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„Az ember nem arra született, hogy megoldja a világ problémáit, 
hanem hogy azt keresse, hol kezdődik a probléma, 
s azután maradjon a megérthető határain belül.”

Goethe -  Eckermann, 1825. X. 15. 
(Györffy Miklós fordítása)





ELŐSZÓ

10 kg arany, 200 év, közel ezernyi cikk és könyv -  a nagyszentraiklósi kincset mérlegre téve ez kerül az egyik 
serpenyőbe. Készülésének tisztázatlan kora, elrejtésének feltár(hat)atlan oka, a tárgyak világi és/vagy egy
házi rendeltetése körüli bizonytalanság és az ábrázolt jelenetek folklorisztikus tartalmának valószínűleg 
mindörökre ismeretlen volta -  ez kerül a másikba. Egyáltalán kerülhet-e még valami lényegesen új az utób
biba? Tehet-e még valaki tényleg újat a kincs kutatásához? Mi a kincsnek és mi eddigi kutatásának a lénye
ge? Mit lehet a kinccsel kapcsolatban érdemlegeset, ténylegesen megismerni?

Az utóbbi kérdésekre csakis szubjektív válasz adható, s a szerző ezt vállalja is. Másféle olvasottsággal kö
zeledett a kincshez, mint ez eddig általában szokás volt, s ez másféle nézőpontokat, nemegyszer másféle kö
vetkeztetéseket eredményezett. A követett módszer sem a szokásos; a kora középkori Európa, Bizánc és a 
Kelet számításba vehető régészeti, művészettörténeti és történeti adatait úgy tartja együtt szem előtt, hogy 
közben mindenképpen el akarja kerülni a „vegyes érvelést”. A régészeti evidenciáknak történeti adatokkal, 
illetve fordítva: történeti problémáknak régészeti elméletekkel való értelmezése helyett a munka folyamatá
ban mindig azon adatcsoportokat, szempontokat preferálja, amelyek a kincs kutatása számára előrelépéssel 
kecsegtetnek. A német (típusú) régészeti iskola művelői között bizonyára akadnak olyanok, akik hiányolni 
fogják pl. a kincs edényein látható valamennyi ornamentikái elem analizálását, különféle Kárpát-medencei 
leletcsoportokkal való tipokronológiai összevetését. Munkakörülményeim miatt nem tudtam olyan, levéltá
ri típusú munkát folytatni, amilyet 20 éve Bóna I. vezetett be a kora középkor régészeti kutatásába, pedig a 
legújabb kutatástörténeti jellegű közlemények' mutatják, hogy a múzeumi és levéltári iratok áttanulmányo
zása még mindig tárhat fel új adatokat. Dehát amint ilyenfajta vizsgálódások mostanáig nem készültek, úgy 
azok ezután is elvégezhetők és hasznosak lehetnek. Az általam elvégzett munka súlypontja és módszere 
mindezektől eltérő volt -  nem veszi el a kenyeret a másfajta megközelítések elől!

A nagyszentmiklósi kincs rejtélye a páratlanul egyedülálló voltából fakad. Szilárd meggyőződésem: ép
pen a sokféleségnek és az egyediségnek ez a különleges elegye volt az, ami két évszázad sok, különféle kép
zettségű és eltérő érdeklődésű tudósa számára megnehezítette a tisztánlátást. A jelen könyv egyáltalán nem 
lép fel azzal az ígérettel, hogy a nagyszentmiklósi rejtély „teljes megfejtését” kínálná; ez a szerző részéről a 
kincs kerek 200 éve folyó kutatása után, nagy tudósok nyomába lépve nemcsak szerénytelenség volna, de a 
kinccsel kapcsolatos problémák lebecsülését is jelentené. Már az eddigi, meg-megújuló kísérletek is meg
mutatták: Nagyszentmiklós vára nem vehető be egyetlen rohammal; aki ezt várja e könyvtől, az feltétlenül 
elégedetlenül fogja letenni. Az olvasó többek között egy sor probléma kritikai áttekintését tartja kezében, 
melyhez néhány új szempont, valamint új adat bevonása kapcsolódik. E könyv legfontosabb eleme talán ab
ban áll, hogy -  miközben keresi a különféle kultúrákhoz, tárgyakhoz, leletekhez a lehetséges kapcsolódási 
pontokat, ugyanakkor óvatosságra int az analógiák felhasználása során -  tudomásul veszi és kimutatni pró
bálja a kincs egyedülálló jellegét. A szerző szerint a kutatásban újdonságnak számít az a vélemény, hogy ez 
az egyedülálló jelleg nem egyszerűen egy régészeti és/vagy művészettörténeti jelenségként kezelendő, ha
nem abban a kincs történeti és kulturális karakterisztikuma és jelentősége is kifejeződik.

* Makkay (2002); Prohászka (2002).
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A nagyszentmiklósi kincsnek a kora középkori Kárpát-medencei leletanyaghoz való kapcsolódása köztu
dottan rendkívül problematikus. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a kora középkori Kárpát-medencében 
a kincs tárgyalása kapcsán reálisan számításba jöhető évszázadokból ez az egyetlen nagy értékű kincslelet 
(a több évszázaddal korábbi Seuso- és szilágysomlyói kincs semmilyen tekintetben sem hozható vele kap
csolatba, a nemesvarbóki és a petrovci nem mérhető hozzá). Ennél jóval súlyosabb, a kincs kutatását -  mint 
látni fogjuk -  végtelenül megnehezítő tény, hogy a Kárpát-medencei ötvöstárgyakhoz és kerámiához igen 
kevés, vékony és nehezen fölismerhető szálak fűzik. (A leginkább egyértelmű -  sőt, perdöntő! -  a rovásírá
sainak a szarvasi késő avar kori felirattal való azonossága.) Ám ez a kincs nemcsak a Kárpát-medencei kap
csolatai tekintetében egyedülálló, hanem más égtájak felől nézve is. Kelet és Bizánc fémedény-művességé- 
nek jellegzetes vonásai csak igen csekély számban és igen áttételes formában figyelhetők meg rajta; ezek 
reális értékelése céljából -  kiragadott példák helyett -  a szerző többek között áttekintést próbál adni a ko
ra középkori keleti és bizánci fémművességről. A jelen könyv fő célja Nagyszentmiklósnak és a Kárpát-me
dencei leletanyag viszonyának, a különféle hasonlóságoknak reális megvilágítása, befejezésül pedig megkí
sérel vázlatos választ adni arra az egyszerre gyakorlati és elméleti kérdésre, hogy miért ennyire magános a 
nagyszentmiklósi kincs, mi lehet az oka az egyedi voltának.

Miután előre jeleztem, hogy az olvasó kezében most tartott könyv nem szolgál „megfejtéssel”, és nem 
tartalmazza a kincs valamennyi problémájának monografikus feldolgozását, szükséges itt még egy techni
kai útmutatást, elhatároló jellegű műfaji meghatározást adni: ez a munka nem használható kézikönyvként, 
mely minden egyes részletkérdésre pontos könyvészeti hivatkozással szolgál. Kérem az olvasót, fogadja el 
azt, hogy e könyv olvasása eleve feltételez bizonyos tájékozottságot a Kárpát-medence és a kelet-európai 
steppe kora középkori régészetében; ezért ne várja tehát valamennyi érintett probléma említésénél az arra 
vonatkozó teljes bibliográfiát. Ennél többre törekedtem viszont mindazon területek és diszciplínák eseté
ben, amelyek nem a Kárpát-medence régészetével kapcsolatosak; azoknál legföljebb e szándékom végered
ménye az, ami kétséges lehet. A könyv írásához figyelembe vett kutatási területek széles spektruma miatt 
előfordulhat, hogy néhány fontos munka elkerülhette a figyelmemet. Csak remélhetem, hogy e hiányok 
szembesítése az általam írottakkal nem befolyásolja majd lényegesen az itt olvasható következtetéseket. 
Ami viszont egészen biztosan befolyásolni fogja, az az F. Daim által vezetett bécsi projekt természettudo
mányos és ötvöstechnikai eredményeinek közzététele lesz. Victor Freiberger személyében először (!) vizs
gálta meg ötvös-restaurátor a kincset; akkor fog tehát kiderülni, hogy egy sor, az edények készülésével kap
csolatban megjelent vélemény, megállapítás és/vagy következtetés esetleg csak naiv vélekedés volt. 
Mindezek tudatában bocsátom útjára ezt a könyvet.

2003 szeptemberében
Bálint Csanád
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A köszönetmondás nagyon nehéz, amikor olyan munkáról van szó, amelynek megírásához a szerzőnek évti
zedeken át gyűjtött olvasmányaihoz és tapasztalataihoz nyújtottak segítséget; mindenkit ugyanis lehetetlen 
felsorolni, pedig az adott esetekben a legapróbb segítség is sokat jelentett. A Magyar Tudományos Akadé
mia Keleti Könyvtárában egyetemista koromban kezdtem el az ismerkedést a keleti és bizánci szakirodalom
mal (Bese Lajosról, a Keleti Könyvtár akkori vezetőjéről itt is megemlékezem). Azóta minden könyvtárban, 
ahol csak megfordultam, igyekeztem tájékozódni e témakörökben; azok teljes felsorolására sincs itt hely. El- 
mélyülten dolgozhattam a hosszabb külföldi tanulmányutaim során, illetve meghívásoknak köszönhetően az 
alábbi intézmények könyvtáraiban: a moszkvai Régészeti Intézet és a szentpétervári Ermitázs, a nápolyi 
Istituto Universitario Orientale di Studi Asiatici, a New York-i The Metropolitan Museum of Art. A Bizánc
cal kapcsolatos régészeti és művészettörténeti szakirodalom nagy részét -  többször visszatérve -  az alábbi 
könyvtárakban ismertem meg: The Warburg Institut, London, Bibliothéque byzantine du College de France, 
Párizs, Institut für Altertumskunde, Abteilung Byzantinistik an der Universität zu Köln. A gazdagságuk és a 
másolatok nagyvonalú engedélyezése miatt a legtöbbet a Deutsches Archäologisches Institut berlini, frank
furti és római könyvtárainak, valamint a The British Museum, Department of Medieval and Late Antiqui
ties, London vezetőinek és munkatársainak köszönhetem.

