoz képest viszonylag gyakoriak a vésett-poncolt 

kivitelű, hullámzó indaszárra, illetve annak S alakú szakaszaira szerkesztett minták. Egy 

részük a geometrikus laposindás stílus mintáinak környezetében bukkan fel, azokkal 

megegyező mintaszerkesztéseket alkalmaz.
836

 A laposindás minták között azonban 

feltűnően sok a kiegyensúlyozott levélméretű kétlevelű félpalmetta: a laposinda-

levélnek a geometrikus laposindás stílusban általános formájával (a ciklus belsejét 

teljesen kitöltő, a kétlevelű félpalmetta csökevényes külső levelével párosuló változat) 

szemben itt a sarló alakú, hegyes, ívelt levél egyenlő jelentőségű a laposinda-levéllel.
837

 

Ugyan ezt a jellegzetességet mutatja a vésett-poncolt, hullámzó indaszáras minták 

darabszámához mérten jelentős csoportot alkotó háromlevelű félpalmettás mintaváltozat 

is.
838

 Mindkét félpalmetta-típus esetében egyenlő súlyt képviselnek az egyszeres és 

                                                                                                                                               
(III21b1; 19. kép 1) Mellékszíjvereten: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 63 (Trugly 1987, 

262-263, Taf. XII); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 72 (Trugly 1987, 265, Taf. XVI); 

Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 128 (Trugly 1993, 206, Taf. XXXIII); 

(III21b1/2; 19. kép 2) Széles pajzs alakú lószerszámvereten: Kővágószőlős – I. üzem 2 (Nagy 1982, 126, 2. 

t.); Hraničná pri Hornáde – Kechnec (Kehnyec) 100 (Pástor 1971, 120-121, Obr. 31);  

(III21b1/3; 19. kép 3) Rögzítőfüles-tokos lószerszámszíjvégen: Vinkovci szórvány (Dimitrijević – 

Kovačević – Vinski 1962, 97);  
835

 (VIa1; 49. kép 6-8) Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvég mellékmezőjén (karéjos nagyszíjvégen): 

Kővágószőlős – I. üzem 1b (Nagy 1982, 125-126, 1-2. t.); Mali Idoš – Kalvarija, opštinska ciglana Košut 

(Kishegyes – Kálvária, Kossuth-téglagyár) 4 (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 47-49); 

Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvég mellékmezőjén (karéjos kisszíjvégen): Kővágószőlős – I. üzem 1b 

(Nagy 1982, 125-126, 1-2. t.); 

Csaton: Tiszafüred – Majoros 913 (Garam 1995, 109, Taf. 131);  

Mellékszíjvereten: Pécs – Janus Pannonius u. 1 (Kiss 1977, 91, Pl. LXI); 
836

 (IV1Ba1.1; 27. kép 17) Lószerszám kisszíjvégén: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 36 

(Trugly 1987, 257, Taf. VIII);  

Lószerszámon: Komárno (Komárom) – Hadovce 24 (Čilinská 1982, 361-362, Tab. XVI, 1-20); 
837

 (IV2A1b2; 32. kép 1-5) Kétlapos-rögzítőfüles kisszíjvégen (két ciklus, rögzítőfül állatalakos): Csorna 3 

(Hampel 1905, 165, Taf. 138);  

Két ciklus (rögzítőfül növényi): Szárazd szórvány (Kovács 2001, 199-203, 12-13. kép);  

Bújtatón: Két ciklus: Szebény I 245 (Garam 1975b, 87, Fig. 19); Szebény I 304 (Garam 1975b, 89, Fig. 

21); 

Három ciklus: Gátér – Vasútállomás 141 (Kada 1906a, 143);  

(IV2A1b2/4.2; 32. kép 11) Lyukvédő vereten: Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 83 (Nagy 

1971, 204, Tab. XVIII); 

Mellékszíjvereten: Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 83 (Nagy 1971, 204, Tab. XVIII); 

(IV2B1b1.1; 48. kép 8-18) Propeller alakú övforgón: Kiskőrös – Városalatt 158 (Horváth 1935, 47, XXXII. 

T); Pécs – Janus Pannonius u. 1 (Kiss 1977, 91, Pl. LXI); Szárazd szórvány (Kovács 2001, 199-203, 12-

13. kép); Pécsvárad – Gőztéglagyár 8 (Kiss 1977, 106, XLII); Üllő I – Disznójárás 178 (Horváth 1935, 

23, X. t. 18-32);  

(V3Ab1) (12. kép 24) Nagyszíjvég mellékmezőjében: Visznek – Kecskehegy 51 (Török 1975d, 334, Fig. 

4);  
838

 (IV2A1c1; 32. kép 21) Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (rögzítőfül állatfejes, mögötte vonás): 

Szárazd szórvány (Kovács 2001, 199-203, 12-13. kép); 

Kétlapos-rögzítőfüles nagyszíjvégen (a szíjvég élén): Ismeretlen lelőhely (a Pápai Gimnázium 

gyűjteményéből); Pančevo (Pancsova) szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 24-26); 

Pécsvárad – Gőztéglagyár 8 (Kiss 1977, 106, XLII); Szebény I 290 (Garam 1975b, 88-89, Fig. 20); 

Szeged – Fehértó A 82 (Madaras 1995, 23-24, Pl. 13);  

Kétlapos-rögzítőfüles kisszíjvégen (a szíjvég élén): Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 12 

(Trugly 1987, 254, Taf. III); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 85 (Trugly 1987, 271, Taf. 

XXVI); Szebény I 290 (Garam 1975b, 88-89, Fig. 20);  

Keskeny pajzs alakú vereten: Mosonszentjános – Kavicsbánya G (közöletlen);  
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páros hullámzó indaszárra szerkesztett változatok. A laposindás minta alkalmazásában 

mutatkozó ízlés tehát idegen a részben egykorú geometrikus laposindás stílustól. Egyes 

esetekben a laposindás mintát akantusz félpalmetták is kiegészíthetik.
839

 

A hullámzó indaszárra szerkesztett, vésett-poncolt minták között kevés csepp 

alakú leveles változatot is találunk.
840

 A hullámzó indaszárra szerkesztett minták 

harmadik csoportja a fenti, akantusz-félpalmettás palmetták környezetébe sorolható, 

azokkal megegyező tárgytípusokat díszít. A palmettákkal együtt motívumválaszték 

tekintetében a vésett-poncolt kör legváltozatosabb csoportját alkotják, az akantusz-

félpalmetták mellett a csepp alakú levelek, ritkábban laposindák is feltűnnek rajtuk. A 

félpalmetta gyakran egészül ki rüggyel/további félpalmettákkal-palmettával kitöltött 

közű volutapárrá. A vésett-poncolt minták egyéb típusaival (főleg a csepp alakú leveles 

mintákkal) ellentétben nagyobb mintatérben alkalmazott minták kivételes esetben 

nagyszíjvéget is díszíthettek.
841

 

 

3. A vésett-poncolt ornamentika eredetéhez 

 

A vésett-poncolt technika a késő római időszak óta ismert, ráadásul a késő avar 

kori ornamentális hátterével nagyon hasonló környezetben alkalmazott technika a 

Mediterráneum északi perifériáján. Az 5-6. század fordulóján a Kárpát-medencében 

itáliai kapcsolatrendszerrel bíró csoportot alkot néhány, vésett-poncolt díszű tárgy. A 

késő római fibulákon és csatokon a palmettás díszítés háromkaréjos levélrendszere a 

késő avar kori megjelenési formákhoz hasonló, szórt, szabálytalan rajzolatot mutat. 

(116. kép 1-2)
842

 

Ugyan ezt a formai hagyományt mutatja néhány bizánci, öntött bronzcsat is. A 

Kisázsiában és Közel-Keleten elterjedt vésett-poncolt mintájú, részben a fenti 

tárgyakkal azonos növényi ornamentikát mutató tárgyakat M. Schulze-Dörlamm a 7-8. 

századra, illetve egyes, jól keltezhető darabok alapján a 8. századra keltezi (117. kép 1-

                                                                                                                                               
Bújtatón: Košice – Šebastovce (Kassa – Zsebes) 131 (Budinský-Krička – Točik 1991, 32-33, Taf. XVIII); 

(V3Ab1.1; 51. kép 5) Nagyszíjvég mellékmezőjében: Visznek – Kecskehegy 51 (Török 1975d, 334, Fig. 4);  
839

 (IV2A1b2/4.2; 32. kép 11) Lyukvédő vereten: Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 83 (Nagy 

1971, 204. Tab. XVIII); 

Mellékszíjvereten: Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 83 (Nagy 1971, 204, Tab. XVIII); 

(IV2A1c1/2; 33. kép 1) Bújtatón: Vrbas – ciglana Polet (Verbász – Polet-téglagyár) 80 (Nagy 1971, 204, 

Tab. XVII); 
840

 (IV2A1g8; 37. kép 15) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvég peremén: Ismeretlen (MNM); Komárno 

(Komárom) – Hadovce 24 (Čilinská 1982, 361-362, Tab. XVI, 1-20);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvég peremén: Komárno (Komárom) – Hadovce 24 (Čilinská 1982, 361-362, 

Tab. XVI, 1-20);  
841

 (IV2A1e1.7; 34. kép 7) Tokos-rögzítőfüles nagyszíjvég peremén: Komárno – Lodenice (Komárom – 

Hajógyár) 12 (Trugly 1987, 254, Taf. III); 

(IV2A1g10; 37. kép 17) Bújtatón: Budapest XXI – Csepel, Szabadkikötő szórvány (Nagy 1998, 185, Taf. 

129); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 12 (Trugly 1987, 254, Taf. III); 

1. Palmettaváltozat (37. kép 18) Csaton: Visznek – Kecskehegy 1 (Török 1975d, 324, Fig. 2);  

(IV2A1g10/1; 37. kép 19) Bújtatón: Szeged – Kundomb 152 (Salamon – Sebestyén 1995, 25-26, Pl. 23);  

(IV2A6c5; 46. kép 2-3) Rögzítőfüles-kétlapos nagyszíjvégen: Tiszasziget határa, sírlelet (Csallány 1962, 

XXVI. t.); 

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen: Tiszasziget határa, sírlelet (Csallány 1962, XXVI. t.); 

(IV2A6b5; 43. kép 11-12) Propeller alakú övforgón: Szeged – Makkoserdő 312 (Salamon 1995, 136, Pl. 

23);  

(IV2B1b1.2; 49. kép 2) Propeller alakú övforgón: Szeged – Kundomb 285 (Salamon – Sebestyén 1995, 36-

37, Pl. 35); 
842

 A Tác – gorsiumi fibulához ld. a korábbi irodalommal Schulze-Dörlamm 2000; Ókéri (Zmajevo) 

csathoz értékeléssel és irodalommal Bierbrauer 1991, Abb.8; a képet jó minőségben Schulze-Dörlamm 

2009b, 22-23, Abb. 10; Bierbrauer 1991, Abb. 8. 
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3).
843

 A csatok rajzolatának aszimmetrikus volta és növényi eredetű, karéjos mintája a 8. 

század végi avar párhuzamoknak jó analógiája. 

A késő avar kori megjelenés legközelebbi párhuzamát mind minták, mind pedig 

az alkalmazott technika terén a dunai bolgár leletanyag vésett-poncolt mintái jelentik. A 

közel azonos vagy azonos tárgytípusokon alkalmazott minták több esetben tökéletes 

analógiái az avar párhuzamokkal, emiatt felvetődik Kárpát-medencei provenienciájuk 

lehetősége. Néhány bulgáriai tárgy azonban tárgyformai és ornamentikai téren is 

részleteiben látszólag független a késő avar környezettől,
844

 helyi készítésük 

valószínűsíthető. 

 

A hasonló, leveles ornamentikának közel egykorú, összmediterrán méretekben 

alkalmazott voltát egyéb példák is bizonyítják.  

Egy thesszalonikiben őrzött, ornamentális díszű bronzlemez vésett-poncolt 

mintája páros, hullámzó indaszárra szerkesztett leveles mustra (117. kép 4). A minta 

tengelyesen szimmetrikus volta ellenére egyes részleteiben aszimmetrikus.  A levelek 

egy részének felülete a háttérhez hasonlóan poncokkal borított, illetve egyes, kör alakú 

elemek (levelek?) felületét hármas karéjú, poncolt mező tagolja.
845

 A minta 

kialakításának szemléletében számos közös elemet találunk a késő avar kor végi 

környezettel (levélfelület tagolása; minta tagolása egyes, vonallal körülhatárolt 

elemeinek a poncolt háttérbe olvasztásával; kaotikus rajzolat). 

Körülbelül a fenti darabbal egykorú a Nicosiában őrzött, valószínűleg 

Herakleiosz-kori, úgynevezett ciprusi kincs. Dávid és Góliát harcát ábrázoló tányérján a 

filiszteus harcos pajzsán sugárirányú osztásokban felváltva sima és poncolt mezők 

láthatóak. A poncolt mezők díszítése kétféle: az egyik széthajló, ívelt levélpárok 

egymás fölé összefüggés nélkül helyezett sora, a másik típuson a megegyező típusú 

levelek függőleges középső szár két oldalára vannak szerkesztve. A szár tetején 

csomóból háromtagú levélcsokor/palmetta nő. A levelek és a szár felülete sima, a minta 

háttere poncolt.
846

 A minta hasonlósága a késő avar kor végének vésett-poncolt 

levélsoraival szembeszökő. 

A vésett-poncolt leveles, palmettás ornamentikát több, nyugati mediterrán 

proveninenciájú tárgyon is megtaláljuk.  

A közel egykorú, a tárgyi kultúra azonos csoportjában alkalmazott vésett-

poncolt leveles ornamentikájú kistárgyak mellett hasonló, síkban kivitelezett, leveles, 

rendszertelen rajzolatú mintákat használ a késő avar változattal egyszerre az észak-

itáliai eredetű, de bajor kéziratokban is ránk maradt, prekaroling kódexfestészet.
847

 A 

kéziratokra jellemző, hogy a minta és háttere a késő avar változatokhoz hasonlóan nem 

választható szét élesen, nincs elhatárolva, illetve több esetben folyamatos egységet 

alkot. 

A bajor környezetben fennmaradt kéziratok illusztrációihoz hasonló, kevéssel 

későbbi ornamentikai hagyományt találunk Egyiptomban fennmaradt, 9-10. századra 

keltezett kéziratokban. Az ornamentikai szempontból egységes kéziratcsoport az Alpok-

vidéki változatnál jobban kedveli az S alakra hajló indaszárakra szerkesztett, hegyes 

levelekből álló Dreiblattokat.
848

  

                                                 
843

 Schulze-Dörlamm 2009b, 150-155; Kat. Nr. 339-346.  
844

 Ld. Rasev 2008, Tab. LXX.; ld. még a balkáni laposindás kör bizonyos bronztárgyainak származásáról 

feljebb írtakat.  
845

 Tesszaloniké 1986, 86-87, IV 24. 
846

 Strzygowski 1917, Taf. VI; 
847

 Bierbrauer 1979. A bajor kódexfestészetet a 8. sz. végéig érő erős észak-itáliai hatásokhoz ld. Elbern 

1998, 210-218. 
848

 Depuydt 1993, ld. a viszonylag kevés keltezhető darabot: No. 126, 174, 164, 279, 65 alkotta képet. 
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Az időben-térben egymástól meglehetősen távoli, mégis gyakorlatilag azonos 

ornamentikát jellegzetes színezettel használó környezetek és hordozók egymás mellé 

állítása a késő avar díszítőművészet megismerése szempontjából látszólag haszontalan. 