Hálámat kifejezendő néhány külföldi kollégát név szerint is meg kell említenem: Dr. Boris Il’ic Marsak, 
Zlata Aleksandrovna L’vova, Vera Nikolaevna Zalesskaja (Szentpétervár), Prof. Bruno Genito (Nápoly), 
Dr. Prudence O. Harper, Dr. Katherine R. Brown (New York), Dr. Noel Adams, Dr. Chris Entwistle, Dr. 
Angela C. Evans, Dr. Dafydd Kidd, Dr. David Buckton (London). Külön köszönettel tartozom a 
Deutsches Archäologisches Institut volt és jelenlegi elnökének és a Römisch-Germanische Kommission 
igazgatójának: Prof. Dr. Helmut Kyrieleis, Prof. Dr. Helmut Parzinger, Prof. Dr. Siegmar von Schnurbein, 
valamint néhány munkatársának: Dr. Andreas Oettel, Dr. Uta von Freeden, Dr. Gudrun Fuchs-Gomolka, 
Dr. Christina Katsougiannopoulou, ugyanígy a könyvtárvezetőknek: Dr. Marianne Schmitz, Dr. Philine 
Kalb. Hasonló köszönetét mondok a Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museum zu Berlin, Preu
ßischer Kulturbesitz munkatársának: Dr. Almut von Gladyssnak és a Römisch-Germanisches Zentral
museumban Dr. Mechthild Schulze- Dörrlammnak. Prof. Dr. Peter Schreiner (Köln) Bizánccal kapcsolat
ban számtalan apró kérdésről tudott tájékoztatást adni. A kincsnek szentelt legutolsó bécsi tanulmányutam 
Prof. Dr. Herwig Friesingernek, az Osztrák Tudományos Akadémia Történeti és Filológiai Osztálya titká
rának köszönhetően vált lehetségessé.

A Kunsthistorisches Museumban (Bécs) minden alkalommal magától értetődő szívességgel fogadott 
Dr. Kurt Gschwandtler, az Antikensammlung igazgatója és munkatársai: Dr. Andreas Bernhard, Mag. Karo- 
line Zhuber-Okrog. Nemcsak a fényképezés engedélyezésével, a kellemes munkakörülmények biztosításá
val, hanem nagyon is konkrétan: azzal is nyújtottak számomra értékes segítséget, hogy rendelkezésemre bo
csátották a múzeumnak a kincsről készíttetett ektachrom felvételeit. Egy sok évre visszatekintő kapcsolatért 
mondok most köszönetét.

Több intézménytől kaptam közlésre fényképeket, amiért mindegyiküknek az adott helyen külön-külön 
köszönetét mondok, ezen kívül a nevük a képek forrásainak megjelölésénél még egyszer szerepel. A Ma
gyar Nemzeti Múzeumot itt külön megemlítem, személy szerint pedig Garam Évának fejezem ki ezúton a 
hálám a több évtizedes baráti és szakmai együttműködésért.

Természetesen nem feledkezhetem meg Bartosievicz László zoológiái tanácsairól és munkahelyem, az 
MTA Régészeti Intézete sok dolgozójáról sem, akik mindnyájan segítettek a maguk módján, de különösen a 
Solti Judit vezette könyvtárosokról, a Kádas Tibor és Ősi Sándor által készített reprodukciókról és grafikai
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megoldásokról. Az illusztrációk Réti Zsolt gondos és lelkes munkáját dicsérik; némelyik reprodukció jobban 
sikerült, mint az eredeti publikációban látható kép! Darázsy Beatrix sok éve, sok esetben és formában volt 
segítségemre -  sokszor köszönöm neki! A kézirattal kapcsolatos technikai munkálatok egy részében Szakács 
Nagy Zsuzsa és Ungor Eszter segített; köszönet nekik érte! A könyv gondos és értő szerkesztéséért Bende 
Ildikónak mondok köszönetét.

Évtizedek óta mindig részletekbe menő, kiváló szakmai és őszinte baráti segítséget Kovács Lászlótól, 
Marosi Ernőtől és Vida Tivadartól kaptam -  mindazért a hálámat e helyen nem is tudom nekik megfelelő
en kifejezni.

A  kinccsel és minden egyébbel kapcsolatos munkám során évtizedek óta bármikor számíthattam Falko 
Daim barátom önzetlen, energikus segítségére -  ezt sem lehet egy köszönőformula leírásával egyszerűen el- 
intézettnek tekinteni. Személyiségéről az is jelzést ad, hogy Olivia Chrstos türelemmel és figyelemmel ké
szült fényképfelvételeit, valamint azok publikációs jogának megvásárlását csakis azon projekt keretében 
volt lehetséges lebonyolítani, amelyet a nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatban évek óta vezet („Der 
Goldschatz von Sännicolau Mare [ung. Nagyszentmiklós] -  Naturwissenschaftliche Untersuchungen und 
kulturhistorische Auswertung”).

A  kinccsel kapcsolatos kutatásaimat az Akadémiai Kutatási Pályázat támogatta. Ennek a -  sajnos meg
szűnt -  pályázati rendszernek utólag mondok köszönetét.
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BEVEZETES

(RÉSZBEN ) SZUBJEKTÍV ELŐ ZM ÉN Y EK

Negyed százada határoztam el, hogy egyszer közelebbről foglalkoznék a nagyszentmiklósi (ma: Sinnicolau 
Maré, jud. Timi§, Románia) kinccsel. Falko Daim -  akkoriban lett a bécsi egyetem fiatal tanársegédje -  lé
nyeges segítséget nyújtott ahhoz, hogy először 1976-ban kezembe foghattam ezeket az aranyedényeket; ak
kor egy héten át tanulmányoztam őket a Kunsthistorisches Museum Antikensammlungjában. Ugyanígy ne
ki köszönhető, hogy 1978-ban az útmutatásaim alapján mintegy 100 makrofelvétel készült a kincs egyes 
darabjairól (néhányuk látható e könyvben); ezt a mindnyájunknak izgalmas és nehéz munkát F. Daim és 
Ludwig Streinz egyetemi hallgató baráti gesztusként végezték. Ezek a felvételek a kincsnek egy meglepően 
új arcát láttatták; mindaddig csak távlati felvételek készültek az edényekről, amelyek valójában csak általá
nos művészettörténeti eszmefuttatásokra voltak elegendők. László Gyulának Rácz István fényképeivel il
lusztrált könyve volt az első, amelyik az ornamentikát a tudományos kutatás és az esztétikai élmény szem
pontjából egyaránt életközeibe hozta. A  két osztrák kollégát azonban olyan felvételek készítésére kértem, 
amelyek mind az átlagos szemlélőnek, mind a kutatónak egyaránt többet kínáltak: olyan technikai részle
tekre hívták föl a figyelmet, amilyenekre korábban egyáltalán nem lehetett gondolni. Ezek a fényképek 
mindazon kollégákra nagy hatással voltak, akiknek azokat a következő évek során megmutattam, így az 
1982-ben Velemben rendezett kora középkori szimpóziumon tartott előadásom hallgatóságára is; akkor be
széltem először nyilvánosan a kincs avar kapcsolataira vonatkozó gondolataimról. Jól emlékszem Bóna Ist
ván reakciójára a fényképek láttán, melyet követően átírta a kéziratát és a „tízkötetes” Magyarország törté
netében a kincsnek egy, Magyarországon akkoriban újszerűnek számító etnikai-kronológiai meghatározást 
(„avar kor”) adott. (Mindaddig ugyanis a magyar régészeti kutatásban az 50-es évek és legfőképpen László 
Gyula 1957-es cikke óta Nagyszentmiklós honfoglaló magyar eredetéről volt szokás cikkezni, Bóna I. maga 
is azon a nézeten volt.) Az kétségtelen, hogy a kincs általános jellege első benyomásra keletinek tűnik; ez 
volt a kutatásban a meghatározó egy évszázadon át. A makrofényképek közelségében, az apró részletekben 
elmerülve azonban az egész problémakör egészen más megvilágításba került.

Ezek voltak a Nagyszentmiklóshoz vezető, sokak által használt hosszú és széles úton tett első konkrét lé
péseim (a többiről ld. alább). Ennek során számos, apró és nagyon különféle és messze vezető részletkér
déssel találkoztam, melyek a kinccsel közvetve vagy közvetlenül szoros kapcsolatban állnak, és amelyek 
mindegyike megoldatlan. A  „minden mindennel összefügg” közkeletű, zsurnaliszta hangulatú kijelentés 
ugyan, de idővel magam is rájöttem: az eredeti elképzelésem -  Nagyszentmiklósról egy teljesnek mondha
tó monográfiát írni -  csakis a tapasztalatlanságomból, a fiatalság tudatlanságából eredhetett; akkoriban 
még csak nem is sejtettem, hogy milyen hatalmas és milyen mély a kinccsel kapcsolatos problémák óceán
ja. A jelen könyvem egyik legfőbb célkitűzése az, hogy ezt a felismerésemet a kutatók lehetőleg minél szé
lesebb körével osszam meg.

Mikor e könyvet írom és mire ez megjelenik, kutatói pályám nagyobbik hányada már mögöttem van. Eb
ből az olvasóra annyi tartozik, hogy az előzmények maguktól értetődő módon meghatározták volt mindazt, 
amit a nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatban fontosnak tartottam leírni.