Felsorolásuk inkább a mediterrán térség díszítőművészetéről alkotott képünk 

hiányossága ellenére is megfigyelhető állandóság tekintetében érdekes. Nem tudjuk 

ugyan, hogy az 5-6. század fordulóján és a 8. században alkalmazott vésett-poncolt 

ornamentikát milyen közvetítő köti össze, a szórványos példákban milyen ornamentális 

trend lenyomatát láthatjuk, de a minta folyamatos jelenlétét azonos hordozón és azonos 

formában mégis megállapíthatjuk. Ugyan ez a jelenség figyelhető meg, ezúttal kevésbé 

időben, inkább térben távol, szintén azonos hordozón az itáliai-bajor és észak-afrikai 

kéziratokon.  

A Mediterráneumban látszólag folyamatosan ismert, ugyan annak a technikának 

és hozzá kötődő mintakincsnek eltérő hordozókon párhuzamosan futó változatait 

alkalmazó ornamentika a késő avar kori megjelenésnek minden jellemzőjét tartalmazza. 

Legfontosabb elemei a tengelyes szimmetria iránti előszeretet (ezt eddig minden, 

mediterrán-antik ornamentális hagyományban megtaláltuk!), a rendszertelen, néha 

kifejezetten kaotikus rajzolat, a minta és a háttér viszonyának sajátos értelmezése. 

 

4. A vésett-poncolt ornamentika és az avar kor egyéb szakaszai 

 

4.1. A technikai szempont: a vésett-, illetve domborított-poncolt megjelenítési mód 

a késő avar kor korábbi szakaszaiban 

 

A klasszikus „vésett-poncolt” technikával díszített első tárgy a Kárpát-medencei 

avar korban az indavirágok, illetve a mosoni csoport kapcsán többször említett Kiskőrös 

– vágóhídi IX. sír ezüstlemez nagyszíjvége. A vésett-poncolt, domborított-poncolt 

felszínmegmunkálás, illetve a poncolás, mint a mintatér hátterét önállóan borító 

díszítőelem a közép, illetve a késő avar korban szórványosan, mindig egyéb 

szempontokból is kivételes tárgyakon vagy garnitúrákon felbukkanó jellegzetesség. 

A minta hátterét sűrűn borító kerek poncok alkalmazásával viszonylag gyakran 

találkozunk a késő avar kori leletanyag egyes csoportjaiban. Zárt tárgytípusokon a 

feljebb az indavirágos mintái miatt tárgyalt mosoni körben széles körben elterjedt 

jelenség. Ezen kívül azonban a minta hátterének poncolása szórványosan, egyes, egyedi 

jellegzetességeket halmozó tárgyakon jelenik meg a késő avar korban. A Csongrád – 

hunyadi-téri öntött bronz, aranyozott, vrapi jellegű griffekkel díszített (késő avar 

állatstílus, 8. sz. első fele),
849

 és Csongrád – mámai nagyszíjvéghez (késő antik kör, 

körülbelül a 8. század középső harmada) hasonló tárgyakon kívül a poncolt háttér a 

vésett-poncolt, illetve domborított-poncolt tárgyakhoz és közvetlen környezetükhöz 

kötődik.  

A mödlingi, aranyozott öntött bronz bross-pár antitetikus íjász-párja Fancsalszky 

Gábor megállapításával összhangban
850

 ugyan valóban kapcsolatban áll a 

nagyszentmiklósi kincs 2. korsójának íjas vadászatával – mint minden, visszacsapó íjas 

vadászatábrázolással a világon – azonban azzal szemben korántsem ritka. A késő 

antikvitás medalionos rendszerű vadászjelenetein általánosan feltűnő, szalaggal átkötött 

                                                 
849

 Szalontai 1994, a szíjvéget a késő avar állatstílus alakos ornamentikája kapcsán tárgyalom. 
850

 Fancsalszky 2007, 113. 
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homlokú, jellegzetes testtartású – „Knielaufschema”-ban ábrázolt – íjas vadász alakja 

minden kétséget kizáróan köti a mödlingi tárgyat a késő antikvitás ikonográfiájához.
851

  

A domborított-poncolt mintának a legkésőbbi avar díszítőművészeti horizontban 

elterjedése előtt egyetlen megjelenését ismerem sírleletből. A Hortobágy – árkusi 

temetőből eddig egyetlen, ezüstlemez, domborított, poncolt és aranyozott hátterű 

kisszíjvéget közölt H. Tóth Elvira.
852

 

Az egymással szoros formai kapcsolatban lévő vésett-poncolt, de főleg 

domborított-poncolt és öntött, plasztikus díszű és poncolt hátterű tárgyakon alkalmazott, 

legtöbbször alakos motívumok minden esetben a késő antik kultúra erős hatását 

mutatják. A megállapítás teljesül a mosoni kör vereteire (ld. fent), de a csongrádi és 

hortobágyi szíjvégre is.  

A 8. század végén újra nagyobb számú tárgyon alkalmazott domborított-poncolt 

technikával készített, Kiskőrös – városalatti 156. sírból előkerült öv vereteinek felemelt 

mellső lábú, növényi elemeket is tartalmazó állatalakjai, a rozetták karéjos kerete, a 

lyukvédő- és mellékszíjveretek pálcikaindás dísze számos azonosságot mutatnak a 

Csongrád – vásártéri nagyszíjvég vrapi körrel párhuzamos griffjeivel és a késő avar kor 

középső harmadának késő antik körével.
853

 A kiskőrösi lelet csatja – egyedi, csomózott 

palmettacsokor – szintén a lelet késő antik Mediterráneum felé mutató kapcsolatainak 

bizonyítéka (108. kép 1).
854

 

A domborított-poncolt és vésett-poncolt technikának kiemelkedő minőségű, 

lemezes tárgyakon alkalmazását jelentik a késő avar kor fémedényei. A 

nagyszentmiklósi kincs, az adai tálka, illetve a tágabb környezetben a vrapi „nomád 

tálka” ornamentikai tekintetben is részben azonos az övszerelékek díszével, illetve 

egyéb lemezes tárgyakkal.
855

 A késő avar korban a dobozboglárok egy típusát a 

nagyszentmiklósi kincs korsóinak talpfrízén vésett-poncolt kivitelben alkalmazott 

horizontális ívsorra illesztett liliomsor domborított, poncolt hátterű változata díszíti. 

Hasonló jellegű minta egyéb, vízszintesen kiterjedtebb mintaterekben is megjelenik.
856

  

Az egyetlen vrapi, laposindás díszű tálkafül kivételével minden, 

vésett/domborított-poncolt technikával kidolgozott ornamentika késő antik eredetű 

formákat közvetít. 

Különösen jó példája a technikai szempont és a formakincs összefüggésének a 

Gátér – vasútállomási temető 141. sírjának övgarnitúrája (113. kép 9-12). Az egyedi, de 

tipológiai jellemzőinek összessége alapján nagy valószínűséggel a 8. század első két 

harmadába keltezhető övgarnitúra párhuzam nélkül áll a késő avar leletanyagban.
857

 A 

garnitúrát egyes elemei legvalószínűbb módon a 8. század első két harmadába 

datálják.
858

 Az öntött bronz, aranyozott övkészlet csatján, kisszíjvégein és rozetta alakú 

veretein domború minta (akantusz-félpalmettás, S alakú indaszárak, illetve a rozetták 

szalaggal átkötött nyakú madáralakjai körül a hátteret kerek poncok borítják. Az U 

alakú, tokos nagyszíjvég mintája vésett, hátterét a többi tárgyéval megegyező poncok 

                                                 
851

 A Knielaufschemához, illetve a mödlingivel azonos vadászatábrázolásokhoz ld. például Schranz 2008, 

18. 
852

 H. Tóth – Horváth 1992, Abb. 60, 4. 
853

 Mindkét szemponthoz ld. bőven feljebb a késő avar állatstílus, illetve a késő antik kör tárgyalásánál. 
854

 Horváth 1935, XXXI. T, 1-17. 
855

 Werner 1986, Taf. 8; Garam 2005;  
856

 Például: Kecel – Határdűlő 20 (Cs. Sós 1958, VI. T. 9); Faleragombon: Zalakomár – Lesvári-dűlő 

(Szőke 1994, 8. t); 
857

 Gátér – Vasútállomás 14. sír. Az együttesnek pontos leírását találjuk Kada Elek közleményében (Kada 

1906a, 142-143);  
858

 Rozetták, övforgó és szíjvégek tipológiai jellemzői; A lelet ennek megfelelő keltezéséhez ld. még 

Garam 2005. 
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fedik. A nagyszíjvég rendezetlen rajzolatú, hullámzó indaszárra szerkesztett 

akantuszindájának egyedi voltára a késő antik körnél tárgyalt akantusz-félpalmetták 

kapcsán felhívtam a figyelmet. A madáralakok, a csat ornamentikája szintén ritka 

jelenség a Kárpát-medencében.
859

 Megegyező típusú, tokos nagyszíjvégek avar 

környezetben szórványos jellegzetességet alkotnak.
860

 Míg a garnitúra egyes tárgyai is 

számos, avar környezetben ritka jellemzőket mutatnak, a teljes együttes egyben 

szemlélve teljesen egyedi jelenségnek tekinthető. A gátéri lelet ismét annak a 

jelenségnek bizonyítéka, hogy a díszítőművészet egyes jelenségei – akár 

felszínmegmunkálás-beli, akár motívum- vagy mintaformai jellegzetességek, akár ezek 

együtteseként – avar díszítőművészetbeli fő elterjedésüktől időben távol is képesek 

felbukkanni. A jelenség látszólag véletlenszerűen, főleg kiemelkedő minőségű 

együttesek összefüggésében dokumentálható, de mindig egyszerre több szempontból is 

kivételes tárgyon vagy együttesen. A gátéri együttesben keverednek olyan jegyek, 

amelyek avar környezetben fél évszázad eltéréssel válnak korszakra jellemző trend 

részeivé. A nagyszíjvég vésett-poncolt akantuszindája a lelet késő avar kor végi vésett-

poncolt körtől időbeli elszigeteltsége miatt a nagyszíjvég azzal azonos jellemzői – a 

vésett-poncolt kialakítás mellett főleg a minta szabálytalan rajzolata – felvetik azt a 

kérdést, hogy melyek azok a tényezők, amelyek lehetővé tették a vésett-poncolt 

ornamentika egymástól időben távoli, (megközelítően) azonos formában történő 

megjelenését. 

 

4.2. A késő avar kor végi vésett-poncolt ornamentika mintái a késő avar kor 

korábbi időszakaiban 

 

A vésett-poncolt, késő avar kor végén széles körben alkalmazott, átlagos 

minőségű ornamentika több olyan mintát, illetve elemet tartalmaz, amelyek a késő avar 

kor korábbi korszakaiban is felbukkantak. 

Az ismételten felbukkanó típusok között legnagyobb számban a hullámzó 

indaszárra laposinda-levelekkel szerkesztett félpalmettákat találjuk meg. A hullámzó 

indaszárra szerkesztett laposindás, vésett-poncolt minták használatában eltérés 

tapasztalható a megelőző időszakok minta- és motívumpreferenciájához képest. A 

geometrikus laposindás stílus ciklust kitöltő laposinda-leveleivel szemben a félpalmetta 

leveleinek egymáshoz viszonyított mérete kiegyensúlyozottabbá válik, illetve a 

kétlevelű félpalmetták mellett közel azonos mennyiségben találjuk meg a korábban a 

Kárpát-medencében szórványos háromlevelű félpalmetta változatot. A félpalmetták 

használatában tapasztalható ízlés korábban már megfigyelhető volt a késő avar 

állatstílusban is: a háromlevelű változatok mindig azokban az esetekben tűnt fel avar 

környezetben, amelyek egyéb szempontból is különösen erős mediterrán befolyás alatt 

keletkeztek (Szentes – Nagyhegy 32. sír övgarnitúra, keszthelyi nagyszíjvég, ld. fent). A 

háromlevelű félpalmetták iránti előszeretet ezen kívül is az erősebben mediterrán 

befolyásnak kitett területeken, illetve tárgycsoportokban jelenik meg (vrapi típusú, 

balkáni leletek, illetve a Warnebertus-ereklyetartó és köre). Ugyan ebben az irányban 

mutat a vésett-poncolt félpalmettás hullámzó indaszárak esetében a 

szimmetriapreferencia is: a Kárpát-medencében korábban egyedülálló módon a páros, 

tengelyesen szimmetrikusan kettőzött indák a kései vésett-poncolt körben körülbelül a 

szimpla indaszárakkal egyenlő számban találhatóak meg. 
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 A madáralakokhoz ld. Fancsalszky 2007, 63. 
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 Ld. a geometrikus laposindás stílus 8. század eleji, illetve az utóbbi balkáni párhuzamai kapcsán. 
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A kései vésett-poncolt kör ornamentális ízlésének mediterrán gyökereiről 

tanúskodik néhány további hullámzó indaszárra szerkesztett, az avar kori környezetben 

szokatlan mintatípus is.  

Néhány, plasztikus öntött díszű szíjvég élén jelenik meg olyan indaszár, 

amelynek ciklusaiba egy-egy kifelé hajló, sarló alakú, hegyes levél került.
861

 A minta 

több esetben is előfordul római kori sírkövek képmezőjének keretén,
862

 de azonos 

formában kerültek a hohenbergi garnitúra csatjának peremére is (85. kép 1).
863

 Noha az 

avar népesség mindennapos kapcsolatban lehetett a még álló, római kori emlékekkel, 

így azonos módon díszített sírköveket is láthatott, a Kárpát-medencei 

díszítőornamentika a hohenbergi példa alapján nem ez a közvetítő lehetett hatással. 

Sokkal valószínűbb, hogy a mediterrán térségben folyamatosan élő mintatípus a 

hohenbergihez hasonló csatornákon keresztül jutott el újra a Kárpát-medencébe.  

Ennek megfelelően a kései vésett-poncolt ornamentika összetett 

szerkesztéseiben gyakori akantusz-félpalmetták a Kárpát-medencében domború 

kivitelben gyakori motívumai voltak a késő avar kor középső harmadában elterjedt késő 

antik ornamentikának. A geometrikus laposindás stílus időszakában hosszú időre eltűnő 

mintatípus újbóli megjelenése csak a Kárpát-medencei díszítőművészet folyamatos 

mediterrán kapcsolatainak következménye lehetett. 

 

4.3. Részösszefoglalás: vésett-poncolt minták az avar korban 

 

A fenti példák alapján a vésett-poncolt, domborított poncolt, illetve csak poncolt 

hátterű (öntött) minták heterogén környezetben, de a 7. századtól körülbelül azonos 

formában ismételten felbukkannak a Kárpát-medencében, az előtt, hogy a késő avar kor 

végén bizonyos motívumok, minták és formák kiemelésével a Kárpát-medence egészére 

jellemző, egységesen használt trendet hoztak volna létre.  