A kutatói pályámon a kora középkori Kárpát-medencéből a kelet-európai és ázsiai steppére, onnan a 
szászánida birodalomba, majd Bizáncba vezető hosszú és sok éven át tartó tudományos „körutazás” vala
mennyi állomását és kitérőjét fölösleges volna itt ismertetni. A felsorolt kulturális régiók fontosabb leletei, 
emlékei természetszerűen jól ismertek e könyv olvasói előtt. Aki pedig csak a legkisebb mértékben is fog
lalkozik a kora középkori Kárpát-medence régészetével, az nem kerülheti ki e kincs problematikáját. Egy- 
egy évtizeden át a közép-ázsiai, azt követően a bizánci anyagi kultúra iránt érdeklődtem; de bármilyen mun
kát olvastam is légyen, volt légyen a kezemben bármilyen lelet, állandóan arra törekedtem, hogy a
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levonható tapasztalatok valamilyen módon kamatoztathatók legyenek az avarok és a honfoglaló magyarok 
kutatásában. Reményem szerint mindez Nagyszentmiklós tanulmányozása szempontjából is hasznos előta
nulmánynak bizonyult.

Az említett olvasmányaimnak és kutatásaimnak Nagyszentmiklóssal kapcsolatos első konkrét tükröződé
seként1 egy vitacikket tettem közzé.2 Erre azért került sor, mert R. Göbl-Róna-Tas A. könyve3 olvastán még 
világosabb lett előttem egyrészt, hogy -  egyébként örvendetes és természetes módon -  mily határozottan vált 
egyre erősebbé a kincs kutatásában a centrifugális erő hatása (értsd: a diszciplínák egymástól való eltávolo
dása), ugyanakkor pedig -  nem kis részben az előbbi következményeként is -  az is, hogy mily égetően szük
séges (lenne) a Nagyszentmiklós kutatásában érintett tudományágak együttműködése. Az egyes diszciplínák 
szemszögéből készülő összefoglalások természetesen mindig hasznosak és üdvözlendők, hiszen azqk nem
csak a saját tudományterületük művelői, de az érdeklődő többi kutató számára is roppant tanulságosak le
hetnek; a fontosabb eredmények ismerete és az előttünk járóknak adott tiszteletnyilvánítás mindenkinek 
csak tanulságul szolgálhat. Az interdiszciplináris megközelítéssel egyidejűleg azonban a kutatás jelenlegi 
helyzetében elsősorban az analizáló, a számtalan részletkérdést a teljes mélységében föltáró tanulmányok so
rára lenne szükség. Tucatjával lehetne sorolni azokat a „kisebb” -  valójában külön-külön is hatalmas! -  prob
lémákat, amelyek mindegyikéről egy-egy külön tanulmányt kell(ene) készíteni, de amelyekben a kora közép
kori régészet és művészettörténet összes tudásának tükröződnie kellene. (Egy részüket természetesen érinti 
majd ez a könyv is.) Az egyes tárgytípusokkal, az ornamentikával stb. kapcsolatban megvilágításra, netán el
döntésre vár az a súlyos probléma, hogy a tipológiai jegyek és az ornamentikái elemek valamilyen idegen kul
túrából átvettek-e, olyan, peremjelenségként jelen lévő elemek-e, amelyek az adott kultúrából eltűntek, vagy 
eddig még nem váltak ismertté, vagy egy helyi, ismeretlen kultúra egyedi termékei-e.

Jómagam bizonyosnak tartom, hogy a tárgyalt kincs esetében mindhárom lehetőséggel kell számolni -  ép
pen ettől (is) olyan bonyolult, szinte megoldhatatlannak tűnő Nagyszentmiklós „rejtélye” (X. fejezet), dehát 
mindez tanulmányozásra és bizonyításra vár! A (kritikus?, önkritikus?) kutatók tudatában vannak annak, 
hogy a kinccsel kapcsolatos régészeti, művészettörténeti, történeti és nyelvészeti kérdések és legfőképpen a 
majdnem mindent eldöntő kormeghatározás problémája még mennyire megoldatlanok. 1913-ban a kutatás 
akkori állásánál J. Liebaert még megalapozottnak látszó joggal reménykedhetett abban, hogy E. Zimmer
mann akkor már köztudottan előkészületben levő monográfiája Nagyszentmiklós korát egyértelműen tisz
tázni fogja.4 Ma, majdnem egy évszázaddal később -  még E. Zimmermann munkáját igazán nagyra értékel
ve is -  tudjuk, hogy J. Liebaert reménye messze eltúlzott volt. Ennek megállapításával a legkevésbé sem 
akarok fölötte ítéletet mondani, már csak azért sem, mert a kincs kutatása során szerzett mai tapasztalataim 
azt mutatják, hogy a -  későbbiek folyamán idealistának bizonyuló -  bizakodás a legkevésbé sem kizárólag a 
tudósokra jellemző (sőt!).

A fentiekből érthetővé válik, miért tartom lehetetlennek, hogy egyetlen szerző tollából szülessen olyan 
munka, amely a nagyszentmiklósi kincs valamennyi problémáját feldolgozza és egyetlen szintézisbe önti. Bi
zonyos tendenciák alapján, melyek a magyar és más közép- és kelet-európai társadalmakban is érzékelhe
tők, az a benyomásom, hogy leginkább a dilettantizmus jelének tekinthető az a törekvés, ha valaki egyszer
re a kincs egészét szándékozik „megfejteni”.

Szeretném is az olvasó esetleges túlzott várakozását a kezében tartott könyvvel kapcsolatban gyorsan el
oszlatni. Az eddigi szerzők nagy ambícióval fogtak a kincs egészének vagy valamelyik részletének tanulmá
nyozásához. Hogy szerintem mi állja meg közülük az idő próbáját és a tárgyilagos kritikát, az a kutatástör
ténetnek szentelt fejezet alapján nagyjából kiderül; ugyanezt mások másként láthatják. Mindenesetre ez az

1 Nem számítom ide ugyanis a különféle enciklopédiákba írt címszavakat és egy recenziót, melyek pusztán a téma 
iránti érdeklődésemet tanúsították: Bálint (1978); idem: Nagyszentmiklósi kincs. In: A magyar föld és nép korai 
történetének enciklopédiája. Főszerk.: Bökönyi S.-Kristó Gy. Próbafüzet. Budapest 1987, 24-26; idem: Nagyszent
miklósi kincs. In: KMTL 478-479; idem (1995); idem: Nagyszentmiklós, II tesoro di. Enciclopedia dell’Arte Medie- 
vale 8 (Roma 1998) 623-624. Szerkesztői szándékból, illusztrációként került a 10. századi magyarságról írt összefog
lalásba a 2. sz. korsó fényképe: Cs. Bálint: Das Karpatenbecken von der Landnahme bis zur Staatsgründung. In: 
Europas Mitte 559, Abb. 374. -  Az e könyvben olvasható gondolataimat, eredményeimet népszerű formában erősen 
lerövidítve foglaltam össze a kincs 2002-ben Budapesten rendezett kiállításához készült katalógusban: 
A nagyszentmiklósi kincsről -  röviden. In: Avarok aranya 57-80. Ugyanennek német változata megrövidítve, az an
gol változat pedig rossz fordításban jelent meg.

2 Bálint (1998); idem  (1998a).
3 Göbl-Róna-Tas (1995).
4 Liebaert (1913) 491. 5 ,j.
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oka annak, hogy e sorok írója bevallottan nem is törekszik a „teljességre”, nem ígér „megfejtés(eke)t”, s ta
lán nem lesz e könyvben annyi szenzációsan új megállapítás, mint az eddig a kinccsel kapcsolatban szokot
tá vált. Nagyon remélem viszont, hogy az itt leírtak nagyobbik része nem fog hamarosan légből kapottnak 
bizonyulni.

Hanem az már tényleg a tudományos kutatás sajnálatos hiányossága, hogy míg a kora középkori Közép- 
és Kelet-Európa régészetével foglalkozók -  részben érthető okokból (ld. 49-50. old.) -  nem tudtak elmé
lyülni a keleti és bizánci régészet és művészettörténet irodalmában, aközben az utóbbiak specialistái mind
eddig legföljebb ha érintőlegesen fordítottak figyelmet a jelen könyv tárgyát képező kincsre és annak két 
évszázad alatt föltornyozódott irodalmára. Mármost amit „innen”, azaz a kincs, a Kárpát-medence kora kö
zépkori leletanyaga felől kiindulva, a „magaskultúrák” irányába szerintem meg lehet tenni, azt megkísér
lem ebben a könyvben. Hanem az előrelépés érdekében szükségeltetnének erőfeszítések „onnan” nézvést, 
az utóbbi diszciplínák irányából is. Nagyon jól mutatja a bizánci művészettörténet -  előttem érthetetlen -  
közömbösségét Nagyszentmiklós iránt, pl. hogy az egyik -  különben igen kedvelt -  témájuk kutatása során, 
a keresztek tipologizálásakor következetesen mellőzik a 9., 10. és 21. sz. tálkákon láthatókat. Miért? Ugyan
ez áll a kinccsel kapcsolatban az elmúlt évtizedekben megjelent írások legnagyobb részére is; sajnálkozva 
kellett észrevennem, hogy bizonyos, Nagyszentmiklóssal kapcsolatos cikkekről, eredményekről a Kelet és 
Bizánc kutatói egyáltalán nem vettek tudomást. Ugyanígy fölfigyelhettek volna pl. a 2. és 7. sz. korsó em
beralakjain ábrázolt torquesekre -  milyen típusúak ezek? Kelet és Bizánc régészeti és művészettörténeti ku
tatásának érdemleges bekapcsolódása a nagyszentmiklósi kincs vizsgálatába nagyon kívánatos lenne.

A teljességre való törekvés kérdéskörével kapcsolatban engedtessék még meg Bóna Istvánnak egy szó
lását idéznem, mely az utóbbi évtizedben a magyar kutatók körében eléggé ismertté vált. Amikor ugyanis 
azt kérdezték tőle, hogy eddig miért nem foglalkozott a kinccsel, akkor humorosan hangzón, de szerintem 
komolyan gondolva azt válaszolta: „Ahhoz még nem vagyok elég öreg.” E megjegyzés kétszeresen tanulsá
gos, mondhatnám, árulkodó. Először is -  az én értelmezésem szerint -  azt fejezi ki, hogy egyetlen személy 
sosem rendelkezhet a megoldáshoz szükséges teljes ismeretanyaggal. Másodsorban megbújik ebben egy 
olyan kritika, amelyet ő maga nem akart kimondani. Arról van szó, hogy az a -  legalábbis Magyarországon: 
túlzott -  merészség, mely Nagyszentmiklós globális megközelítéséhez szükségeltetik, nemcsak a fennemlí
tett dilettánsokra jellemző, de az elmúlt évtizedek magyar kutatása mintha szintén azt mutatná: az 
öregedőiéiben levő tudósokra is. Mi sem természetesebb, hogy e munkám során egy pillanatig sem tévesz
tettem  szem elől László Gyulának Nagyszentmiklóssal foglalkozó könyvét. Ez kötelessége volt a kutatónak, 
de elkerülhetetlen volt az egykori tanítvány számára is, hiszen fülében még csengenek a nemrég elhunyt 
mester szavai, s pontosan emlékszik professzora Magyarországon közismertté vált beszédfordulataira. En
gedtessék meg itt egy másik szólást is idéznem. Arisztotelészre hivatkozom, mert gyakran jut az eszembe, 
amit ő mondott a mesteréről: „amicus Platon sed magis amica veritas”. Ezért is gondolok nagy hálával né
hai Czeglédy Károlyra, akitől a Kelettel kapcsolatos ismeretek és általános módszertan tekintetében a fia
tal éveimben sokat tanultam (ő a turkológia és az arabisztika mindig is világklasszisának fog számítani). 
Kezdő kutatóként megrökönyödéssel hallottam tőle az útmutatást, mert az 180°-os ellentétben állt a Lász
ló Gyulától tanult módszerrel; eszerint két feltételezés összekapcsolása éppenhogy gyengíti, s nem megerő
síti egymást! Erre megpróbálok figyelemmel lenni, mégha nem biztos is, hogy ez sikerült e könyv legutolsó 
fejezetében. Mégis vállalkozom az utóbbi közzéadására, mert a kincs történeti értékelése -  amitől a 
Nagyszentmiklósról összefoglaló módon írók közül senki sem tartotta vissza magát, és amit a társadalom is 
(joggal) elvár a kutatóktól -  a rendelkezésre álló adatok alapján más módon jelenleg sem végezhető el.
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Ú J HELYZET A  KORA K Ö ZÉPKORI Á ZSIA  
NYUGATI FELÉN EK  KUTATÁSÁBAN

A kincs kutatástörténetének főbb állomásait föllelhetni a következő fejezetben. Előtte azonban még szük
ségesnek látom a kinccsel foglalkozók számára bemutatni, hogy Nagyszentmiklós kutatásába miért kell tel
jesen új adatokat bevonni, és főként hogy miért van szükség egy új, a kulturális régiókat szinkron módon 
egybefogó, multikulturális látásmódra. Tudom, hogy mindebben a legnehezebb talán a szemléleti változás, 
a felsoroltak szükségességének fel- és elismerése lesz, s nem az említendő publikációk elolvasása. Annak is 
tudatában vagyok, hogy az alább említendő nagyon sokféle kutatási terület számtalan specialistája talál 
majd hiányosságot az általam áttekintett szakirodalomban (hogy ti. nem feltétlenül a legfrissebb, nem a leg
fontosabb munkákra hivatkozom). Nyilvánvaló viszont, hogy nem az én feladatom az Elő-, Közép- és Bel- 
ső-Ázsia, valamint Bizánc régészetébe és művészettörténetébe való bevezetés, kézikönyv elkészítése, hiszen 
ez több munkaközösségnek lehetne a feladata. Egyetlen célom az alábbiakkal az, hogy érzékeltessem az el
múlt évtizedek során a kutatásban fölhalmozódott új leletanyagnak és új eredményeknek azt a hatalmas tö
megét, ami számunkra a szemléleti változtatás szükségességét vonja maga után.

Mindaz, ami a Nagyszentmiklós régészeti, művészettörténeti vizsgálatában kialakítandó teljesen új látás
mód és kutatási módszer szükségességét nyilvánvalóvá teszi, a tudomány általános fejlődésében rejlik. El kell 
ismerni: korábban nemcsak az egyes diszciplínák keretei, de a közép- és kelet-európai régészetnek és művé
szettörténetnek már a mindennapi, önmagukban is igen messze vezető feladatai is annyira szűkre szabottak 
voltak, hogy a kutatók alig érezték szükségét annak, hogy más tudományterületekhez is fordulhatnának se
gítségért. Ezzel a szemlélettel a maguk diszciplínájába bezárkózottak számára „amazok” megfigyelései telje
sen irrelevánsaknak látszottak. Hogy manapság annak a kora középkori Keletnek vizsgálatában már lénye
gesen árnyaltabban látjuk azt, amit annak idején J. Strzygowski, N. Mavrodinov és nagyon sokan mások 
egyáltalán szemügyre vehettek, az a tudomány fejlődésének természetes velejárója. Közhelynek számít, hogy 
milyen gyors és nagy léptékű a természettudományok fejlődése. Ideje lenne tudomásul vennünk, hogy ugyan
ilyen nagy változások mentek végbe a 20. század folyamán a társadalomtudományokban is, mégha erről jó
val kevesebbet -  és kisebb hangerővel -  esik is szó.5 Abban sem kételkedik senki sem, hogy mindeközben Kö
zép- és Kelet-Európa s a steppei népek régészeti kutatásában is történt fejlődés, csak hát annak mind a 
mértékét és mind a jelentőségét Nagyszentmiklós tanulmányozása számára még sokan nem mérték föl. 
(Ezért vagyok azon a véleményen, hogy ezen új szintézis megírásához egy egész munkaközösség kellene.)

Amikor a kutatásban végbement változásokról beszélek, akkor a legkevésbé sem kizárólag a rendelke
zésre álló adatok számában végbement roppant mértékű gyarapodásra gondolok. Ha ugyanis összehason
lítjuk azokat az adatokat, amelyek a Közép-Azsia és a Közel-Kelet régészeti és művészettörténeti kutatása 
rendelkezésére a 20. század legelején és legvégén álltak, illetve állnak, akkor egyenesen forradalmi válto
zásról kell beszélnünk. Nem lehet kétség afelől, hogy ezt az új kutatási helyzetet a legmesszebbmenően 
szükséges nekünk is figyelembe vennünk, hiszen Nagyszentmiklóst mindeddig állandóan a Kelettel hozták 
összefüggésbe.

Annak a Keletnek régészetével és művészettörténetével kapcsolatos adatok száma, melyre a kincs kutatá
sa során rendszeresen hivatkozni szokás (volt), a 20. század 2. felére robbanásszerűen megnőtt. Ma már mesz- 
sze nem elég a poroszok 20. század elején vezetett Turfán-expedíciói óta közzétett (szovjet) közép-ázsiai

5 Ez utóbbi oka abban rejlik, hogy a humán tudományokban a változások kevésbé voltak látványosak, drámaiak, mint 
a természettudományokban, és minimális kihatással voltak az emberiség mindennapi életére.
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falfestményekre,6 legfőképpen nem azoknak is egy-egy kiragadott tipológiai részletére hivatkozni. Immár több 
mint egy fél évszázada annak, hogy ugyanabból a régióból egész sora ismeretes a hasonlóan fontos művésze
ti emlékeknek.7 A közép-ázsiai fémművességet, Szogdia régészetét és művészetét sem lehet többé egyedül B.
I. Marsak könyvei8 idézésével „letudni”,9 amint ez Magyarországon szokásos. Az ide vonatkozó, illetve vonat
koztatható adatok és publikációk tömegét látva, s belepillantva a művészeti gyökerek szövevényébe és a nem 
erre specializálódott közép-európai régészek előtt nagyrészt ismeretlen történeti események, folyamatok ten
gerébe, csak a legnagyobb óvatosságot tudom ajánlani, mielőtt bárki is egy-egy adatot ki akarna onnan emel
ni a Kárpát-medencei vagy balkáni leletek és ábrázolások értelmezése céljából.

A közép- és a délkelet-európai régészet számára tekintsük most át szemelvényszerűen, hogy mi az az új 
leletanyag, új szemléletmód és új terminológia, ami a kora középkori Ázsia régészeti és művészeti emlékei 
kutatásában -  a minimum fél évszázaddal korábbihoz képest -  új helyzetet teremtett.

6 V A. Siskin: Varachsa. Moskva 1963; A. M. Belenickij-B. I. Marsak: Lart de Piandjikent ä la lumiére des fouilles 
(1958-1968). ArtsAs 23 (1971) 3-27; B. Ja. Staviskij: Iskusstvo Srednej Azii. Moskva 1974; A l’baum  (1960); idem 
(1975); G. Azarpay: Sogdian Painting. The Pictorial Epic. In: Oriental Art. Berkeley-Los Angeles-London 1981; C. 
S. Antonini: Le pitture murali di Balalyk Tepe. Annali 32 (Napoli 1972) 35-43; idem: The Paintings in the Palace of 
Asfrasiab [sic] (Samarkand). Rivista degli Studi Orientali 63 (1989) 109-144; A. M. Belenickij: Monumental’noe 
iskusstvo Pendzikenta: zivopis’, skul’ptura. Moskva 1973; Litvinskij (1981); B. I. Marshak-V. I  Raspopova: A  Hunting 
Scene from Panjikent. BullAsialnst 4 (1990) 77-94; B. I. Marshak: Le programme iconographique des peintures de 
la „Salle des ambassadeurs” ä Afrasiab (Samarkand). ArtsAs 49 (1994) 5-20; idem: The Tiger, Raised from the 
Dead: Two Murals from Panjikent. BullAsialnst 10 (1996) 207-217; idem: Les trouvailles dans la chapelle nord- 
ouest du Temple II de Penjikent. BullAsialnst 12 (1998) 161-169; A. E. Berdimuradov-M. K. Sanibaev: Rannie 
rospisi sogdijskogo chrama Dzar-tepe II (V-nacalo VI w .). Archeologiceskie Vesti 3 (1994) 96-106.