Az egyes eseteket a technikán kívül néhány általuk alkalmazott tárgytípus 

(korong alakú övveretek), késő antik eredetű alakos motívum (szalaggal átkötött nyakú 

madáralakok, oroszlánok), növényi motívum (áthajló, páros indaszár, akantuszinda), és 

számos további, helyi környezetben szokatlan díszítőelem (karéjos keretek) alkalmazása 

is összeköti.  

A technológiai kapcsolathoz direkt módon kötődő antik eredetű formakincs 

bizonyítja mindkettőnek a késő antik világból leszármazó voltát. A technikai-formai 

egységet alkotó hagyomány szórványos, egyedi eseteket alkotó megjelenései a 7-8. 

századi avar kor folyamán az egyes esetek egymás közti szignifikáns különbségei miatt 

nem táplálkozhattak egy belső, folyamatosan élő hagyományból. Sokkal inkább annak 

bizonyítékai, hogy a 8. századi avar anyagi kultúra megőrizte élő kapcsolatait a 

Mediterráneummal. A szórványos, az egykorú, helyi fejlődési trendeknek alávetett átlag 

leletanyaggal minden esetben csak nagyon áttételes kapcsolatot mutató eseteket azok 

mediterrán forrásával magyarázhatjuk. A gátéri, Csongrád – vásártéri, Hortobágy – 

árkusi leleteknek a késő avar tárgyi kultúrától, illetve díszítőművészettől független volta 

magyarázza is gyökeres eltérésüket attól. 
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 (IV2A1a3; 29. kép 23-25) Rögzítőfüles-tokos kisszíjvég élén: Tiszafüred – Majoros 1085 (Garam 1995, 

128, Taf. 148); 

Propeller alakú övforgón: Szőreg B – Községi homokbánya 40 (Korek 1945, 109, X. t. 46); 

Csont tűtartón: Nové Zámky (Érsekújvár) 418 (Čilinská 1966, 81, Taf. LXII);  

1. Levélváltozat (29. kép 24) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvég élén: Münchendorf 7 (Bachner 1985, 105, 

Taf. 5); 

Propeller alakú övforgón: Münchendorf 7 (Bachner 1985, 105, Taf. 5); 
862

 Sírkövek a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében 
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 Daim 2000, Abb. 61. 
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A technológia és a hozzá kötődő ornamentális tudás a késő avar kor legvégéig 

kiemelkedő minőségű együttesekhez társul, amelyeknek egyes esetekben közvetlen 

párhuzamai is megtalálhatóak a mediterrán elitkultúrákban. Egy ilyen példa az 

indavirág és a késő avar kor középső harmadának antik motívumdömpingje, illetve a 

nagyméretű tárgyak kapcsán már többször is párhuzamként, illetve előzményként 

használt smrdelji övgarnitúra.  

A mediterrán és késő avar környezetben megjelenő példák hasonlósága egyben 

azt is bizonyítja, hogy a vésett-poncolt, illetve domborított-poncolt technikához társuló 

formakincset a késő avar kor legvégéig nem adaptálja a késő avar díszítőművészet, 

annak az elitkultúra szintjén (illetve ahhoz közeli), nyilvánvalóan nagy tudású mesterek 

keze alól kikerülő tárgyakon való másolásáig, adopciójáig jut csak el.  

A késő avar díszítőművészet utolsó szakaszában ez az addig is ismert, illetve 

egyedi esetekben szórványosan Kárpát-medencei környezetben is megjelenő trend lett a 

geometrikus laposindás stílus után a késő avar díszítőművészet vezető trendjévé. A 

korábbi feltűnések szórványos volta, az azok által használt eltérő formakincs miatt 

azokat nem tekinthetjük a késő avar kori elterjedés közvetlen előzményeinek. 

Hasonlóságuk, illetve egyes azonos jellemzőik csupán a közös gyökerekből táplálkozó 

párhuzamosságot alkotnak. 

A technika, megjelenített motívumok, nagyrészt tengelyesen szimmetrikus 

minták a csekély számban fennmaradt Mediterrán, késő római-késő antik példák alapján 

is nagyrészt megfelelnek a körülbelül egykorú, késő antik díszítőművészetben használt 

megoldásoknak. Esetükben tehát az avar környezetben elterjedő változat nem tér el 

szignifikáns mértékben a rekonstruálható mediterrán előzményeitől.  

A fenti megállapítások fényében a késő avar kori vésett-poncolt kör és közel 

egykorú vagy egykorú, Mediterráneum központi területeihez közelebbi, szinte azonos 

formában történő megjelenései fennmaradt töredékeiben is rekonstruálható rendszert 

alkotnak. A fennmaradt bizánci csatok,
864

 a szórványos, legalább részben helyben 

készült bulgáriai leletek
865

 és az egyedül tömegesen ránk maradt avar díszítőművészet 

emlékei ugyan annak, a mediterrán trendnek a nyomai.   

 

5. A Sobor-Kiskőrös csoport 

 

Az avar díszítőművészet egyik utolsó csoportját alkotó Sobor-Kiskőrös 

csoportot az általa használt ornamentika motívumformai változatossága mellett az 

alkalmazott minták, illetve az ornamentika megjelenítésének stilisztikai, a tárgyak 

minőségi szempontjai szorosan összekötik (84. kép 6, 10). A minták rokon volta mellett 

egy további érv a csoport együttes tárgyalása mellett, hogy ornamentikai elemeit az 

egyes övgarnitúrákban ismétlődő közös használatuk is összekapcsolja. A csoportba 

mégis több, motívumhasználatában és felszínkialakításában egymástól részben 

független, különböző tárgytípusokon alkalmazott mintatípusra bomlik. 

A csoport kizárólag geometrikus meghatározottságú, a mintatér méretéhez 

képest apró elemekből összeállított, tengelyesen szimmetrikus mintákat alkalmaz. Ez 

alól kivételt csak néhány hohenbergi típusú, pálcikaindás, hullámzó indaszárra 

szerkesztett minta alkot. A minta változatos típusokban megjelenő alapszerkezete 

legtöbbször a fent a liliom jellegű mintáknál már tárgyalt, csomóval vagy szalagpánttal 

csokorban összefogott, florálgeometrikus palmetta. Mellette gyakoriak a sodrott 

szalagok köré szerkesztett növényi elemek. 

                                                 
864

 Schulze-Dörlamm 2009b, ld. még a késő avar állatstílus alakos jeleneteinek bizánci párhuzamainál  is. 
865

 Rasev 2008, Tab. LXX. 
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A csoport egymással gyakran kombinált motívumai a kis, félhold alakban ívelt, 

éles levélkék és a kis laposinda-levélben végződő pálcikaindák. A növényi eredetű 

motívumok mellett geometrikus kiegészítő elem a gyakran kerek ponccal tagolt közepű, 

általában csoportokban alkalmazott gömböcske. Ezek a gömböcskék csoportosan 

alkalmazva kitölthetik a minta üres helyeit, egyesével virág közepét, a palmetta szárán 

csomót, illetve a palmettacsokrot összefogó csomót is alkothatják.  

A csoport ornamentika tekintetében két alaptípusra osztható. 

 

1). Kis, félhold alakú levélkékkel kialakított minták  

A tárgy díszítése – az ornamentikával együtt – minden esetben öntött, a mintatér 

áttört. A minta legegyszerűbb változata (fél)gömböcske köré rendezett, négy, sugarasan 

elrendezett levélkéből áll. A mintát kiegészíthetik további, horizontális helyzetű, ovális 

levelek. Nagyszíjvégeken és csatokon ezek a sugaras elrendezésű csoportok sodrott 

szalagból kialakított rács közeiben tűnnek fel.
866

 

A sarló alakú levélkék és a sodrott szalagok szintén együtt jelennek meg 

lyukvédők és mellékszíjveretek egy csoportján. A szalag esetükben gyakran kettős 

szálú, a levélkékből és gömbökből álló csoportok a sodrott szalag két felfelé hajló 

végére illeszkednek. Egyes esetekben a sarló alakú levélkék között pálcikaindák is 

megjelennek.
867

 A kettős szálú szalag hurkaiba a leveles palmetták helyett néhány 

széles pajzs, illetve trapéz alakú vereten kerek közepű virágokat illesztettek.
868

 

A félgömbök köré rendezett szirmokból összeállított virágok, illetve ezek sora 

külön mintatípusként, kerek, négyes vagy hatos csoportokban alkalmazott szirmokkal is 
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 (II4, 2; 4. kép 9-10) Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (gyöngysorkerettel, mintatér karéjos kerettel, 

rögzítőfül gyöngyözött): Kiskőrös – Városalatt 155 (Horváth 1935, 47, XXXI. T. 25-26);  

Keskeny pajzs alakú vereten (gyöngysorkerettel): Dunaszekcső – Téglagyár 41 (Cs. Sós 1966/67, 106, 

47. ábra); Kiskőrös – Városalatt 155 (Horváth 1935, 47, XXXI. T. 18-26); Sobor – Rába-part szórvány 

(Fettich 1943, 5, VI. t); 

Vésett-poncolt változatban (4. kép 7-8): Propeller alakú övforgón (három pár egymás alatt; kevés 

variációval ismétlődő ciklusok): Zamárdi – Rétiföldek 805 (Bárdos – Garam 2009, 111, Taf. 98);  

(II4, 2/1; 4. kép 13) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen: Szeged – Kundomb 139 (Salamon – Sebestyén 

1995, 24, Pl. 19); 

(II4, 2/2; 4. kép 11-12) Csaton (gyöngysorkerettel, virágsor három ciklusból): Székkutas – Kápolnadűlő 2 

(B. Nagy 2003, 16, 2. kép);  

Lyukvédő vereten (fonott keret a tárgy testét is adja): Székkutas – Kápolnadűlő 2 (B. Nagy 2003, 16, 2. 

kép); 

Keskeny pajzs alakú vereten (gyöngysorkerettel): Székkutas – Kápolnadűlő 2 (B. Nagy 2003, 16, 2. kép); 
867

 (II8B, 8; 14. kép 3-4) Lyukvédő vereten: Dunaszekcső – Téglagyár 41 (Cs. Sós 1966/67, 106, 47. ábra); 

Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 121 (Trugly 1993, 203, Taf. XXVII); Szeged – Öthalom 

szórvány (Pulszky 1881, 153-154);  

Mellékszíjvereten: Dunaszekcső – Téglagyár 41 (Cs. Sós 1966/67, 106, 47. ábra); Münchendorf 7 

(Bachner 1985, 105, Taf. 5); Szeged – Öthalom szórvány (Pulszky 1881, 153-154); Székkutas – 

Kápolnadűlő 2 (B. Nagy 2003, 16, 2. kép);  

(II8B, 8/1; 14. kép 5-6) Lyukvédő vereten: Átokháza – Bilisics 1 (Fettich 1937a, IX. t. 1-18); Keszthely – 

Dobogó (Hampel 1905, III.) Szeged – Kundomb 139 (Salamon – Sebestyén 1995, 24, Pl. 19);  

(II8B, 8/2; 14. kép 7) Lyukvédő vereten: Odžac (Hódság) V 4 (Karmanski 1975b, 10, Tab. IV);  

(II8B, 8/3; 14. kép 8-10) Mellékszíjvereten: Kiskőrös – Városalatt 155 (Horváth 1935, 47, XXXI. T. 18-26); 

Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 121 (Trugly 1993, 203, Taf. XXVII); Komárno – Lodenice 

(Komárom – Hajógyár) 142 (Trugly 1993, 214, Taf. XLVIII);  
868

 (II7, 6.2; 11. kép 18) Széles pajzs alakú vereten: Szeged – Kundomb 124 (Salamon – Sebestyén 1995, 

23, Pl. 18);  

(II8B, 10; 14. kép 13) Széles pajzs alakú vereten (a minta maga alkotja a tárgy testét): Komárno (Komárom) 

– Hadovce 15 (Čilinská 1982, 359, Tab. XIV, 20-25); 
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megjelenik.
869

 A gömböcskékből összeállított csoportok egyes rokon, kétfelé hajló, 

egyszerű, leveles palmettákat is a Sobor-Kiskőrös csoporthoz kapcsolnak. 

A csoport geometrikus voltát jellemzi, hogy benne a növényi eredetű motívumok 

egyes esetekben geometrikus ornamentika kiegészítő, térkitöltő elemei.
870

 Emellett 

azonban néhány esetben naturális növényi rendszerű palmettákat is találunk a típus 

mintái között. A volutapár közül rövid, egyenes szár végén növő szirmos, kerek közepű 

virág vésett-poncolt változatban is feltűnik (az utóbbihoz ld. fent).
871

 

 

2). Pálcikaindás, liliom jellegű minták 

Az előző típusokkal rokon ornamentikát alkalmaznak azok a minták, 

amelyekben megjelennek a kis laposinda-levelekben végződő pálcikaindák. Az előző 

típussal a kapcsolatot a két típus elemeit magában egyesítő sobori lyukvédő és 

mellékszíjveret mintája bizonyítja.
872

 A pálcikaindás mintákkal jellemző a liliomos 

jellegű mintaszerkezet. Mind az egyszerű, hosszúkás taggal kitöltött közű, 

pálcikaindákból álló volutapár formájában,
873

 mind összetettebb szerkesztésekben 

előfordul. A pálcikaindás ornamentika rendszerét és Kárpát-medencei előfordulásának 

valószínű forrásairól fent, a laposindás minták utolsó szakaszában volt szó. 
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 (II4, 1.1; 4. kép 1-2) Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (gyöngysorkerettel, rögzítőfül gyöngyözött): 

Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 121 (Trugly 1993, 203, Taf. XXVII);  

Széles pajzs alakú veret csüngőjén: Komárno (Komárom) – Hadovce 24 (Čilinská 1982, 361-362, Tab. 

XVI, 1-20); 

(II4, 1.1/1; 4. kép 1-2) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (gyöngysorkerettel, a rögzítőfül gyöngyözött): 

Dunaszekcső – Téglagyár 41 (Cs. Sós 1966/67, 106, 47. ábra); Nyergesújfalu 15/27. lh. Szórvány (MRT 

5, 41. t. 20); Regöly – Kapuvár 145 (Kiss 1984b, 136, 81. t);  

(II4, 1.1/1.1; 4. kép 1-2) Rögzítőfüles-tokos kisszíjvégen (gyöngysorkerettel, a rögzítőfül gyöngyözött): 

Bijelo Brdo – Bajer szórvány (Dimitrijević – Kovačević – Vinski 1962, 110);  

(II4, 1.1/2; 4. kép 1-2) (II4, 1.1/2; 4. kép 3) Tokos kisszíjvégen (áttört, keret rovátkolt): Győr – Téglavető-dűlő 

776 (Fettich 1943, 39, XXIV. T. 1-11);  

(II4, 1.2; 4. kép 4-5) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvégen (poncok hiányoznak, három ciklus, rögzítőfül 

stilizált állatfej, mintatér zegzugmintás kerettel): Micheldorf – Kremsdorf 1 (Tovornik 1985, 213-214, 

Taf. 6-7);  

Propeller alakú övforgón (három ciklusból): Székkutas – Kápolnadűlő 2 (B. Nagy 2003, 16, 2. kép);  
870

 (II4, 4.2/6; 6. kép 32) Rögzítőfüles-tokos nagyszíjvég mintáján medalionok között (gyöngysorkeretes, 

gyöngyözött rögzítőfüllel): Székkutas – Kápolnadűlő 2 (B. Nagy 2003, 16, 2. kép);  

Rögzítőfüles-tokos kisszíjvég mintáján a medalionok között (gyöngysorkeretes, gyöngyözött 

rögzítőfüllel): Székkutas – Kápolnadűlő 2 (B. Nagy 2003, 16, 2. kép); 

(II7, 3; 11. kép 11) Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen: Üllő I – Disznójárás 196 (Horváth 1935, 26, XIII. t. 