7 Pl. Gandhara és Taxila művészete (Id. 23. j.), a tun-huangi falfestmények: P Pelliot: Les grottes de Touen-houang, 
I-VI. Paris 1914, 1920, 1921, 1924; A. Stein-L. Binyon: The Thousand Buddhas. Ancient Buddhist Paintings from 
the Cave-Temples of Tun-huang on the Western Frontier of China. London 1921;A. Waley: A Catalogue of Paintings 
recovered from Tun-Huang by Sir Aurel Stein, K.C.I.E. London 1931; B. Gray: Buddhist Cave Paintings at Tun- 
huang. London 1959; N. Nicolas-Vandier: Banniéres et peintures de Touen-Houang conservées au Musée Guimet. 
Mission Paul Pelliot 14, 15 (Paris 1974,1976).

Egyedül a Turfán-medencét nézve: nem kizárólag azok az ábrázolások állnak a tudomány rendelkezésére, ame
lyeket von Le Coqnak a Fettich N. tulajdonából a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába került könyveiből átvéve 
használnak minduntalan a magyar kutatók (A. von Le Coq: Chotscho. Berlin 1913) és az ő munkáikra támaszkod
va a steppei régészet valamennyi nem-magyar művelője, hanem ld. pl. A. Grünwedel: Altbuddhistische Kultstätten 
in Chinesisch-Turkistan. Berlin 1912; idem: Alt-Kutscha, I—II. Berlin 1920; A. Stein-E H. Andrews: Catalogue of 
Wall-Paintings from Ancient Shrines in Central Asia and Sistan. New Delhi 1933; Mission Paul Pelliot I—III: 
Toumchouq, I, II. Éd. L. Hambis. Paris 1961,1964; L. Hambis: Douldour-aqour et Soubachi, III. Paris 1967. A kö
zép-ázsiai buddhista és manicheus ábrázolások értékeléséhez már fél évszázaddal ezelőtt is nélkülözhetetlenek vol
tak az alapvető forráskiadványok: G. Yazdani: Ajanta, I-IV Oxford 1930,1933,1946,1955; Madanjeet Singh: Ajanta 
Painting of the Sacred and the Secular. New York 1965;/ Hackin: Buddhist Art in Central Asia: Indian, Iranian and 
Chinese Influences-from Bamiyän to Turfän. In: J. Hackin et alia: Studies in Chinese Art and some Indian 
Influences. London é. n.

8 Marsak (1971); idem (1986).
9 Ld. még Bussagli (1979); G. L. Semenov: Studien zur sogdischen Kultur an der Seidenstraße. Studies in Oriental 

Religions 36 (Wiesbaden 1996).
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Új leletanyag

Az utóbbi fél évszázadban olyan ásatások eredményei és olyan ábrázolások váltak hozzáférhetővé az egy
kori szovjet Közép-Azsia10 (pl. Adzina-tepe,11 Issyk,12 Kalcajan13), Kína Autonóm Ujgur tartománya (volt 
Kelet-Turkesztán),14 Pakisztán15 és különösen Afganisztán területéről (Tillya Tepe,16 Dalberdzin Tepe,17 
Lashkari bazar,18 Ai' Khanum19 és a tragikusan híressé vált Bamiyän,20 Begram,21 Fondukistán22 és Taxila23), 
melyek jelentősége messze túlnő az adott régió szűkebb határain. Ezek ugyanis -  nagyon sok és sokféle ta
nulság mellett -  egyértelműen tisztázták azt, amit a kutatás a 20. század kezdete óta csak sejtett: egész Nyu- 
gat-Azsia anyagi kultúráját és művészetét már Nagy Sándor korától kezdve folyamatosan és intenzíven át
itatta a hellenisztikus görög,24 majd a római kultúra.25 M ára a kutatásban egy gyökeresen új szemléletmód 
alakult ki, amely a 20. század 1. felében elterjedttől alapvetően eltér, s amely az egész Nyugat-Ázsia régé
szetének és művészetének megítélését új megvilágításba helyezi. Ezt azoknak a késő antik kori, illetve ké
ső antik típusú művészeti és építészeti emlékeknek a modern feldolgozásai eredményezték, amelyek a rá
következő korszak folyamán, a kora középkorban Közép-, Belső- és Elő-Ázsia művészetét kb. a 2. ezredév

10 Legújabb összefoglalása: The Archaeology and Art of Central Asia. Ed.: B. A. Litvinskii-C. Altman Bromberg: 
Studies from the former Soviet Union. BullAsialnst 8 (1994).

11 B. A. Litvinskij-T. I. Z ejm al’: Adzina-tepe: architektúra, zivopis’, skul’ptura. Moskva 1971.
12 K. A. Akisev: Kurgan Issyk. Iskusstvo sakov Kazachstana. Moskva 1978.
13 G. A. Pugacenkova: Chalcajan. K probleme chudozestvennoj kul’tury Severnoj Baktrii. Taskent 1966; idem: 

Skul’ptura Chalcajana. Moskva 1971; idem: Kalcajan. Taskent 1986; L. Nehru: Khalchayan revisited. SRAA 6 
(1999/2000) 217-239.

14 J. A . Dabbs: History o f the Discovery and Exploration of Chinese Turkestan. Central Asiatic Studies 8 (The Hague 
1963); P. Pelliot-L. Hambis: Toumchouq. Mission Paul Pelliot 2 (Paris 1964); Gropp (1974).

15 J. Marshall: Taxila, I—III. Archaeological Survey of India. Cambridge 1951.
16 V I. Sarianidi: Chram i nekropol’ Tillja-tepe. Moskva 1989; idem: Baktrisches Gold. Aus den Ausgrabungen der 

Nekropole von Tillja-tepe in Nordafghanistan. Leningrad 1985; G. I. Pugacenkova-L. I. Rempel’: Gold from Tillia- 
tepe. BullAsialnst (1991) 11-26; E. V  Zeymal: Tillya-Tepe within the Context of the Kushan Chronology. In: 
Alram-Klimburg-Salter (1999) 239-243.

17 G. Pougatchenkova: Les trésors de Dalverzine-tépé. Léningrad 1978; H. G. Franz: Buddhistische Kunst von 
Dalwerzin-Tepe. Afghanistan Journal 9 (1982) 73-86; I. T. Kruglikova: Dil’berdzin. Moskva 1986; K. Tanabe et alia: 
Excavation at Dalverzin Tepe, Uzbekistan, 1997. BAOM 19 (1998) 157-212.

18 J.-C. Gardin: Lashkari Bazar. Une residence royale ghaznévide, II. Les trouvailles. Céramiques et monnaies de 
Lashkari Bazar et de Bust. MDFA 18 (Paris 1963); D. Schlumberger: Lashkari Bazar. MDFA 18 (Paris 1978).

19 D. Schlumberger-P. Bernard: Ai' Khanoum. BCH 89 (1965) 590-657; Fouilles d’AI Khanoum I. Rapport préliminaire. 
Ed.: P. Bernard. MDFA 21 (Paris 1973); P. Bemard-H. P. Francfort: Etudes de géographie historique sur la plaine 
d’A i Khanoum. Paris 1978; O. Guillaume-A. Rougeulle: Fouilles d’Ai' Khanoum. VII. Les petits objets. MDFA 31 
(Paris 1987).

20 A. Godard-Y. Godard-J. Hackin: Les antiquités bouddhiques de Bämiyän. MDFA 2 (Paris-Bruxelles 1928); J. 
Hackin: Nouvelles recherches archéologiques ä Bamiyan. Paris 1933; J. Hackin-}. Carl: Nouvelles recherches 
archéologiques ä Bamiyan. MDFA 3 (Paris 1933); B. Rowland: The Dating of the Sasanian Paintings at Bamiyan 
and Dukhtar-i Nushirvän. Bulletin of the Iranian Institute 6 (1946) 35-42; A. D. H. Bivar: The Sasanian Princes at 
Bämiyän. In: Curtis (1998) 103-110.

21 O. Kurz: Begram et l’occident gréco-romain. MDFA 11 (Paris 1964) 90-150; D. Whitehouse: Begram Reconsidered. 
Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 22 (1989) 151-157.

22 Hackin (1959) 49-58.
23 Összefoglaló munkák: S. Mizuno et alia: Ancient Art of Afghanistan. Tokio 1964; B. Dagens-M. le Berre-D. Schlum

berger: Monuments préislamiques d’Afghanistan. Paris 1964;./. Auboyer: LAfghanistan et son art. Paris 1968; B. 
Rowland: Art in Afghanistan. Objects from the Kabul Museum. London 1971; V. Sarianidi: Die Kunst des alten 
Afghanistan. Leipzig 1986; E. Errington-J. Cribb: The Crossroads of Asia. Transformation in Image and Symbol in 
the Art of Ancient Afghanistan and Pakistan. Cambridge 1992.

24 D. Schlumberger: Descendants non-méditerranéens de Part grec. Syria 37 (1960) 131-166, 253-318; ugyanez néme
tül: Nachkommen der griechischen Kunst ausserhalb des Mittelmeerraums. In: Der Hellenismus in Mittelasien. 
Hg.: F. Altheim-J. Rehork. Wege der Forschung 91 (Darmstadt 1969); idem: Der hellenisierte Orient. Die griechi
sche und nachgriechische Kunst ausserhalb des Mittelmeerraumes. Kunst der Welt 7 (Baden-Baden 1969); E. Will: 
Les éléments gréco-romains dans Part Sassanide. BCH Suppl. 14 (Paris 1986) 433-445.

25 A  felsoroltakon túl Id. még Stauffer (1992) és J. Boardman: The Diffusion of Classical Art in Antiquity. Washington 
D.C. 1994. néhány adatát.
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kezdetéig meghatározták. Néhány kiragadott példa azon, Ázsia különböző régióiban föltárt leletegyüttesek 
sorából, amelyek az ottani késő antik megítélésével kapcsolatos új szemlélet kialakításához hozzájárultak: 
a mirani falfestmények a Lop-nor sivatagban,26 Romulus és Remus ábrázolása a Zerafshan felső folyásánál 
egy falfestményen (1. kép) és egy Üzbegisztánban talált aranymedaillonon,27 a Gandhara-művészet az In
dus felső folyásánál,28 a Gupta-kori India késő hellenisztikus leletei,29 a Dura Europos-i zsinagóga falfest
ményei az Eufrátesz mentén (2. kép),30 Palmyra építészeti emlékei és szobrai a szíriai sivatagban stb.31 Az 
utolsó példa már közvetlenül e könyv tematikájába vág: a szászánida és közép-ázsiai fémedény-művesség- 
ben látható ábrázolásokon a bizánci közvetítései antik hatás majdnem akkora arányban van jelen, mint az 
eredeti, helyi tematika (ld. 169. old.). Tény tehát, hogy a kora középkori Elő-, Közép- és Belső-Ázsia régé
szeti és művészeti emlékei nem tanulmányozhatók a klasszikus görögök, Róma és Bizánc nélkül!

Ugyanekkor a bizonyos, mindig csak kiragadott közép- és belső-ázsiai leleteket és ábrázolásokat párhuzam
ként nagy előszeretettel fölhasználó magyar és bulgár régészet nemcsak a fentiek tanulságaival nem számol, 
hanem -  érthetetlen módon -  egyáltalán nem az adott régió politikai és vallási viszonyaival sem. A  „hatások” 
és az ázsiai steppei, valamint a letelepedett népek és kultúrák „kölcsönhatásainak” e nemzeti tudományokban 
elterjedt, hallgatólagos axiómája alapján a közép- és kelet-európai steppei leletek tanulmányozásakor nem
csak azt hagyják figyelmen kívül, hogy milyen hatalmas és önálló életet élő civilizációkból „emelik ki” tetszé
sük szerint a „párhuzamokat”, melyeknek a lényege természetesen nem a steppei népekhez fűződő viszonyuk
ban állt, illetve fejeződött ki32 -  az utóbbi pusztán a szóban forgó kutatók optikáját jelenti. Az elmúlt évtizedek 
fokozottabb kutatásainak köszönhetően Közép- és Belső-Ázsia történetének33 és ami bennünket még jobban 
érdekel: e régiók kultúrájának ismeretében is új helyzettel kell számolni. A kelet- és közép-európai steppei

26 A. Stein K. C. I. E.-F. H. Andrews D. B. E.: Wall Paintings from Ancient Shrines in Central Asia. London 1948, PI. 
I—III; M. Bussagli: La peinture de l’Asie centrale. Geneve 1963, 19-30; Rowland (1970) 30-42; D. Rowland: The 
Wall-Painting of India, Central Asia and Ceylon. Boston 1938.

27 B. Brentjes: Romulus und Remus mit der Wölflin aus Nordtadschikistan. CAJ 15 (1971) 183-185; M. E. Masson: 
Zolotoj medal’jon vizantijskogo oblika iz Achangarana. Obscestvennye nauki v Uzbekistana 7 (1972) 29-38; V. M. 
Sokolovskij: Stennaja rospis’ s izobrazeniem volciny iz Sachristana. Izvestija AN Tadzikskoj SSR Otd. ObscNauk 74 
(1973) 16-24. N. N. Negmatov: Emblema Rima v zivopisi Ustrusany i drevnevostocnaja mifologiceskaja tradieija. 
Izvestija AN Tadzikskoj SSR 71 (1973) 3-10; N. N. Negmatov-VSokolovskij: „Kapitalijskaja volcica” v Tadzikistane 
i legendy Evrazii. In: Pamjatniki kul’tury: Novye otkritija 1974. Moskva 1975, 438-458.

28 A. Foucher: Lart gréco-bouddhique de Gandhär, I—II. Paris 1905,1908; H. Ingholt: Gandhäran Art in Pakistan. New 
York 1957; M. Bussagli: Osservazioni sulla persistenza delle forme ellenistiche nell’arte del Gandhära. Rivista 
dellTstituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte 5-6 (1956-57) 149-247; idem: Earte del Gandhära. Torino 
1984;/. Marshall: The Buddhist art of Gandhära. Cambridge 1960; M. Haliadé: Gandharan Art of North India. New 
York 1968; G. A. Pugacenkova: Iskusstvo Gandhary. Moskva 1982; F. Tissot: Gandhära. Paris 1985; D. Whitehouse: 
Begram, the Periplus and Gandharan Art. JRA 2 (1989) 93-98; W. Zwalf: A Catalogue of the Gandhära Sculpture 
in the British Museum, I—II. BM Press 1996.

29 L. Joshi: Studies in the Buddhistic Culture of India during the 7th and 8th Centuries A.D. Delhi-Patna-Varanasi 
1967; /. G. Williams: The Art of Gupta India. Empire and Province. Princeton NJ 1982.

30 A  gazdag irodalomból csak a legutóbb megjelenteket említve: K. Weitzmann-H. L. Kessler: The Frescoes o f the Dura 
Synagogue and Christian Art. Dumbarton Oaks Studies 28 (Washington D.C. 1990); /. Gutmann: The Dura- 
Europos Synagogue. A  Re-evaluation (1932-1992). South Florida Studies in the Flistoiy of Judaism 25 (Atlanta, 
Georgia 1992)

31 Szintén csak válogatva a gazdag irodalomból: M. A. R. Colledge: The Art of Palmyra. London 1976; H. J. W. 
Drijwers-M. J. Versteegh: Hatra, Palmyra und Edessa. In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II, 3 (Berlin 
1977); I. Browning: Palmyra. Park Ridge NJ 1979; Palmyra. Geschichte, Kunst und Kultur der syrischen Oasenstadt. 
Hg.: E. M. Ruprechtsberger. LinzArchForsch 16 (1987), ld. még az 1966 óta folyamatosan megjelenő Studia 
Palmyrenskie (Warszawa) c. sorozatot. Az itt tárgyalt szempontból igen fontos M. Ishiwata: The Eastward Diffusion 
of Vertical Vine-Scroll-Medaillon Pattern of Palmyra. BAOM 12 (1991) 161-188.

32 Tanulságos e szemszögből elolvasni bármelyik kézikönyvet, és kiderül e módszer alapvetően hibás volta: Spuler 
(1966); von Gabain (1983) 613-624.

33 B. Spuler: Geschichte Mittelasiens seit dem Auftreten der Türken. In: J. Jettmar et alia: Geschichte Mittelasiens. 
Handbuch der Orientalistik. 1. Der Nahe und der Mittlere Osten. 5. Altaistik 5. Leiden-Köln 1966; L. Hambis: 
EAsie centrale. Histoire et civilisation. Paris 1977; Gaube (1982); Haussig (1988); idem (19922) (a szerző egyes tör
téneti értékelései és etimológiái óvatosan kezelendők!); History of Civilizations of Central Asia, III. The Crossroads 
of Civilizations A.D. 250 to 750. Ed.: B. Litvinsky. UNESCO Publications, Paris 1996.
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1. Romulus és Remus ábrázolása közép-ázsiai falfestményen (Kalai Kachkacha II, 8-9. század)

(eredetű) népek kutatásában34 közhelyszerűen hivatkoznak a szászánida Iránra, és különösen sokat emlege
tik Szogdiát, valamint az akörül virágzott kis városállamokat. Csakhogy miközben Szogdia régészeti és művé
szeti emlékei az avarok és honfoglaló magyarok, valamint a protobolgárok régészeti kutatásában oly kiemelt 
jelentőségű forrásnak számítanak,35 egyúttal jobban számot kellene vetni azokkal a triviális tényekkel, hogy 
maga a szogd egyáltalán nem steppei nép volt, és hogy a 7-8. században a Ferganai-medence, Mérv, Bukhara 
és Szamarkand váltakozva kínai és tibeti fennhatóság alá is tartozott!36 (A régió régészetének meghatározó 
hányadát jelentő volt szovjet kutatásban ez utóbbiakról nem esett szó; Szogdia és a környező kis városállamok 
szerepének hangsúlyozott kiemelése során Kína jelenlétéről aktuálpolitikai okból feledkeztek meg.) A  közép- 
és délkelet-európai régészeti kutatásban nem látszik jele annak, hogy tudnák: a szászánidák és a szogdok mel
lett Közép-Azsiában még két másik nagy birodalom (Kína37 és Tibet38) meghatározó jelenlétét is figyelembe 
kell venni. Amikor a kelet- és közép-európai steppei (eredetű) népek kutatói az országaikban talált kora kö
zépkori leletekhez és/vagy az azokon látható ábrázolásokhoz párhuzamokat keresnek, gyakran elmennek 
amellett, hogy Közép- és Belső-Ázsia kultúráját milyen nagy mértékben határozta meg a buddhizmus,39

34 E  szemlélettel a volt szovjet kutatásban is lehetett találkozni, vö. pl. VI. Raspopova: Sogdijskij gorod i kocevaja step’ 
v VII-VIII w . KSIA 122 (1970) 86-91. -  Új szempontú, új adatokat és irodalmat közvetítő cikk: K. M. Bajpakov: 
Nouvelles données sur la culture sogdienne dans les villes médiévales du Kazakhstan. Stulr 21 (1992) 33-45.