16-30);  

(II7, 4; 11. kép 15) Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 12 

(Trugly 1987, 254, Taf. III);  
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 (III1B2.3; 17. kép 4) Rögzítőfüles-kétlapos kisszíjvégen (gyöngysorkerettel, rögzítőfül gyöngyözött): 

Dunaszekcső – Téglagyár 41 (Cs. Sós 1966/67, 106, 47. ábra); Komárno – Lodenice (Komárom – 

Hajógyár) 142 (Trugly 1993, 214, Taf. XLVIII); Münchendorf 7 (Bachner 1985, 105, Taf. 5);  

Közepesen széles pajzs alakú vereten (mintatér gyöngysorkerettel): Komárno (Komárom) – Hadovce 24 

(Čilinská 1982, 361-362, Tab. XVI, 1-20); Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 142 (Trugly 

1993, 214, Taf. XLVIII); Szeged – Kundomb 139 (Salamon – Sebestyén 1995, 24, Pl. 19); Szeged – 

Kundomb 285 (Salamon – Sebestyén 1995, 36-37, Pl. 35); 

(III1B2.3/1). Közepesen széles pajzs alakú vereten (hullámzó/gyöngyözött kerettel): Pilismarót – Basaharc 

222 (Fettich 1965, 75);   
872

 (II7, 2; 11. kép 10) Mellékszíjvereten: Sobor – Rába-part szórvány (Fettich 1943, 5, VI. t); 

(II8B, 8/4; 14. kép 11) Lyukvédő vereten: Sobor – Rába-part szórvány (Fettich 1943, 5, VI. t); 
873

 (II5A, 4.1; 5. kép 1-5, 19-20) Lyukvédő vereten: Komárno – Lodenice (Komárom – Hajógyár) 12 

(Trugly 1987, 254, Taf. III); Szeged – Fehértó B 75 (Madaras 1995, 144-145, Pl. 15); 

Mellékszíjvereten: Kiskőrös – Városalatt 156 (Horváth 1935, 47, XXXI. T. 1-17); Szeged – Fehértó B 75 

(Madaras 1995, 144-145, Pl. 15); 

Lyukvédő verten: Nové Zámky (Érsekújvár) 430 (Čilinská 1966, 83-84, Taf. LXIV); 
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A két, egymással rokon típus ritkasága ellenére figyelemre méltóan változatos 

ornamentikával díszített. A kiskőrösi, domborított-poncolt veretek kialakításban, 

veretformában közvetlen párhuzamai között egyedi mintákat találunk (azonos 

mintaszerkezetben akantusz félpalmetták, illetve a késő avar díszítőművészetben 

egyébként sehol sem feltűnő, hegyes középső szirmú indavirág).
874

 Az utóbbi, szegedi 

tárgy megoldásának egyetlen közeli, avar kori párhuzamát a nagyszentmiklósi kincs 

tálkáin találjuk meg (86. kép 5).
875

 

 

5.1. A Sobor-Kiskőrös csoport eredetéhez 

 

A késő avar kori ornamentika eredetének és Kárpát-medencén kívüli 

párhuzamainak vizsgálatakor talán itt van a legkönnyebb dolgunk. A Sobor-Kiskőrös 

csoport mintáinak pontos analógiáit ugyanis megtaláljuk közvetlenül mediterrán 

befolyás alatt álló területen, ráadásul azonos hordozón. A hohenbergi lelet fényében a 

teljes, szalagos-gömbcsoportos-pálcikaindás ornamentika eredete, továbbá Kárpát-

medencébe kerülésének útja is magyarázható. 

Egy további, szerencsés lelet a dunapataji boglár (114. kép 2), amelyet Birgit 

Bühler és Falko Daim kutatásai nyomán a 8. század második felére keltezhetünk.
876

 A 

boglár oldalát alkotó frízen szembeforduló büsztök közül az egyik kezében kerek, 

ponccal tagolt közepű tag köré rendezett három, hosszúkás sziromból álló palmettát 

(keresztet?) tart. Azonos, kerek közép köré rendeződő szirmokból összeillesztett, 

szalagfonatokra szerkesztett virágokat nagy tömegben találunk a 8. századi itáliai 

környezetben, főleg kőfaragványokon, de egyéb hordozókon is.
877

 A hasonló, szalagos-

virágos, florálgeometrikus minták közvetlen előzményei a „végavar” környezet széles 

pajzs, illetve trapéz alakú veretein alkalmazott mintáknak. 

 

6. Összefoglalás. A második ornamentikai sokszínűség: trend, vagy divat? 

 

Ha a késő avar kor végének egykorú ornamentikai csoportjait, típusait, mint a 

Sobor-Kiskőrös csoportot, a blatnicai típusú vésett-poncolt ornamentikát, a hohenbergi 

típusú pálcikaindákat, a liliomos típust, illetve a fent hosszan tárgyalt vésett-poncolt 

csepp alakú leveles kört egyetlen képbe illesztjük, az egyetlen korszakban használt 

ornamentika képének figyelemre méltó változatossága tárul elénk.  

Minden, a korszakban használt ornamentikai elem (közvetlenül vagy áttételesen) 

bizonyíthatóan direkt, egykorú mediterrán forrásból táplálkozik. 

A legegyszerűbb, általában szabálytalan rajzolatú, vésett-poncolt leveles 

ornamentika kivételével az egyes típusok egymástól függetlenek, alkalmazásuk avar 

környezete nem keveri jellemzőiket. Egyedül a vésett-poncolt, átlagos minőségű 

tárgyakon jelenik meg a Sobor-Kiskőrös csoport, a hohenbergi típusú laposindák és a 

liliomos minta csekély számú változata.  

A viszonylag rövid időintervallumon belül keletkezett ornamentika sokszínűsége 

miatt a késő avar állatstílushoz vagy a geometrikus laposindás stílushoz hasonló, 

egységes díszítőművészeti stílus a késő avar kor utolsó szakaszában nem jött létre. Az 

avar ízlés adaptáló hatásáról leginkább a környezetében felbukkanó mintákat és 
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 (II5A, 4.1/6; 5. kép 9) Lyukvédő vereten: Szeged – Kundomb 285 (Salamon – Sebestyén 1995, 36-37, Pl. 

35);  
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 Gschwantler 2002, 15. 
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 Bühler 2010,  
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 Ld. például Tagliaferri 1982;  
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elemeket leginkább aktívan alkalmazni/komponálni tudó vésett-poncolt leveles 

ornamentika esetében beszélhetünk. A többi, körülbelül egykorú tárgycsoport esetében 

az avar környezet leginkább csak azok elemeinek másolására, illetve bizonyos 

elemeinek elhagyására, leegyszerűsítésére képes.  

Az időrendi szakasz ornamentális világának összképe sok egyezést mutat a késő 

avar állatstílus és a geometrikus laposindás stílus közötti időszak késő antik 

ornamentikájával: a késő avar környezet ott sem tudott a rendelkezésére álló sokféle 

elemből a környező két nagy stílushoz hasonlóan egységes képet létrehozni. Ehelyett a 

számára valószínűleg érthetetlen, tagolt formákat, összetett mintákat változtatás nélkül, 

illetve legfeljebb egyszerűsítve használta. A 8. század középső harmadának és végének 

ornamentális képe közötti hasonlóságot fokozza az alkalmazott formák rokon volta: 

mindkét esetben jellemzőek a geometrikus kötőelemek (sodrott szalagok), tengelyesen 

szimmetrikus vagy csomózott palmetták (liliomok és összetett palmetták vagy 

palmettafák).  

A tengelyes szimmetria, összetett minták, geometrikus mintaelemek iránti 

vonzódás a két szakaszban közvetlenül megnyilvánuló antik-mediterrán ízlésvilág 

következménye.
878

 A mediterrán ornamentika közvetlen hatására, illetve változatlan 

formában történő Kárpát-medencei alkalmazására mindkét időszak esetében állnak 

rendelkezésünkre bizonyítékok (Kiskundorozsma – Smrdelji, illetve Dunapataj – 

Hohenberg).  

Az avar díszítőművészet két szakaszában is hiányzik, illetve csak gyér nyomait 

találjuk meg tehát annak a Kárpát-medencei adaptációnak, amely a késő avar kor 

szomszédos szakaszaiban látszólag különleges erővel és hatékonysággal érvényesült. E 

látszat okát valószínűleg nem annyira az adaptáció változó dinamikájában, hanem az 

egyes időszakokban alkalmazott ornamentika jellegében találhatjuk meg. A késő avar 

állatstílus és a geometrikus laposindás stílus időszakának alakos motívumai, illetve a 

mediterrán anyaterületen is egyszerű, laposindás ornamentikája az avar környezet 

számára jól értelmezhető és saját képére alakítható lehetett. Ezzel szemben a két, késő 

antik ornamentikát használó időszakban olyan formák és minták árasztották el a Kárpát-

medencét, amelyek – főleg a környező időszakok egyszerű ornamentikájával 

kontrasztban – a Kárpát-medencei népesség számára túl összetettek voltak, illetve 

egyszerre túl sokféle impulzust jelentettek ahhoz, hogy abból a helyi környezet 

egységes stílust alakíthasson ki. Esetükben az avar környezet adaptáló hatása tehát nem 

is érvényesülhetett: az a formákat csak az adott körülményeknek (mester tudása, 

rendelkezésre álló minta originalitása, stb.) megfelelően másolni volt képes.  

 

Az utóbbi megállapítás fényében lehetségessé válik még egy következtetés. 

Mivel a késő avar díszítőművészet két szakasza is tömegesen alkalmaz olyan formákat, 

amelyeknek adaptációjára – valószínűleg azoknak az avar ízlésvilágtól idegen volta 

miatt – nem képes, joggal feltételezhető, hogy azokat nem is az avar díszítőművészet 

válogatta ki egy számára elérhető ornamentális világ elemei közül. Díszítőművészete 

ebben az esetben tehát egy, az ornamentika eredete alapján mediterrán forráshoz 

köthető, számára idegen trendet követ. Az adaptáció hiánya miatt az avar környezet 

aktív szerepe valószínűleg elenyésző, a trendnek minden, számára elérhető elemét 

egyben veszi át. 

A megállapítás fényében térjünk vissza a vésett-poncolt kör mediterrán 

előzményei kapcsán tett megállapításhoz: Az avar megjelenéseknek minden elemét – a 

rendszertelen rajzolatot, a tengelyes szimmetria iránti előszeretetet, a levélfelület 
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 A megállapítás előzményét ld. a laposindás stílusok és a 8. század középső harmadának késő antik 

körének összefoglalásában. 



265 

 

tagolását, a minta hátterének és a mintának az összeolvasztását – megtaláljuk a 

mediterrán anyaterületen. Ezt összekapcsolva azzal, hogy az avar leletanyag belső 

rendszere alapján a vésett-poncolt kör és a vele egykorú ornamentika nem sajátosan 

avar fejlődési vonal, hanem valószínűleg az ornamentika anyaterületének trendjét 

követi, megállapíthatjuk, hogy az avar díszítőművészetet befolyásoló mediterrán trend 

anyaterületének lokalizálására nem áll rendelkezésünkre elég információ. Sőt, ha az 

avar leletanyag alapján nem vált volna lehetővé bizonyos következtetések levonása, 

még a mediterrán térségben a tárgyi kultúra egy csoportjára, adott időpontban és helyen 

jellemző trend létének feltételezése sem volna magától értetődő.  

Az avar peremterület kultúrája – illetve díszítőművészetének két szakasza – 

alapján joggal feltételezhetjük, hogy a késő antik környezet tárgyi kultúrájában voltak 

olyan, rövid távú változások, amelyek mai fogalmaink szerint a divatváltozások 

folyamatának felelnek meg. Ebből a perspektívából a mediterrán térség tárgyi 

anyagában látszó folyamatosság ugyan azoknak az állandó elemeknek a kombinálásán 

alapuló, térben és időben változó trendeknek – illetve egy magascivilizáció tárgyi 

kultúrájának bizonyos csoportjaira és rétegeire jellemző divatáramlatainak – lenyomata.  

 

A Mediterráneum területén lokalizálható forrás helye, illetve a közvetítő 

csatorna társadalmi (illetve tárgyi kultúra minőségi) réteghez kötésére alig van 

lehetőségünk.  

A kiskundorozsmai, dunapataji, hohenbergi, illetve nagyszentmiklósi tárgyak 

egyértelműen az elitkultúra szintjén zajló kapcsolattartásnak, illetve közvetítésnek a 

bizonyítékai. A szűkös forrásanyag segítségével az elitek közötti kapcsolattartás 

földrajzi keretei rekonstruálhatatlanok. Hohenbergen, illetve Tirolon keresztül 

valószínű, hogy az észak-itáliai langobárd udvar, illetve a bajor térség fontos szerepet 

viselt ebben a rendszerben. A két utóbbi, politikai alakulat jelentőségére 

következtethetünk a kevés írott forrás, illetve a rekonstruálható politikatörténeti 

események alapján is.
879

 A 8. század középső harmadának és végének a Mediterráneum 

késő antik kultúrájával láthatólag közvetlen és erős, biztosan egykorú kapcsolatban lévő 

avar díszítőművészete tehát viselheti magán a késő avar elitnek Isztrián keresztül az 

észak-itáliai langobárd, illetve a bajor elittel ápolt kapcsolatainak nyomát.  

 

7. Kitekintés: Elitkultúra és átlagos minőségű leletanyag összefüggései a lapos- és 

pálcikaindák avar kori használatában 

 

A késő avar díszítőművészet lecsengése utánra keltezhető, fent említett blatnicai 

lelet mintája felhívja a figyelmet a használt ornamentikának, a tárgyak minőségének és 

az időrendi szempontok összefüggésének problematikájára. A nagyszentmiklósi típusú, 

csomózott szalagos minta pálcikaindája az avar bronztárgyakon csak szórványosan, 

akkor is kiemelkedő minőségű, aranyozott darabokon jelenik meg. A jelenség főleg a 

laposinda-leveles mintáknak a leletanyag minden minőségi szintjén kedvelt volta 

fényében feltűnő. A késő avar díszítőművészet utolsó szakaszában, akkor, amikor az 

aranyozott, kitűnő minőségű és mintarajzolatú bronztárgyakon megjelenik a 

pálcikainda, az avar övviselők szélesebb csoportjainak aranyozatlan, egyszerű kivitelű 

tárgyai a geometrikus laposindás stílust folytatják, vésett-poncolt, csepp alakú leveles 

vagy ritkábban liliomos ornamentikát használnak (az utóbbiakhoz ld. alább). A tárgyak 

ornamentikája, formai jellemzői tehát láthatólag összefüggésben vannak a tárgyi anyag 

adott csoportjának minőségével. Ha az értéket, mint viszonylagos szempontot figyelmen 
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 Szádeczky-Kardoss 1998, 265-270; Bóna 1984, 338. 
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kívül hagyjuk is, akkor is feltűnő, hogy a kis darabszámú, aranyozott hohenbergi, illetve 

nagyszentmiklósi arany leleteken keresztül
880

 a nemzetközi elitkultúra összefüggésébe 

helyezhető pálcikaindás tárgycsoport csak közvetett kapcsolatot mutat a soha nem 

aranyozott, gyakran kifejezetten gyenge minőségű, egykorú laposindás vagy vésett-

poncolt, csepp alakú leveles ornamentikával. Főleg az utóbbi esetében állapítható meg 

legfeljebb annyi, hogy egyes momentumaiban reflektál az öntött, ritkábban domborított 

kivitelezésű, aranyozott pálcikaindás ornamentikára. 

Hasonló különbséget, illetve hangsúlyeltolódást az egykorú, elithez és 

középréteghez köthető tárgyi kultúrában a korábbi geometrikus laposindás ornamentika 

esetében is találhatunk. Mint feljebb megállapítottuk, a vrapi típusú, balkáni, elitkultúra 
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 Gschwantler 2002 képei alapján: A kincs növényi ornamentikájának jelentős része a hármas, gyakran 

csomózott tövű félpalmetta, illetve levélcsoportokra-liliomokra épül. A 6. és 7. korsó talpa fölötti poncolt 

technikával készült körfrízt ívsor elemeit összekötő csomóból felfelé növő, háromszirmú liliomok 

díszítik. A 6. sz. korsón az ívek csüngenek, homorú oldalukat a vonalra ültetett karéjok szegélyezik. A 

liliom széthajló szirmai íveltek, a csomó egyenes talpú, karéjos. A 7. sz. korsón az ívek domborúak, a 

csomó kerek, közepét kerek ponc tagolja, az ívelten széthajló levélpárokat a találkozási pontokra illesztett 

függőleges szirmok folyamatos, horizontális liliomsorrá változtatják.  

Szintén ívsorral kombinált, csomóból növő liliomok díszítik a 8. sz. tálka peremét. A minta itt 

domborított, a széthajló levelek kétosztatúak. Az összeérő levélpárok minden találkozási pontján 

függőleges, csepp alakú sziromlevél ered. A csomó egyszerű félgömb.  

A 8. sz. tálka fülén állatalakok között, egyenes szár végén lándzsa alakú középső sziromból és kis, 

széthajló szirompárból álló liliom van. A szirmok közét kis, hegyes szirmok töltik ki. 

Hasonló liliomtípus tűnik fel a 9-10. sz. kerek tálkapáron. A hullámzó, ízesülő és áthajló indaszáron kerek 

ponccal beütött közepű, félgömb alakú csomóból nőnek a liliomot alkotó palmetták. A liliomok ívelten 

széthajló szirompár közé illesztett hármas levélcsokorból állnak. A liliomforma pontos párhuzama 

egyenes talpú, karéjos csomóval a 2. sz. korsó medalionjai közötti mezőben lévő palmettafákon látható.  

A csomózott tövű, hármas csoport összetett, félpalmettákból álló formája keretezi a 7. sz. korsó 

medalionját. A domborított minta itt is csomózott ívsorra épül. A kerek ponccal beütött közepű 

csomókból háromszirmú liliomok, illetve széthajló félpalmetta pár közé illesztett háromtagú sziromsorok 

nőnek. 

Az előzőekben leírt, ornamentikai szempontból számos átfedést mutató edényekkel szemben élesen 

különváló kört alkotnak a kincsben a pálcikaindákkal díszített darabok. Az alkalmazott levélformák 

felváltva kis, körbe hajló laposinda-, és pont-vonallal tagolt felszínű, csepp alakú levelek. A csomók ívelt 

vagy egyenes szalagok, illetve az előző csoporttal megegyező formájú, homorú vagy egyenes talpú 

karéjos változatot mutatják. Szárra csomókból felváltva eredő kétféle levél – a díszítőmező alakjának 

megfelelő, szalagszerű szerkesztésben – díszíti a 13-14. sz. bikafejes ivócsanakot, a 20. sz. csészén a 

medalion keretét. 

Az alkalmazott mintakincs – bár alkalmazkodik a pálcikaindás díszítés jellegéhez, mégis nagyon 

megegyező képet mutat az előző csoport edényeivel. 

A hármas levélcsoportok-liliomok alkalmazása a pálcikaindás ornamentikával is meghatározó.  

Végtelen hálóba szerkesztett hármas levélcsoportok borítják a 13-14. sz. bikafejes csésze nyakát. A 

levélcsokrok tövét összefogó csomókat ívelt vagy egyenes szalagok alkotják. A csészék peremét 

szegélyező függőleges fríz ívsor elemeit összekötő csomókból felfelé induló, három, illetve öt tagból álló 

pálcikainda-levélcsoportok alkotják.  

Hasonló szerkesztés szegélyezi a 16. sz. füles tálka peremét. A csomó itt egyenes, illetve homorú talpú, 

fölötte hármas pálcikainda-levélcsoportok erednek. Közeiket az ív közepét tagoló csomóból növő hármas 

levélcsoport tölti ki. A tálka fülét páros, hullámzó, áthajló szárból összecsomózott palmettarendszer 

díszíti.  

Összetett, liliomos rendszeren alapuló, csomózott pálcikaindás palmettarendszer borítja a 19. sz. edény 

falát, a 21. csésze peremfrízét és medalionját, a 15. sz. és 20. sz. csésze peremfrízét, végül a 13-14. sz. 

ivócsanakok peremfrízét. A pálcikaindák közé háromosztatú akantusz-félpalmetták is illeszkednek, 

hasonlóan a 20. sz. füles tálka griffjének farkához.  

A csomók kerek ponccal tagolt közepű félgömbök. 

Figyelemre méltó jelenség a kincs 5. és 6. sz. korsóján a nyakon lévő gallér alól csüngő levéldíszítés 

szőrözött-rovátkolt kerete (az 1. sz. korsón a megegyező levéldísz szőrözés nélkül jelenik meg). 
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nyomait hordozó leletcsoporttal
881

 időben párhuzamosan, formai-tipológiai szempontból 

azzal szoros rokonságban lévő, Kárpát-medencei leleteket is találunk, annak ellenére, 

hogy a korszakban az avar tárgyi kultúrában attól idegen trendek uralkodnak. A vrapi 

típusú trend tehát a 8. század első felében ismert az avarság körében, annak ellenére, 

hogy jelentőségre a középréteg tárgyi kultúrájában csak egy-két emberöltővel később 

tesz szert.  

Minőségük és kivitelezésük alapján a néhány korai geometrikus laposindás tárgy 

vrapi – tehát egy távoli terület elitkultúrájához fűződő – formai kapcsolatai ellenére a 

középréteg tárgyi anyagába sorolható. Megemlítendő, hogy ezeken a vrapi típusú 

tárgyakon kívül is találunk egykorú, a késő avar állatstílus trendjébe nem illeszkedő 

elemeket a Kárpát-medence átlagos minőségű tárgyi kultúrájában. Az utóbbi formai 

spektrumba tartozik a Kiss Gábor által tárgyalt keszthelyi, absztrakt pálcikaindás csat és 

köre: rögzítőfüles, gombos végű, nagyrészt geometrikus jellegű mintákkal díszített 

tárgyak csoportja. Az ornamentikán és egyes egyéb díszítőelemeken túl a csoportot 

főleg egy késő avar kori Kárpát-medencében szokatlan technikai megoldás, a veretek 

rögzítőfüles felerősítési módja fogja össze. Ezzel a 8. század első felére keltezhető 

tárgyhorizonttal bővebben foglalkozom a késő antik jellegű ornamentika geometrikus 

elemei, illetve késő avar állatstílus alakos ornamentikája és annak atipikus elemei 

kapcsán.  

A fenti, egykorú, avar trendtől elkülönülő tárgyak fő jellemzője, hogy minden 

esetben a Kárpát-medence peremén, főleg annak nyugati régióiban, illetve Keszthely 

környékén, csoportosan tűnnek fel. Minden jel arra mutat, hogy az adott régióban élő 

népesség és a mediterrán térség határos peremrégiója közötti közvetlen, a tárgyi kultúra 

adott, átlagos szintjét használó, szélesebb néprétegek (középréteg) között bonyolódó 

kapcsolatok tanúi.  

A késő avar állatstílussal egykorú, „trendidegen”, vrapi típusú minták elterjedése 

alkotta kép különbözik a fenti, a terület közvetlen kapcsolatai révén a Kárpát-medence 

nyugati peremére kerülő tárgyak elterjedésétől: azokkal szemben a Dunától keletre, 

illetve a Tisza-vidéken, olyan régióban is feltűnnek, amely el van zárva a közvetlen, 

határforgalmi jellegű kapcsolatok elől. A vrapi trend – jóllehet szórványos – leleteinek 

Kárpát-medencei elterjedése lefedi az egész Kárpát-medencét (8. térkép). Emiatt az avar 

környezetben a késő avar állatstílussal egykorú, vrapi jellegű, geometrikus laposindás 

tárgyak Kárpát-medencei megjelenésének hátterében a vrapi típusú elitkultúra avar 

környezetben feltűnő párhuzamait kell keresnünk.  

Ilyen kapcsolatok meglétének jele lehet két Hortobágy – árkusi, közöletlen 

lyukvédő veret.
882

 A kirabolt sírból a vrapi lyukvédőkkel azonos, ezüstből öntött 

tárgyak mellől előkerült, domborított ezüstlemez, indavirágos kisszíjvégek egyikét 

rajzon H. Tóth Elvira a kunbábonyi tőrhüvely párhuzamai sorában közölte.
883

 A 

kisszíjvég domborított mintájának hátterét kerek poncok borítják. A minta háttere a 

kisszíjvég és a lyukvédők esetében is aranyozott. A lyukvédők ma már hiányzó, a vrapi 

veretekével megegyező, hurokra hajtott drótfülekkel voltak az övre erősítve. A lelet 

egyedi, ezért keltezése nehézségekbe ütközik. A kisszíjvég formai és technikai 

részleteinek legközelebbi párhuzamát a Kiskőrös – vágóhídi IX. sír nagyszíjvégében 

                                                 
881

 A szűk horizontot alkotó tárgyak anyaga általában nemesfém; Velük szemben a szélesebb társadalmi 

rétegek anyagából – legalábbis a temetők szintjén – gyakorlatilag hiányoznak a hasonló ornamentikájú, az 

avar párhuzamokkal analóg darabok: ld. Fiedler 1992; Fiedler 2008, 218-221. A háttérben a terület 

műhelyrendszerében is tükröződő, politikai rendszerek közötti eltérés lehet (ld. a technológiai fejezetet).  
882

 Ez úton köszönöm Szilágyi Krisztián Antalnak, hogy a rendkívüli jelentőségű, közöletlen leletbe 

betekintést engedett számomra. 
883

 H. Tóth – Horváth 1992, Abb. 60, 4. 
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találjuk meg; a lyukvédők egyedül a vrapi leletekkel állíthatóak párhuzamba. A lelet 

legvalószínűbb keltezése emiatt véleményem szerint a 8. század eleje, illetve első fele 

lehet.  

Segítségével megérthető a vrapi típusú minták avar környezetben korai 

tárgytípusokon, lemezes vereteket tartalmazó együttesekben való megjelenése. A 

korabeli avar leletanyagban a szokatlan forma előzménye a vrapi veretekkel egykorú, 

azokhoz hasonló, illetve azonos formákat (is) alkalmazó, avar elitkultúrában találhatjuk 

meg. A hasonló leletek hatása az egykorú leletanyagban szórványosan látható, 

ornamentikai és formai hatásuk egyszerűbb formában történő átvitele, az átlagos 

minőségű, bronzból készült tárgyak tömegére egy-két emberöltő alatt következett be. 

Az avar tárgyi kultúrában marginális, illetve regionális elemet képező, 

viszonylag jól dokumentálhatóan közvetlen, regionális kapcsolatokból származó 

formákkal, illetve technikai részletekkel szemben a vrapi-hortobágyi típusú 

elitkultúrából kiinduló hatás egy időrendi periódussal később ugyan, de jól látható 

hatást gyakorolt a késő avar tárgyi kultúra ’main stream’-jére.  

Mint följebb láttuk, a késő avar állatstílus korai tárgyait, mint a Szentes – 

nagyhegyi 32. sír övkészletét formáló források esetében is dokumentálható volt az 

elitkultúra szintjén történő kulturális közvetítés. A késő avar kori díszítőművészet végét 

jelentő pálcikaindák esetében a minta alkalmazásának környezete miatt nem merülhet 

fel kétség az elitkultúra szintjén történő közvetítésről: a pálcikainda nem került be a 

késő avar kor utolsó horizontjának átlagos minőségű tömegtárgyainak ornamentális 

világába.  

A jelenség egyszerű magyarázata lehetne, hogy a pálcikainda átvételére, 

adaptáció hiányában is adoptálására a késő avar kori díszítőművészetnek már nem volt 

ideje. A pálcikainda az egykorú elitkultúrákkal tartott kapcsolatok révén az avar elit 

díszítőművészetében a késő avar korszak legvégén ugyan még megjelenhetett, azonban 

a soron következő politikai szétesés nyomán használata nem szélesedett Kárpát-

medencei trenddé.  

Egy hasonló, a „Trickle-down effect”-et
884

 a geometrikus laposindás stílusban 

rekonstruálható modell természetesen nem okvetlenül felel meg a valóságnak, illetve 

annak legfeljebb csak egy elemét alkotja. Mellette egyéb tényezők is alakíthatták az 

avar díszítőművészet képét: nem biztos, hogy a mediterrán formakincs minden eleme 

egyformán adaptálható volt az ornamentális ízlésében látszólag az egyszerűséget 

előnyben részesítő avarság számára. A pálcikaindák aprólékos, bonyolult, számos 

elemből összeálló, ráadásul geometrikus, tengelyesen szimmetrikus mintái nem biztos, 

hogy beleilleszthetőek voltak abba a képi világba, amelyről a két korábbi, laposindás 

mintákat alkalmazó időszak tanúskodik. A pálcikaindákat a helyi környezet tehát 

esetleg adaptálni nem, csak adoptálni, változatlan formában másolni tudta. Az ilyen 

típusú adopció inkább az elitkultúra lehetőségeinek felelhet meg, az a tárgyi kultúra 

szélesebb rétegei számára szaktudás, másolható minták hiányában elérhetetlen. Avar 

adaptációra alkalmatlan volta egyben magyarázhatja is a pálcikaindák Kárpát-medencei 

elterjedésének az elitkultúrára, illetve kis darabszámra korlátozott voltát is.  

 

A lapos-, illetve pálcikaindás ornamentika Kárpát-medencén túli analógiáival 

való összevetése alapján megalapozott sejtésként fogalmazható meg, hogy az avar 

tárgyi kultúra nagy, korszakra jellemző trendjei létrehozásának materiális alapját az 

avar elit nemzetközi kapcsolatai nyomán a Kárpát-medencébe kerülő formaválaszték 

biztosította.  