35 Mindennek ideológiai és módszertani vonatkozásairól ld. 246-252. old.
36 Spuler (1966); Haussig (1988) 72-77; L. A. Borovkova: Zapad Central’noj Azii vo II v. do n. é.-VII v. n. é. Moskva 

1989,124-167.
37 Vö. Liu, Mau-tsai: Kutscha und seine Beziehungen zu China von 2. Jh. vor Chr. bis zum 6. Jahrhundert. Asiatische 

Forschungen 27 (Wiesbaden 1967).
38 Ch. Backus: The Nan-chao Kingdom and T’ang China’s Southwestern Frontier. Cambridge 1981; Ch. Beckwith: The 

Tibetan Empire in Central Asia. Princeton 1987; A. Chayet: Tibet. Art et archéologie. Paris 1994.
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2. A  Dura Europos-i zsinagóga falfestményei (245-256 között)

a zoroasztrizmus39 40 és a manicheizmus,41 és hogy ott a zsidók jelenlétével is kell számolni.42 Nem szokás vizs
gálni, hogy milyen hatással lehetett a steppe régészeti kutatásában mindig etalonként hivatkozott belső-ázsiai 
türkök anyagi kultúrájára az a nagymértékű elkínaiasodás, amelyet az orchoni feliratokon a kagán annyira föl
ró a népének.43 A felsorolt történeti-kulturális körülmények mellőzése nemcsak az avarok, protobolgárok és 
honfoglaló magyarok régészeti kutatásában élő, végtelenül leegyszerűsített Kelet-kép megnyilvánulása volt, 
hanem az az utóbbinak mindmáig való fennmaradásához is hozzájárult.

39 Jól ismert, az avar, protobolgár és honfoglaló magyar régészetben párhuzamként gyakran használt ábrázolások 
egyik fő forrása A  Le Coq: Die buddhistische Spätantike in Mittelasien. Ergebnisse der kgl. Turfan-Expeditionen, 
I-VII. Berlin 1922-1933 (reprint: Graz 1973-1975), csak éppen a könyvnek -  már a címből kivilágló -  egyik fő tör
téneti és kulturális tanulsága kerülte el az előbbieket kutató közép- és délkelet-európai régészek figyelmét. A kö
zép-ázsiai budhizmussal kapcsolatban Id. R. E. Emmerick: Buddhism among Iranian Peoples. In: Cambridge Iran 
949-964; idem: Buddhism in Central Asia. Encyclopedia of Religion, II. (New York 1987) 400-404; R. Hadarni: 
Einführung in die buddhistische Kunst Ost-Turkestans. In: Japanische Studien zur Kunst der Seidenstraße. Hg.: H.- 
J. Klimkeit. Studies in Oriental Religions 16 (1988) 1-35; régészeti leletekről legújabb közlemények: B. I. 
Marshak-V. I. Raspopova: Buddha Icon from Panjikent. SRAA 5 (1997/8) 297-305; E. Lesbre: An Attempt to iden
tify and classify Scenes with a central Buddha depicted on Ceilings of the Kyzil Caves (former Kingdom of Kutscha, 
Central Asia). ArtsAs 61 (2001) 305-352; a teljességet felölelő kézikönyvek: A. von Gabain: Der Buddhismus in 
Zentralasien. Handbuch der Orientalistik, Erste Abt. 8 (Leiden-Köln 1961); M. M. Rhie: Early Buddhist Art of 
China and Central Asia. Handbuch der Orientalistik, Vierte Abt. China 12 (Leiden-Boston-Köln 1999, 2002).

40 F. Grenet: Part zoroastrien en Sogdiane. Mesopotamia 21 (1986) 97-131.
41 G. Widengren: Manichaeism and its Iranian Background. In: Cambridge Iran 965-990.
42 Haussig (1988) 209.
43 Kül tegin felirata, déli oldal 5-6; modern filológiai kiadása: S. E. Malov: Pamjatniki drevnetjurkskoj pis’mennosti. 

Moskva 1951,17.
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Az említetteken túl a szászánida Iránból származó leletek száma legalábbis megduplázódott,44 Baktria,45 
Tokharisztán,46 Khorezm,47 Usrusana,48 a Fergánai-medence49 késő antik és kora középkori anyagi kultúrá
ja és művészete egymástól jól, de legalábbis a korábbihoz képest feltétlenül jobban elkülöníthetővé vált -  
többé tehát nem kell (nem is lehet!) velük kapcsolatban általános megfogalmazásokba burkolózni. A steppe 
közép- és délkelet-európai régészeti kutatásában a tun-huangi barlangok és a Turfán-medence rendszere
sen analógiaként és/vagy előképként hivatkozott falfestményeiről és leleteiről időközben modem feldolgo
zások készültek, korukat pontosabban meghatározták.50 Immár nyilvánvaló: ezen ábrázolások helyi igé
nyekre készültek, a helyi kultúra és a helyi művészi hatások termékei, s nem az ázsiai steppei népek világát 
tükrözik, ezért legföljebb többszörös áttétellel használhatók az avar és honfoglaló magyar, valamint a pro- 
tobolgár régészeti anyag általános rekonstrukciója során.51 (Arról nem is beszélek, hogy e falfestmények 
kronológiailag sem mindig állíthatók párhuzamba az említett európai népek régészeti leleteivel!)

44 A  teljesség igénye nélkül, de annak illusztrálására elegendően, hogy a szászánida kultúra mennyire nem volt hatás
sal az avarok és a honfoglaló magyarok -  és általában: a steppei népek! -  anyagi kultúrájára: Dimand-Ackerman- 
Pinder-Wilson in: SPA 14 (1967); M. Negro-Ponzi: Sasanian Glassware from Tell-Mahuz (North Mesopotamia). 
Mesopotamia 3-4 (1968-1969) 293-384;/ Hansman-D. Stronach: Excavations at Shahr-i Qumis, 1967. Journal of 
the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 1 (1970) 29-62; Sasanian Remains from Qasr-i Abu Nasr. 
Seals, Sealing, and Coins. Ed.: R. N. Frye. Harvard Iranian Studies 1 (Cambridge Mass. 1973); L. Triimpelmann: 
Das sasanidische Felsrelief von Darab. Iranische Denkmäler 5 (Berlin 1975); /. A. Lemer: Christian Seals of the 
Sasanian Period. Uitgaven van het Nederlands Historisch-Archaeologisch Institut te Istanbul 41 (Istanbul 1977); 
Bmnner (1978); Martiniani-Reber (1977); idem (1986); Ph. Gignoux-R. Gyselen: Sceaux sasanides de diverses col
lections privées. Leuven 1982; Le plateau iránién et l’Asie centrale des origines ä la conquéte islamique. Leurs rela
tions a la lumiére des documents archéologiques. Colloques Internationaux du CNRS 567 (Paris 1977); Sh. Fukai: 
Persian Glass. New York-Tokyo 1977; /. W. Allan: Nishapur: Metalwork of the Early Islamic Period. New York 1982; 
Splendeur Sassanide; D. Fluff: Sasanian Archaeology and Architecture. In: Encyclopaedia Iranica 2 (1986) 302-308, 
329-334; R. Boucharlat et alia: Fouilles de Tureng Tepe sous la direction de Jean Deshayes. I. Les périodes sas- 
sanides et islamiques. Paris 1987; R. Wenke: Western Iran in the Partho-Sasanian Period: The Imperial Inquiry. In: 
The Archaeology of Western Iran. Settlement and Society from Prehistory to the Islamic Conquest. Ed.: F. Hole. 
Smithsonian Series in Archaeological Inquiry. Washington D.C. 1987,251-281; M. Azamoush: The Sasanian Manor 
House at Häjiäbäd, Iran. Monografie di Mesopotamia 3 (Firenze 1994); G. Gropp: Archäologische Forschungen in 
Khorasan, Iran. Beihefte Zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Reihe B 84 (Wiesbaden 1995); Die 
Sasanidenzeit: 146-179; Die islamische Epoche (10. századig): 180-205. Szenzációszámba megy a bandiani reliefek 
fölfedezése: M. Rahbar: Découvert d’un monument d’époque sassanide ä Bandian, Dargaz (Nord Khorassan). 
Fouilles 1994 et 1995. Stulr 27 (1998) 213-250; G. Herrmann: Monuments of Merv. Traditional Buildings of the 
Karakum. London 1999.

45 K. V  Trever: Pamjatniki greko-baktrijskogo iskusstva. In: Pamjatniki kul’tury i iskusstva v sobranijach Érmitaza, I. 
Moskva-Leningrad 1940; G. A. Pugacenkova: Iskusstvo Baktrii épochi kusan. Moskva 1963 (1979); B. A. Litvinskij: 
Archaeology in Tadjikistan under Soviet Rule. East and West 18 (1968) 125-146; A. M. Mandel’stam: Pamjatniki 
kocevnikov kusanskogo vremeni v Severnoj Baktrii. Trudy Tadzikskoj Archeologiceskoj Ékspedicii Instituta 
Archeologii AN SSSR i Instituta Istorii im. A. Donisa AN Tadzikskoj SSR 7 (Leningrad 1975); I. T. Kmglikova-V 
S. Sarianidi: La Bactriane ancienne dans l’optique de nouvelles recherches archéologiques. Kushan Culture and 
History. Kabul 1971; (ugyanez oroszul: SovArch 1971/4, 154-177); Drevnjaja Baktrija. Red.: I. T Kruglikova. 
Moskva 1976; P Bernard-11. P Francfort: Nouvelles découvertes dans la Bactriane afghane. Annali dell’Istituto 
Orientale di Napoli 39 (1979) 119-148; Earchéologie de la Bactriane ancienne. (Dusanbe, 1982. konferencia fordí
tása.) Paris 1985; B. Ja. Staviskij: La Bactriane sous les Kushans: problémes d’histoire et de culture. Paris 1986; I. P. 
Pricikjan: Kul’tura Baktrii. Achemenidskij i éllenisticeskij periody. Moskva 1991; W. Posch: Baktrien zwischen 
Griechen und Kuschan: Untersuchungen zu kulturellen und historischen Problemen einer Übergangsphase. 
Wiesbaden 1995. A  kusanida pénzek Ázsiában fontos szerepet játszottak az uralkodóábrázolások képtípusának ter
jedésében, vő. G. Fussmann-O. Guillaume: Surkh Kotal en Bactriane, II. Les monnaies -  les petits objets. MDFA 
32 (Paris 1990);/. Cribb: Numismatic evidence for Kushano-Sasanian Chronology. Stulr 19 (1990) 151-195.