                                                 
884

 Ld. Daim – Stadler 2002. 
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Az avar elit ezt a bázist azután sajátos, helyi rendszerbe foglalta. Ennek az 

adaptációnak a hatását figyelhetjük meg a sajátosan avar, késő avar állatstílus, illetve a 

geometrikus laposindás stílus létrejöttekor, illetve ennek az adaptációnak nem 

figyelhető meg nyoma a kései pálcikaindákon, illetve a pálcikaindás ornamentikát 

keretbe foglaló, késő avar kor végi díszítőművészetben (az utóbbival bőven 

foglalkozom a késő avar kori díszítőművészetet érő mediterrán befolyás kapcsán). 
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A KÉSŐ AVAR DÍSZÍTŐMŰVÉSZET A MEDITERRÁNEUM HATÁRÁN 

 

1. Egy korszak hanyatlási tünetei: gondolatok az öntött bronztárgyak 

elterjedéséről és a Kárpát-medence helyéről a kora középkori Mediterráneumban 

 

Az egész Mediterráneumhoz és egyéb perifériáihoz hasonlóan a 7. század 

második feléig a Kárpát-medencére is rendkívül erősen nyomta rá a bélyegét a nagy 

területen viszonylag egységes, bizánci központi műhelyeken keresztül a bizánci kultúra 

által meghatározott tárgyi kultúra.
885

 A jelenség a 7. század első két harmadának préselt 

tárgyain egyértelműen felmérhető: természetesen vannak helyi jellegzetességek, 

amelyek részletmegoldásokban tükröződnek, esetleg regionálisan önálló tárgytípusokat 

hoznak létre, azonban a Kárpát-medence tárgyi kultúrája igazodik a mediterrán 

forráshoz. Ez leginkább a formai-technikai önállóság hiányában tükröződik 

(Mediterráneum-szerte egységes formában elterjedő tárgytípusok léte).
886

 

A centrum trendjeivel determinált peremkultúrához látványosan köthető a 

préselés technikája. A préselés elvi szinten, illetve az elkészített tárgyak 

nagyságrendjében a kézművestől minimális innovatív erőt követel. A Kárpát-

medencében megjelenő, bizonyíthatóan importból is származó préselőtövek annak a 

centrumnak az ízlésvilágát közvetítik, ahonnan származnak. A préselőtövek helyi 

előállításával a tárgyi anyag rendszerébe kerülő helyi innováció minimális: azonos 

mintáról a lemeztárgyak hosszú sora készíthető, emiatt új préselőtő készítése 

valószínűleg csak ritkán volt szükséges. Valószínűleg az új préselőtövek készítésekor 

esetlegesen bekövetkező innováció ellen hatott, hogy az elitnek dolgozó, jó minőséget 

előállító, valószínűleg tudásukban is kiemelkedő kézművesek az intenzív kapcsolatok 

révén inkább hozzájuthattak bizánci eredeti tövekhez, illetve a használt formák 

forrásához. Az átlagos darabokat készítő kézműves tudása a leletanyag tanúsága szerint 

kimerült a korábban használt-látott minták másolásában, illetve rontásában.
887

  

Az öntés a 7. század végére-8. század legelejére keltezhető elterjedését 

megelőzően is jól ismert, széles körben alkalmazott technika volt. Az öntött színesfém 

tárgyak késő avar kor elejével nagyrészt egybeeső tömegessé válása tehát nem az öntési 

technológia tanulása, hanem alkalmazásának túlnyomóvá válása miatt jelent nagy 

változást. 

Az öntési technológia nagy tárgysorozatok készítéséhez való használata ebben 

az összefüggésben a szellemi kultúrának olyan eleme, amely a kulturális széttöredezést 

támogatja. A préselési technikával szemben ugyanis a korszakban általánosan 

(valószínűleg kizárólag) alkalmazott viaszveszejtéses öntési technikában gyakorlatilag 

nincsen állandó elem. Noha a sokszorosítás lehetősége technikailag adott, azzal 

legalábbis a Kárpát-medencei leletanyag tanúsága szerint csak egyetlen sorozaton belül 
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 A bizánci elitkultúraegységességének, illetve példaképszerepének jelentőségéhez a kistárgyak esetében 

ld. például Baldini-Lippolis 1999; Yeroulanou 1999 tárgyait.  
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 Fiedler 1994: Akalan-Fönlak típus; Kunágota-Mersin típus; A teljes Mediterráneum területén 

mindenütt egyforma ametisztcsüngők, lemezkeresztek, csatok gyűjtését ld. Drauschke 2011; Az 

egyöntetűség legkevésbé a kutatás által általában bizánciként leírt csatok esetében teljesül (felhívja erre a 

figyelmet Drauschke 2011, ld. még Schulze-Dörlamm 2009a-b elterjedési térképeit), azonban még ezek 

esetében is inkább csak nyugati és keleti mediterrán változatok különíthetőek el. 

Az elitkultúra esetében Bizánc központi szerepe olyannyira teljesült, hogy valószínűleg még a barbár 

periféria kultúrájában helyi elemek kialakításában is szerepet vállalt: az arany álcsatok valószínűleg 

udvari műhelyek által barbár piacra termelt tárgyak (Bálint 2010, Daim 2010). 
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 Az azonos ikonográfiai és díszítőelemeket azonos tárgyformákon, arányokkal, elosztásban, csak eltérő 

minőséggel alkalmazó tárgyi kultúrához Kárpát-medencei keretek között ld. Garam 2006 típusait;  



271 

 

éltek. Az egyetlen garnitúrán belül felhasznált tárgyakon kívül szinte minden, formai 

tipológiai szempontból különben azonos tárgy különbözik technológiai szempontból.  

 

A minden önálló tárgyat egyedien mintázó öntőmunka tehát a mediterrán 

centrum befolyásának gyengülését követő, a perifériák részleges leválását és a korábban 

formai tekintetben sokkal egységesebb, mediterrán trendeket követő tárgyi kultúra 

szétaprózódását még inkább felerősítő tényező. Az öntési technikának, mint a színesfém 

tárgyak készítésére túlnyomó mértékben alkalmazott módszernek a forrását a fenti 

megfontolások fényében két modell szerint is lokalizálhatjuk (1-2). 

 

1) Az első megoldási lehetőség, hogy az öntést tömegessé tevő, kulturális 

gyökerű trend forrása a Mediterráneumban keresendő, tehát éppen ott, ahol a korábban 

a perifériák tárgyi kultúráját egységesítő rendszernek is megtaláltuk a középpontját. Az 

öntés elterjedése ebben az esetben a Bizánci Birodalom, illetve a késő antik alapokon 

álló mediterrán kultúra átalakulási folyamatának velejárója. A Bizánci Birodalomban a 

7. században dokumentálhatóan lejátszódó változások nyomán az addig antik városias 

kultúrán alapuló rendszer ruralizálódik, illetve a politikai események nyomán az addig 

egységes Mediterráneum regionális egységekre aprózódik. Ennek a szegmentálódásnak 

lehetett kísérőjelensége, hogy a kapcsolatok megrövidülését – legalábbis a tárgyi kultúra 

szélesebb rétegeiben – annak regionalizációja is követte. Az öntött tárgyak használata a 

technológia viszonylagos egyszerűsége, központtól függetlenedése miatt kísérhette ezt a 

folyamatot. Az öntés elterjedése ebben az összefüggésben hanyatlási tünet: a késő antik 

időszakban a tárgyi kultúra szélesebb rétegeiben használt, összetett kézművestechnikák 

után legtöbbször az azokkal létrehozott látványt utánzó, durvább, és főként egyszerűbb 

megoldás. 

A megoldási javaslat problémája, hogy a viszonylag jobban keltezhető – ebben 

az esetben is csak minimális számú esetben a 8. századi „sötét korra” keltezett – 

elitkultúra tárgyain hasonló trendeknek nem találjuk nyomát. A kevés, 8. századra 

keltezett, bizánci-mediterrán eredetű tárgy kivétel nélkül lemezből domborított, 

összetett munka.
888

 Ennek oka természetesen lehet egyszerűen annyi, hogy a késő antik 

elitkultúra igényszintjét megőrző elit számára dolgozó műhelyekben biztosítva volt a 

kézművestechnikák kontinuitása, illetve az általuk alkalmazott drága fémeket a 

technológia nagy anyagszükséglete miatt nem öntötték.  

A modell a tárgyi anyag legjobb minőségű csoportjában tapasztalható 

kontinuitás miatt kizárólagossá nem tehető, tendenciaként azonban érvényesül.  

Az öntés a korábban is nagyrészt öntött tárgyakat (például „bizánci típusú” 

csatok) használó tömegkultúránál magasabb szintet képviselő leletanyagban a 

mediterrán térségnek azokon a perifériáin terjed el leginkább, amelyek a bizánci 

rendszer szétesésével legtávolabb kerültek a mediterrán befolyástól, illetve amelyeknek 

a Földközi-tenger medencéje felé gravitáló kapcsolatrendszere leginkább meggyengült.  

 

2) Az öntés tömeges alkalmazásának kiindulását – az előző szakasz utolsó 

megállapításával összhangban – a második modell szerint kereshetjük a Mediterráneum 

perifériáin is. Ebben az összefüggésben a periféria inkább párhuzamos centrumként 

értékelhető, amely a mediterrán kisugárzás gyengülésével „megtalálja önálló hangját”. 

Az öntés ebben a modellben a periféria által előnyben részesített technológia. 

Nem lehet véletlen, hogy ez a változás éppen akkor következik be, amikor a 

bizánci központ befolyásának ereje is csökken a Mediterráneum peremterületein. A 
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centrum kisugárzó erejének csökkenésével először a mediterrán kulturális hatáson túl a 

mediterrán térség peremterületeit érő bizánci hatás „plusz” elemei vesztek el: Bizánc 

nem volt már képes technikai-technológiai szinten is a tárgyi kultúra szélesebb 

rétegeinek közvetíteni a törzsterület trendjeit. A kulturális, jelen esetben ikonográfiai-

ornamentális befolyás ettől kezdve nem egyértelműen bizánci, inkább általánosan, a 

mediterrán térség közelebbről nem, vagy csak ritkán lokalizálható eredetű hatását 

közvetíti a Kárpát-medencébe.  

A közvetlen mediterrán hatás gyengülésével, illetve a mediterrán kultúrának a 7. 

század második feléig a bizánci központhoz kötődő kezdeményező szerepének 

hanyatlásával párhuzamosan a mediterrán perifériákon többé-kevésbé önálló, földrajzi 

egységekként tagolódó peremkultúrák jöttek létre. 

 

A mediterrán régészet helyzete – főleg keltezési problémái – miatt a két modell 

között dönteni valószínűleg csak a mediterráenum peremének jobban datálható 

leletanyaga felől lehetne. A kérdésben továbblépéshez anyagvizsgálatok és pontos, 

technológiai nyomokra is kiterjedő formai-tipológiai vizsgálatok szükségesek.  

Jelen kutatási helyzetben, illetve a dolgozat szerzőjének perspektívájából 

legvalószínűbb megoldás, hogy a két, fenti modell egyszerre teljesül: az öntési 

technológia elterjedése a Mediterráneum felől valóban egy hanyatlási folyamat része, 

amelyben a korábbi, bizánci centrum hanyatlásával a korábbi, Mediterráneum-szintű 

kulturális egység darabokra szakad, illetve ezzel párhuzamosan a tárgyi kultúra mind 

szélesebb rétegeiben kezdik alkalmazni az ötvöstechnikákkal összehasonlítva nem 

különösebb technikai felkészültséget kívánó öntést.
889

  

Ez a tendencia a tárgyi anyagban – például a dolgozat tárgyául szolgáló késő 

avar tárgyi anyagban is – dokumentálható, egykorú kapcsolatok révén eljutott a 

Mediterráneum perifériáira. A dolgozat szerzője számára inkább ismert északi periférián 

– a késő-Meroving és Karoling Nyugat-Európában, a Kárpát-medencében, illetve a 

kelet-európai sztyeppén – élő népek körében a különböző ötvösfogásokkal társuló 

lemezes technikák után az öntést preferáló trend a helyi viszonyok között gyorsan, 

illetve láthatólag a tárgyi kultúrának sokkal szélesebb körében terjedt el, mint a trend 

mediterrán anyaföldjén.  

A nemes- és színesfém tárgyak feldolgozásában az öntés iránt a 

Mediterráneumtól északra tanúsított előszeretet gyökereit az ott élő népek 

ízlésvilágában kereshetjük. Ez természetesen szorosan összefügg a javarészt mobil 

társadalmak, illetve a népvándorlások által érintett területek fémművestechnikai 

tudásának szintjével. 

 

A Kárpát-medencében élő avarok esetében a két modell, illetve egységük 

kiváltképpen jól vizsgálható. A domborítási technika, illetve a vele együtt alkalmazott 

sokrétű ötvöstechnikák (cizellálás/vésés, filigrán, granuláció, stb.) ebben az értelemben 

a centrum hatásából fakadó kulturális miliő egyik tünete. A központhoz fűződő intenzív 

kapcsolatai nyomán a reprezentációnak a periféria elitje által választott típusai a 

centrum reprezentációjának legalább formailag közeli analógiája voltak.
890

 A bizánci 

centrumhoz fűződő kapcsolatainak intenzitása nyomán ugyan ez a periféria képes volt 

arra is, hogy a reprezentáció adott formájának műveléséhez alacsonyabb szinteken – 

ahol már nem álltak rendelkezésre importtárgyak – szükséges kézművestechnikákat 

legalább részben elsajátítsa. 
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A 7. századi, biztosan vagy nagy valószínűséggel eredeti bizánci készítményeket 

is tartalmazó, azokat lehetőség szerint azonos kézműves (ötvös) technikákkal utánzó 

tárgyi anyag után a késő avar kor leletanyaga néhány, szórványos kivétellel leginkább a 

mediterrán térségnek a Kárpát-medencét övező régióinak tárgyi anyagával áll közvetlen 

kapcsolatban.  

Ha feltesszük, hogy a rövid távú kapcsolatokra utaló jelek egy része csak a 

kutatási helyzetből fakadó véletlen – feltételezzük például, hogy a hohenbergi típusú 

garnitúrák nem csak a szűkebb, Észak-Itália felé gravitáló környezet elitkultúrájának 

alkotják részét – a Kárpát-medencét a Mediterráneumhoz kötő szálak akkor is ritkásak, 

illetve vékonyak maradnak. A kapcsolat közvetlen bizonyítékai a hohenbergi és vrapi 

leleten kívül Tab, Kiskundorozsma, a dunapataji boglár, Mátészalka, a 

nagyszentmiklósi kincs egyes edényei.  

Az öntésnek a 7-8. század fordulóján történő elterjedésével tehát a Kárpát-

medencei tárgyi anyagban megszaporodnak az önállóság jelei. A két jelenség – a késő 

avar kori tárgyi kultúra létrejötte, illetve az öntött tárgyak alkalmazásának elterjedése 

közötti kapcsolat nem magától értetődő. Mint a formai és ornamentikai elemzés során 

láttuk, tárgyformák és a díszítőművészet egyes elemei szintjén számos átmenet 

dokumentálható a préselt-lemezes, hagyományosan a közép avar kor végére keltezett és 

a késő avar kori öntött bronz tárgyi kultúra között. Hasonlóképpen folyamatos az 

átmenet a felhasznált nyersanyagokban is: a 7. század második felétől a 

színesfémhasználat hangsúlya egyre inkább a bronz, illetve rézötvözetek felé tolódott el. 

Ugyan ez a folyamat lezajlott Európa egyéb területein is,
891

 a Kárpát-medencei fejlődés 

tehát e tekintetben is szélesebb összefüggések közé illeszthető. 

A formai részletekben megfigyelhető folyamatosság ellenére azonban a 

bronzöntés elterjedése rendszerében Kárpát-medencei szinten a késő avar fejlődéshez 

szervesen összekapcsolódó, illetve azzal egyetlen folyamat két aspektusát alkotó 

jelenség. A szétszakadozó kapcsolatokkal egy időben átalakuló rendszer természetéből 

fakadóan jönnek létre azok a viszonylag önálló, illetve a Földközi-tenger medencéjén 

kívül eső centrumok hatását is mutató peremkultúrák, amelyek közé a késő avar kori is 

beilleszthető.  

 

Annak ellenére, hogy a 8. században továbbra is megtaláljuk egy Mediterráneum 

szintű, továbbra is Bizánc dominálta elitkultúra létére utaló jeleket, azok a 7. századi 

formai-technológiai egységgel szemben legtöbb esetben regionális determináltságot 

mutatnak. A késő avar kor első felének antik-mediterrán alakos, büsztös, madaras 

motívumainak mediterráneumi elterjedésében megfigyelt különbségek ennek fényében 

valószínűleg erre a szegmentáltságra vezethetőek vissza. 

A példák azonban azt is mutatják, hogy a mediterrán, valószínűleg bizánci?) 

centrum nem tűnik el: hatása továbbra is meghatározza a korábban befolyása alatt tartott 

terület tárgyi kultúráját. Meggyengülése csupán több regionális önállóságot, illetve több 

helyi színezet kialakulását tette lehetővé, ezáltal hozzájárult a 8. században a tárgy-, 

illetve ornamentikatipológiai szempontból is erős szegmentálódáshoz. A Kárpát-

medence összefüggésében az öntés elterjedése mindenképpen az avar kultúra 

díszítőornamentikában tapasztalható, jelentős önállósodási trendjével párhuzamosan 

következett be.  
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2. Záró összegzés és következtetések 

 

A késő avar kor növényi eredetű ornamentikájában a részben teljesülő szűkebb 

időrendi tagolódástól függetlenül két nagy egységet különböztethetünk meg: az elsőben 

túlsúlyban voltak az egyszerű motívum-, és részben mintaspektrumot alkalmazó, 

laposindás szerkesztések, a másodikat ezzel szemben a naturális vagy geometrikus 

mintaváltozatok bősége mellett leveles félpalmetták és különböző virágos palmetták 

hallatlan bősége jellemzi. Pusztán formai szempontból mindkét nagy 

ornamentikacsoport az antikvitás formai hagyományát képviseli. Részleteikben azonban 

jelentős stilisztikai, az ornamentika eredetére és az avar környezet adaptáló készségére 

utaló különbségeket találtunk. 

A laposindás ornamentika – annak ellenére, hogy szinte minden egyes elemének 

megtalálhatóak pontos formai párhuzamai a Mediterráneum, illetve a sztyeppe 

különböző pontjain – mennyiségi jellemzőivel alkalmazásának mindkét korszakában, 

így a késő avar állatstílusban és a geometrikus laposindás stílusban is jellegzetesen 

Kárpát-medencei és avar sajátosság. Mindkét, a növényi elemek közül a laposindát 

szinte kizárólagosan alkalmazó korszak képes volt önálló minőség, saját díszítési stílus 

létrehozására. Ezen díszítési stílusok a késő avar kort ért kulturális hatások sajátos 

ötvözetét alkotják.  

A laposinda, mint az antik eredetű növényi ornamentika önálló típusa, széles 

körben és hosszú időn keresztül elterjedt volt a Mediterráneum egész vonzáskörzetében, 

beleértve ebbe a közép-ázsiai térségen keresztül az antik kultúra befolyása alá kerülő 

sztyeppei régiót is. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a szűkebben az avar, illetve 

késő avar kor környezetét alkotó időszakban (6-9. század) a laposindás mintáknak főleg 

az alkalmazott motívumok (laposinda-leveles félpalmetták) terén már látszólag 

egymástól független változatai élnek. Ahogyan a késő antik-naturális hagyományban a 

plasztikus-naturális, domború vagy éles gerincű formák voltak látszólag kedveltebbek, a 

7. századtól kezdve a Mediterráneum törzsterületein is mind nagyobb számban találjuk 

meg a síkban kivitelezett, geometrizált indákon vagy palmettákon alapuló mintákat. Az 

előbbiek éles, sarló alakú leveleikkel és előszeretettel alkalmazott háromlevelű 

félpalmettáikkal csupán peremjelenségét alkotják a késő avar állatstílusnak (ld. a 

keszthelyi és ordasi nagyszíjvéget), illetve nem különösebben kedvelt elemei a 

változatos motívumspektrumú, késő avar állatstílust követő késő antik körnek.  

A késő avar állatstílus – amely a késő avar díszítőművészet legösszetettebb, 

legtöbb önálló elemet hordozó, és emiatt legérdekesebb jelensége – a laposindás 

mintáknak saját változatát kezdte nagy tömegben alkalmazni. A domináns minta az 

egyszeres indaszár, ciklusonként egyetlen, kétlevelű félpalmettával, amelynek belső 

laposinda-levele nagy kört alkot és egyedül tölti ki a ciklus belsejét. A minta egy 

ciklusában túlnyomó szerepet viselő, azt kitöltő laposinda-levél párhuzamait a 

Mediterráneum északkeleti perifériáján – a Fekete-tengertől északra és a közép-ázsiai 

régióban – illetve a 7. századi avar és a sztyeppei, türk faragott nyereg- és 

tegezcsontokon találtuk meg.  

Sajátos módon a ciklust kitöltő laposindás félpalmetták mellett a Mediterráneum 

északkeleti perifériája, illetve a Selyemút menti civilizációk felé mutat a késő avar 

állatstílus másik nagy számban alkalmazott motívuma, a Szőke Béla Miklós nyomán 

indavirágnak nevezett, állandó összetett motívumot alkotó virágzó palmetta. A nagy 

felületű laposinda-levelek és az indavirágnak a ciklusban a laposindás félpalmettákhoz 

hasonlóan alkalmazott változata együtt a közép-ázsiai, Selyemút-menti városias 

civilizáció luxustermékein – fémedényeken – tűnt fel. Döntő, hogy a két motívumot 
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máshol még külön sem ismerem hasonló jelleggel, hangsúlyos, illetve a minta egy-egy 

ciklusában önállóan alkalmazva. 

A késő avar állatstílus rekonstruálható közép-ázsiai ornamentika szubsztrátuma 

a késő avar díszítőművészetbe – az avar kultúra lovasnomád hagyományainak 

ismeretében cseppet sem meglepő módon – minden jel szerint sztyeppei közvetítőn 

keresztül került. A sztyeppei nomád közvetítő – akár maga az avarság, akár más 

sztyeppei államalakulat – díszítőművészetére valószínűleg Selyemút-menti városias 

civilizáció kézművessége a közép-ázsiai sztyeppén gyakorolhatott hatást. Itt 

ötvöződhetett a türk és 7. századi avar emlékek alapján rekonstruálható ízlésvilág a 

Selyemút-menti, antik és kínai elemeket is tartalmazó ornamentális világgal.  

Ebben az összefüggésben kell megemlítenünk újra a késő avar állatstílusnak a 

mediterrán liliomtól jól elkülönülő, laposindás Dreiblattját is: a kompozit motívum 

azonos formában szerepel már a 7. századi, türk csontfaragványokon is. Így, bár 

magának a palmettaformának mediterrán-antik eredete nem kétséges, benne már csak a 

késő avar állatstílus mintáival összeforrott volta miatt is talán láthatjuk a közép-ázsiai 

régióból bekerülő minta- illetve motívumtípusok újabb, Kárpát-medencében 

azonosítható elemét. Az indavirággal szemben azonban 7. századi megjelenése talán a 

Mediterráneum és a sztyeppe díszítőművészeti kapcsolatának egy korábbi rétegére 

utalhat. 

A növényi elemek használatában tükröződő egyszerűség mellett (egyetlen elem 

ciklusonként, szimpla indaszár) valószínűleg a nomád ízlésnek a hatásaként 

értékelhetjük a késő avar állatstílus névadó alakos dominanciáját is. A belső-ázsiai, 

Altáj-vidéki kudyrgei temetőből előkerült néhány öntött vereten az állatstílushoz 

hasonlóan dominálnak a négylábú ragadozók (131. kép 3). Ezek azonban egyértelműen 

kínai eredetűek: a nomád környezet ízlése által diktált motívumválogatás tehát ebben az 

esetben is – mint ahogyan a késő avar állatstílusban a mediterrán griffalakok esetében is 

– a legközelebbi magascivilizáció formáival társult. 

Végül tovább színezi a képet a késő avar állatstílus egyik egyedülállóan érdekes 

jelensége: a 2. típusú állatküzdelmi jelenet, egy bizonyos, ciklust kitöltő leveles 

félpalmettatípussal szerkesztett laposinda-minta és a konkáv oldalú, hegyes végű 

szíjvégtípus alkotta egység. A tárgytípushoz kötődő, merev alkalmazásával, 

változatainak hiányával alapvetően nem szerves része a késő avar állatstílusnak: abban a 

tárgytípus egységében meghagyott, zárványt alkotó tárgy. Statikus volta ellenére 

azonban laposindás mintája látszólag esszenciáját tartalmazza annak az ízlésvilágnak, 

amely a késő avar kor laposindás mintáit a Mediterráneumból származó előzményekből 

kialakította.  A két minta tárgytípussal és egymással alkotott osztatlan egészének 

analógiáját megtaláljuk a késő avar állatstílus után következő, késő antik időszak 

néhány tárgytípusa esetében is: ott azonban a hasonló minták és tárgyak változatlanul 

maradásának oka éppen az, hogy idegenségükkel (szalagok, aprólékos, naturális 

növényi vagy florálgeometrikus minták) valószínűleg adaptálhatatlanok voltak a késő 

avar állatstílust létrehozó ízlésvilág számára. A 2. típusú állatküzdelmi jelenet esetében 

ez az ízlésbeli egyezés miatt nem megoldás: benne talán inkább olyan, maradandó 

anyagra kerülésének idejére kanonizálódott mintát láthatunk, amelynek eredete közös 

késő avar díszítőművészet hozzá hasonló jellemzőket mutatató rétegével (nagy felületű 

elemek, egyszerű minta, alakos ornamentika, illetve négylábú ragadozók kedvelt volta). 

Véleményem szerint tehát az állatküzdelmi jelenet gyökereit is valahol nagy felületű 

laposinda-levél és az indavirágéval együtt, a Mediterráneumtól kelet felé kereshetjük. 

A 2. típusú állatküzdelmi jelenet esetében újdonságnak tarthatjuk viszont 

maradandó hordozóra kerülését: a késő avar állatstílusnak a sztyeppén ismeretlen 

leletsűrűsége már egyértelműen a Kárpát-medencei környezet hatása. Emiatt a késő avar 
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állatstílus az azonosítható, kelet felől érkező elemei mellett is sajátosan Kárpát-

medencei teljesítmény.  

Az avarság 7. századi betelepülői által valószínűleg egyéb hordozókon magával 

hozott díszítőművészeti hagyomány maradandó anyagra kerülésének első jeleit láthatjuk 

talán az olyan, alapvetően a mediterrán, helyi környezet formai hatását magukon 

horodozó tárgyakon, mint a Kiskőrös – vágóhídi indavirágos nagyszíjvég, illetve a 

Kisköre – halastói 34. sír préselt aranylemezből készült szíjvégén az első azonosítható, 

avar állatküzdelmi jelenet.
892

 Mindkét lelet olyan környezetből került elő, amely 

esszenciáját tratalmazza a „közép avar korinak” nevezett tárgyi kultúrának: ilyen 

minőségében, illetve gazdagságával is lehetett mindkét lelet egy, a 7. század második 

felében a Kárpát-medencébe betelepülő elit hagyatékának része.
893

 A látszat szerint ez, 

a 7. század második felében a Kárpát-medencében megjelenő formai hagyomány lett az 

első, tömegesen öntött bronztárgyakra kerülő késő avar díszítőművészeti stílus alapja.
894

  

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül emellett, hogy a 8. században – pontosabban 

nehezen keltezhetően ugyan – de a még bizánci központú Mediterráneumban, illetve 

késő Merowing környezetben is élt valamilyen, állatstílus-szerű, állatküzdelmi 

jeleneteket és egyéb állatalakokat – közöttük számos, griffalakú négylábú ragadozót – 

alkalmazó díszítőművészet. Alkalmazásának időbeli keretei a merowing példák alapján 

részben összeestek az avarral. Ennek fényében egyértelműnek látszik a késő avar 

állatstílus négylábú ragadozóinak, illetve az összetett jelenetek egy részének 

(mediterrán típusú állatküzdelmi jelenetek) forrása; csak az bizonytalan, hogy ebbe a 

mediterrán, késő avar állatstílusnak több szempontból is közvetlen környezetét alkotó 

képbe az utóbbi rekonstruált közép-ázsiai rétege hogyan illeszthető be. Legvalószínűbb 

modell, hogy az avar díszítőművészet alapjául szolgáló ornamentális tudás számára a 

mediterrán környezet szolgáltatott lehetőséget a megjelenésre: a sztyeppei hagyomány a 

vele véletlenszerűen (?) egyező helyi mediterrán környezetben kiteljesedhetett, illetve 

még saját trendjének megegyező jellegű motívumelemekhez is juthatott belőle. Ez a 

kudyrgei leletek kínai sárkányainak fényében voltaképpen azt jelenti, hogy a késő avar 

állatstílus létre sem jöhetett volna egy vele megegyező irányú – neki motívumkincs 

szempontjából alapvetést bitztosító – mediterrán trend nélkül. A mediterrán kultúra 

megtermékenyítő hatásának és mintaszerepének a motívumok terén jó példái az 

összetett alakos jelenetek: egyben azonban azt is jelzik, hogy milyen innovatív erővel 

volt képes átformálni, illetve saját környezetében alkalmazni a késő avar állatstílus 

azokat a képeket, amelyek megegyező hordozótípuson – övvereteken – a mediterrán 

anyaterületen biztosan nem fordultak elő.  

A leletek alapján rekonstruálható mediterrán-antik trend, illetve annak hiányában 

is a csak helyben, a Kárpát-medencei környezetben elérhető, számos egykorú 

mediterrán készítésű tárgyon biztosan megjelenő ornamentális tudás szolgáltatott alapot 
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 Garam 1979, Taf. 9, 40. 
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 A „közép avar kori” betelepülés lehetőségét tagadja Bálint Csanád (legutóbb Bálint 2004). Vele 

szemben a kutatás egy része – részben Bóna István nyomán (Bóna 1971, Bóna 1984) – elfogadja azt 
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Bóna 1984, 365; temetőelemzés szintjén: Garam 1995; temetkezési rítusok kapcsán: Tomka 1975, 1977-

78, 1990, 2003; általában Bálint 2004b; Vida 2009b. 



277 

 

tehát a késő avar állatstílus, mint sajátosan Kárpát-medencei avar teljesítmény 

létrejöttéhez. 

Hogy miért éppen a 8. század elején, és ilyen formában terjednek el az öntött 

bronztárgyak, azt magától a díszítőművészeti stílustól független, mediterrán 

összefüggések között megérthető kérdésnek tartom. A decentralizálódást elősegítő, a 

bizánci Mediterráneum szétesésével párhuzamosan elterjedő bronzöntés a 

Mediterráneumból a Kárpát-medencébe érkező formai-ornamentikai impulzushoz 

hasonlóan egy további tényező volt, amely lehetővé tette a késő avar kori tárgyi kultúra, 

mint a korszak mediterráneumi trendjeinek ebből a szempontból is megfelelő, a 

mediterrán környezetben elhelyezhető, önálló részegység létrejöttét. 

 

A késő avar környezet adaptív hatása hasonlóan erőteljesen figyelhető meg a 8. 

század második felének indás stílusában. A geometrikus laposindás stílus síkból 

kimetszett laposindás mintái esetében egyértelműen bizonyítható a közvetlen 

mediterrán leszármazás: legközelebbi párhuzamait a balkáni laposindás kör jelenti, 

emellett azonban széles körben kerültek elő analógiái a Mediterráneum törzsterületeiről 

vagy közvetlen környezetéből. A Kárpát-medencén kívüli párhuzamok keltezése a késő 

avar állatstílushoz hasonló, közel egykorú, mediterráneumi alakos díszű kistárgyakéhoz 

hasonlóan bizonytalan, ezért azokhoz hasonlóan szűkebb időszakra keltezhető, a 

Mediterráneum területén szélesebb körben elterjedt trend lenyomataként csak igen 

óvatosan értelmezhetőek. Annyi azonban itt is megállapítható, hogy a geomtrikus 

laposindás stílus kialakulásának is megtaláljuk pontos formai előzményeit a mediterrán 

térségben: a késő avar állatstílus helyi előzményeivel szemben azonban ezek igen közeli 

analógiái az avar geometrikus laposindáknak. A geometrikus laposindás stílus esetében 

az avar díszítőművészet csak annyiban alkotott újat, hogy egy hozzá talán a Balkánon át 

a Mediterráneum felől korszakra jellemző trendként közvetített laposindás stílust 

’kivonatolva’ – leegyszerűsítve, kiemelve az egyszerű indákat, kétlevelű félpalmettákat 

– abból, mivel kitűnően illett az avar környezet fent kikövetkeztetett ízlésvilágához, 

képes volt abból saját, Kárpát-medencére specifikus díszítőművészeti stílust létrehozni.  

A helyzet tehát hasonló a késő avar állatstílus esetéhez, annyi különbséggel, 

hogy sokkal a Kárpát-medencei letelepedés után már láthatólag a mediterrán centrum 

volt az avarság által saját képére formált ornamentika kizárólagos forrása. Ha a stílus 

kialakulásának azt a modelljét alkalmazzuk, amelyet a késő avar állatstílus esetében, 

akkor a geometrikus laposindás stílus létrejöttekor az avar díszítőművészetet 

megtermékenyítő hatás a mediterrán florálgeometrikus laposindák képében a Kárpát-

medencei megjelenési formának megfelelő impulzus volt, amely – talán ismét 

véletlenszerűen – megfelelt az avar ornamentikai ízlésnek. 

A késő avar állatstílus és a geometrikus laposindás stílus esetében tehát a késő 

avar kori díszítőművészet saját, egyedi, Kárpát-medencei környezetben létrejött stílusait 

szemlélhetjük. Létrejöttükben a valamely, akár több forrásból származó ornmentikának 

az avar ízlésvilággal összeegyeztethetősége játszotta a fő szerepet: az alkalmazásuk 

törzsterületein is viszonylag egyszerű laposindás minták avar adaptációja kifejezetten 

sikeres volt.  

 

Egészen más a helyzet a két laposindás stílus között, illetve a geometrikus 

laposindás stílus után, a késő avar díszítőművészet utolsó szakaszában a Kárpát-

medencébe kerülő, minden esetben jól bizonyíthatóan közvetlenül mediterrán forrásból 

származó ornamentika esetében. A két, egymástól a geometrikus laposindás stílus 

tömegével a Kárpát-medencében elválasztott ornamentikai kör minta- és 

motívumspektruma főleg a határos laposindás stílusokhoz mérten igen változatos. A két 
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kör alapvető eltérései mellett számos, azonos rendszerhez tartozását bizonyító 

azonosságot mutat. A 8. század közepének és a 8-9. század fordulójának mediterrán 

ornamentikájában egyaránt a tengelyesen szimmetrikus palmettaszerkesztések játszották 

a fő szerepet; ezek között a sodrott szalagokra szerkesztett, illetve főleg a liliom jellegű 

és naturális jellegű, változatos szerkesztésű naturális palmettaszerkesztések a minták, az 

akantusz-félpalmetta és maga a liliom motívumok szintjén jelent rokonságot. A két kör 

között azonban alapvető különbséget jelent a naturalizmushoz, illetve a 

geometrizmushoz fűződő viszonyuk. Míg a 8. század közepi, korábbi kör a naturális 

inda- és palmettaminták kedvelt volta mellett a florálgeometrikus vagy geometrikus 

elemeket inkább mintaszerkezet szintjén alkalmazta, illetve elfedte a rá szerkesztett 

motívumok naturális megformálásával, addig a 8. század végén a naturális elemek már 

szinte jelentéktelen szerpet kaptak. A végavar díszítőművészet az elsőrendűen használt 

geometrikus palmettaszerkesztésekben már a korábban naturális kidolgozású 

motívumoknak (laposinda-levél, Dreiblatt, illetve liliom, mint összetett motívum) is 

geometrizáló változatait alkalmazta (pálcikaindák, liliomminta). A kevéssé 

geometrizálható, naturális rendnek megfelelő virágzó palmetták, illetve a szintén az 

antik növényi ornamentika naturálisabb formáihoz kötődő indaminták már alig, illetve 

legfeljebb tengelyesen szimmetrikus szerkezetekben kaptak szerepet.  

Döntő jelentőségű esemény, hogy a geometrizálódással párhuzamosan a mintába 

szerkesztett növényi elemek és a mintatér méretének arányai is megváltoztak: az 

alkalmazott motívumok mérete nem csak a laposindás stílusok környezetéhez, de a 

korábbi késő antik kör ábrázolásaihoz viszonyítva is drasztikus mértékben lecsökkent. 

A növényi elemek zsugorodásával párhuzamosan átalakul a minta és a motívumok 

viszonya: míg korábban a minta inkább volt a növényi elemek kontextusát biztosító 

kötőelem, addig a 8. század végi díszítőművészetben egyre inkább a mintára, vagyis az 

ornamentika rendszerére tolódik a hangsúly. A jelenséggel kapcsolatosan több 

kiegészítő megállapítás tehető: a Sobor – Kiskőrös típus mintáin az apró, önmagukban 

szinte jelentéktelen, geometrikus kivitelű növényi elemek száma is megnő: előfordul, 

hogy a mintát geometrikus kötőelem hiányában magának az apró elemeknek a rácsozata 

alkotja. A növényi motívumok tehát már nem fedik el a minta geometrikusságát, sőt, 

éppen kihangsúlyozzák azt. 

A 8. század közepének lényegét tekintve naturális-antik hagyomány alapján 

alapuló díszítőművészetétől a végavar díszítőművészet a közös gyökerek ellenére 

geometrikusságában lényegében idegen. A mediterrán díszítőművészeti hagyomány 

geometrizálódása, illetve a hangsúlyeltolódás a minta irányában nem a Kárpát-medencei 

környezet sajátja, az csupán reflektált a mediterrán környezetében lejátszódó 

változásokra.  

A geometrizáltság foka szerint a késő avar kori díszítőművészet két nagy 

szakaszra bontható: a 8. század első felében lényegében mind az alakos, mind a növényi 

ornamentika naturális trendeket követ. A 8. század második felétől kiteljesedő 

geometrizmus a 8. század végére az ornamentika képét tökéletesen átalakította. Avar 

környezetben a geometrizáló trend egyébként már korábban, a geometrikus laposindás 

stílusban is uralkodóvá válik, csupán nem társul a motívumok miniatürizálásával, illetve 

a minta dominanciájával.  

 

A késő avar kori díszítőművészetben tehát két, egymással összefüggő változási 

folyamatot különíthetünk el.  

A késő avar kori növényi ornamentika egyrészt nagy időszakokra osztható: a 

késő avar állatstílus, a késő antik kör, a geometrikus laposindás stílus, végül a végavar 

díszítőművészet négy, egymástól jól elhatárolható, egységet alkot. Lehetséges, hogy 
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véletlenszerű jelenség, de megfigyelhető, hogy a két laposindás, az avar adaptív hatás 

által stílussá formált ornamentikai fázist mindkét esetben olyan követi, amelynek 

ornamentikai sokszínű, változatos, mediterrán eredetikkel lényegileg azonos formáit az 

avar környezet nem volt képes saját képére formálni. Esetükben tehát nem alakulhatott 

ki a laposindás trendekhez hasonlóan saját avar stílus.  

Mivel mind a négy díszítőművészeti szakasz létrejöttéhez az impulzus a 

környező mediterrán térségből érkezett, azokat nem tarthatjuk kizárólag az avar 

díszítőművészet saját jelenségének: mögöttük inkább a késő avar díszítőművészetre 

ható, mediterrán centrum – a Földközi-tenger medencéjének valamely (politikai?) 

centruma, vagy centrumai – trendjeit sejthetjük. Annak ellenére, hogy a mediterrán 

térségből ránk maradt anyag alapján ott szűk időrendi határok között ható 

díszítőművészeti trendeket nem tudunk rekonstruálni, az avar periféria gazdag 

leletanyaga ez esetben hozzájárulhat a centrum kutatásához, amennyiben segítségével 

lehetséges egy, a mediterrán térségnek a Kárpát-medencével közvetlen kapcsolatban 

álló részére jellemző díszítőművészeti trend – esetleg kistárgyak szintjén megjelenő 

divat? – rekonstruálása. A késő avar díszítőművészet négy nagy fázisán átívelő, a 

geometrizálódásban tükröződő mélyebb folyamat ugyancsak ezt a feltételezést 

támasztja alá. A geometrizálódás, illetve vele párhuzamosan a hangsúlyeltolódás a 

motívumokról a minta szimmetriaviszonyai felé folytatódott a 9-10. századi mediterrán 

díszítőművészetekben. Egyik legjellemzőbb eredménye a korai muszlim 

díszítőművészeti stílus – Riegl fogalmai szerint az arabeszk – létrejötte,
895

 de ugyan ezt 

a fejlődést látjuk – tendenciaként érvényesülni – a bizánci-mediterrán, honfoglaló 

magyar és egyéb, vele rokon ornamentikában is.
896

  

A késő avar díszítőművészet tehát önálló jegyei miatt a 8. században a 

mediterrán térségen belül annak egyik centrumát alkotja. Emellett azonban a mediterrán 

koiné részeként a mediterrán díszítőművészetre jellemző tendenciáknak, illetve 

trendeknek engedelmeskedett.  

 

A feldolgozott leletanyagban arra nézve is találtunk jól elemezhető forrásokat, 

hogy a tárgyi kultúrának mely, és milyen társadalmi réteghez kötődő szegmense 

közvetítette azokat a Kárpát-medencébe. Főleg a késő avar állatstílussal egykorú 

leletanyagban álltak rendelkezésre egyértelmű bizonyítékok arra nézve, hogy a 

Mediterráneum irányából a közvetítés – főleg a késő avar díszítőművészet speciálisan 

avar stílusai felé – az elitkultúra szintjén törétnt. A kiskundorozsmai, dunapataji, tabi 

veretek jelentette közvetlen biznyítékok mellett erre utaló jeleket nem csak az összetett 

alakos jelenetekben, a vrapi laposindás ornamentika és griff Kárpát-medencei 

párhuzamaiban találtunk, hanem indirekt módon, a regionális kapcsolatok révén a 

Dunántúlra kerülő geometrikus mintáktól különböző rendszerű halszálkás minták (ld. a 

tabi bújtatót) esetében is.  

A közvetítő tényező a késő antik-mediterrán hatás elemzett tárgytípusai 

(nagyméretű tárgyak, széles U alakú szíjvégek, közepesen széles pajzs alakú veretek és 

a velük kizárólagosan alkalmazott palmettaforma) alapján legalább részben biztosan az 

avar felhasználással azonos rendeltetésű tárgyak voltak. Emellett azonban – főleg a késő 

avar állatstílus esetében – az avar adaptáció, illetve az egységes Kárpát-medencei 

díszítési stílus létrejöttéhez szükséges innovatív erő biztosan átformált egyéb 

hordozókon hozzá kerülő elemeket is. Erre főleg az összetett alakos jelenetek elemzése 

során találtunk bizonyítékokat. 
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♦♦♦ 

 

Jelen disszertáció önmaga elé tűzött feladata a késő avar kori növényi 

ornamentika, mint a mediterrán-antik eredetű növényi ornamentika és jellegzetesen 

Kárpát-medencei fejlemény elemzése volt. A szerző érdeklődésének irányából fakadó 

célkitűzés, a munka során felvetődő kérdések nagy száma, a feldolgozandó anyag nagy 

tömege, végül emberi gyengeségek miatt számos kérdés, lelet és megoldandó probléma 

tárgyalása elmaradt. A kitűzött cél teljesítése érdekében az elemzés tárgyát részben 

szűkítettem, elhagyva számos, a növényi ornamentika belső rendszere szempontjából 

fontos szempontot (regionális különbségek, számos minta- és motívumtípus, időrendi 

szempontok beható elemzése), kibővítettem viszont a vizsgálódást készítéstechnikai 

szempontok és a késő avar állatstílus alakos ornamentikájának irányában.  

A terjedelmi okokból elmaradt kérdések között a dolgozat tárgya szempontjából 

nagy jelentőséggel bíró témakörök vannak. Legfontosabb közülük talán a regionalitás, 

műhelyek és a késő avar ornamentális díszű tárgyi kultúra ezzel részben összefüggő 

minőségi rétegeinek problematikája. A késő avar díszítőművészetben mutatkozó 

regionális eltérések és a mögöttük rejtőző okok vizsgálatában a dolgozat eltérő 

kérdésföltevése miatt inkább csak problémák felvetéséig, mint megoldási javaslatokig 

jutottam. A regionalitásnak a minőségi rétegekkel összefüggő kérdéskörének részét 

alkotja az avar elitkultúrának és a nagyszentmiklósi kincsnek a dolgozatban szinte 

egyáltalán nem érintett problémája is.  

 

A keletkezett munka szükségszerűen szubjektív. Reményeim szerint azonban a 

késő avar ornamentikának legalább nagy vonalakban a késő antik-korai középkori 

környezetbe illesztésével hozzájárultam a késő avar díszítőművészetről máig alkotott 

kép árnyalásához, illetve a kidolgozatlanul maradt problémák jövőbeli megoldásához. 
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