46 V A. Nilsen: Architektúra Srednej Azii V-VIII w . Taskent 1966; G. A. Pugacenkova: Iskusstvo Thrkmenistana. 
Moskva 1967; B. A. Litvinskij-VS. Solov’ev: Srednevekovaja kul’tura Tocharistana. Moskva 1985; idem: Kafyrkala. 
Frühmittelalterliche Stadt im Vachs-Tal, Süd-Tadzikistan. Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden 
Archäologie 28 (München 1985); idem: Eart du Tokharistan ä l’époque du Haut Moyen Age. ArtsAs 40 (1985) 5-17; 
idem: The Architecture and Art of Kafyr Kala (Early Medieval Tokharistan). BullAsialnst 4 (1990) 61-75; A. G. 
Gubaev-S. D. Loginov: Itogi izucenija sasanidskogo poselenija Akdepe. Bibliotheca Turkmennica [sic] Kul’turnye 
Cennosti 1996, 36-60.

47 Khorezm kora középkori kiterjedéséhez és jelentőségéhez mérten Közép-Ázsiának ez a régiója és kultúrája a világ
háború után indított többi szovjet expedíciót követően ma már viszonylag kevéssé kutatottnak számít; vö. S. P
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Tolstov: Archeologiceskie i étnograficeskoe raboty chorezmskoj ékspedicii 1945-1948 gg. Trudy Chorezmskoj 
Archeologiceskoj i Étnograficeskoj Ékspedicii 1 (Moskva 1952); idem: Auf den Spuren der altchoresmischen 
Kultur. Berlin 1953; idem: Archeologiceskie i étnograficeskoe raboty chorezmskoj ékspedicii 1949-1953 gg. Trudy 
Chorezmskoj Archeologiceskoj i Étnograficeskoj Ékspedicii 2 (Moskva 1958); G. Azarpay: Nine inscribed 
Choresmian bowls. ArtsAs 31 (1969) 185-203; L. T. Jablonskij: Nekropoli drevnego Chorezma. Archeologija i 
antropologija mogil’nikov. Moskva 1999.

48 N. Negmatov: Usrusana v drevnosti i rannem srednevekov. Trudy Tadzikskoj SSR. Institut Istorii, Archeologii i Étno- 
grafii 55 (Stalinabad 1957); idem: O zivopisi dvorca afsinov Ustrusany (predvaritel’noe soobscenie). SovArch 
1973/3, 183-202; N. N. Negmatov-S. G. Chmelnickij: Srednevekovyj Sachristan. Dusanbe 1966.

49 G. A. Brykina: Jugo-zapadnaja Éergana v pervoj polovine I tysjaceletija nasej éry. Moskva 1982; N. G. Gorbunova: 
The Culture of Ancient Ferghana VI c. B.C.-VI c. A.D. BAR IntSer 281 (1986); B. A. Litvinskij: Ukrasenija iz 
mogil’nikov Zapadnoj Fergany. Moskva 1973; idem: Antike und frühmittelalterliche Grabhügel im westlichen 
Fergana-Becken, Tadjikistan. Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie 16 (München 1986); 
B. Ch. Matbabaev: Frühmittelalterliche Grabstätten im nördlichen Fergana-Tal (Uzbekistan). AMIT 30 (1998) 
267-305.

50 Maillard (1973); idem: Grottes et monuments d’Asie centrale. Paris 1983; von Gabain (1973); Gropp (1974); E. I. 
Lubo-Lesnicenko: Mogil’nik Astana. In: Vostocnyj Turkestan i Srednjaja Azija. Moskva 1984; G. Yazdani: Ajanta, 
I-IV. Oxford-London-New York-Bombay 1933-1955; D. Schlinghoff: Ajanta Paintings: Identification and 
Interpretations. Delhi 1989; Liu (1969); K. Riboud-G. Vial: Tissus de Touen-houang conservées au Musée Giumet 
et ä la Bibliothéque Nationale. Mission Paul Pelliot 13 (Paris 1970); P ’eng Hua-shih: Die Höhlentempel von 
Dunhuang. Ein Jahrtausend chinesischer Kunst. Stuttgart 1982. Hadd hívjam itt föl a figyelmet a Tun-huang feltá
rásában folytatott magyar közreműködésre, Id. L. Russel-Smith: Hungarian Explorers in Dunhuang. JRAS 3.10.3 
(2000) 341-362.

51 Ez nem jelenti azt, hogy egyes tárgyak alakjának, rendeltetésének stb. rekonstrukciója során ne lehetne rájuk tá
maszkodni; attól a -  gyakran elkövetett -  hibától viszont mindenkit óvok, hogy az avarokat, a honfoglaló magyaro
kat és a protobolgárokat szogdiai falfestményeken látható ruhákba öltözötten és az ottani környezet alapján re
konstruálják, vö. Bálint (1990b).
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Megsokszorozódott továbbá az Izraelben,52 Szíriában,53 Jordániában54 és Libanonban55 a kora középkor
ból feltárt régészeti és művészettörténeti emlékek száma. Ezek révén -  többek között -  jóval világosabbá 
váltak az elő-ázsiai és korai iszlám anyagi kultúra és művészet hellenisztikus és bizánci gyökerei.56 Új meg
világításba került a kopt és az alexandriai művészet azon szerepe, melyet a bizánci késő antik és a kora kö
zépkori európai művészet recepciójában játszott.57 (E messzire ható és intenzív kisugárzás nem is kellene, 
hogy nagyon meglepjen bennünket, hiszen éppenséggel Egyiptom volt az, amely az egész bizánci birodal
mat arannyal és gabonával ellátta, sőt, az alexandriai hajók -  melyek az említetteken kívül természetesen 
mást is szállítottak -  600 körül egészen Britanniáig eljutottak!58)

52 The New Encyclopedia o f Archaeological Excavations in the Holy Land, I-IV Ed.: E. Stern. Jerusalem 1993; 
Ancient Synagogues Revealed. Ed.: L. I. Levine. Jerusalem 1981; R. Hachlili: Ancient Jewish Art and Archaeology 
in the Land of Israel. Handbuch der Orientalistik 7 .1. Der alte Vordere Orient. 2. Die Denkmäler. B. Vorderasien, 
Lieferung 4. Leiden-New York-Kpbenhavn-Köln 1988. II. rész; Early Christianity in Context. Monuments and 
Documents. Ed.: E Manns-E. Alliata. Studium Biblicum Franciscanum Collectio Maior 38 (Jerusalem 1993); 
Christian Archaeology in the Holy Land. New Discoveries. Ed.: G. C. Bottini et alia. Studium Biblicum 
Franciscanum, Colllectio Maior 36 (Jerusalem 1990); R. Schick: The Christian Communities of Palestine from 
Byzantine to Islamic Rule. A Historical and Archaeological Study. Studies in Late Antiquity and Early Islam 2 
(Priceton NJ 1995).

53 A  legújabb összefoglaló munkák, katalógusok a legújabb leletekkel és további irodalommal: H. C. Butler: Early 
Churches in Syria. Amsterdam 1969; Kohlmeyer-Strommanager (1982); Da Ebla a Damasco. Diecimila anni do 
archeológia in Siria. Ed.: G. Muratore. Milano 1985; La Siria araba da Roma a Bisanzio. Ed.: R. Farioli Campanati. 
Ravenna 1989; Archéologie et histoire de la Syrie, II. La Syrie de l’époque achéménide ä l’avénement de l’Islam. 
Ed.: J.-M. Dentzer-W. Orthmann. Schriften zur Vorderasiatischen Archäologie 1 (Saarbrücken 1989); EEufrate et 
il tempo. Le civiltä del medio Eufrate e della Gezira siriana. Ed.: O. Rouault-M. G. Masetti-Rouault. Milano 1993; 
E. M. Ruprechtsberger: Syrien. Von den Aposteln zu den Kalifen. LinzArchForsch 21 (1993); Syrie. Mémoire et 
Civilisation. Paris 1993; I. Pena: The Christian Art of Byzantine Syria. Garnet 1997; C. Foss: Syria in Transition, A.D. 
550-750: An Archaeological Approach. DOP 51 (1997) 189-269.

54 A  legfontosabb ásatások, gazdag bizánci és korai iszlám leletanyaggal: Gerasa. City of the Decapolis. Ed.: C. H. 
Kraeling. New Haven Conn. 1938; Pella of the Decapolis, I—II. Ed. by R. H. Smith. The College of Wooster 1973, 
1989; A. McNicoll et alia: Pella in Jordan. Canberra 1982; kutatási helyzetképek: La Jordanie de l’äge de la pierre ä 
l’époque byzantine. Rencontres de l’Ecole du Louvre (Paris 1987); Studies in the History and Archeology of Jordan, 
I—III. Ed.: A. Hadidi. Amman 1982,1985,1987; Gh. Bisheh: Qasr al-Mshatta in the light of a recently found inscrip
tion. Studies in the History and Archaeology of Jordan, III. London-New York 1987,193-197; M. Piccirillo: Chiese 
e mosaici di Madaba. Studium Biblicum Franciscanum Collectio Maior 34 (1989); idem: The Mosaics of Jordan. 
American Center of Oriental Research Publication 1 (Amman 1993); L. A. Hunt: The Byzantine Mosaics of Jordan 
in Context: Remarks on Imagery, Donors and Mosaicists. Palestine Exploration Quarterly 126 (1994) 106-124; M. 
Piccirillo-E. Alliata: Mount Nebo. New Archaeological Excavations 1967-1997. I—II. Studium Biblicum 
Franciscanum Collectio Maior 27 (Jerusalem 1998); T. E Zbigniew-L. Koenen-F. Zayadine: Petra romana, byzanti- 
na et islamica. In: Petra. Antike Felsstadt zwischen arabischer Tradition und griechischer Norm. Hg.: T. Weber-R. 
Wenning. Mainz 1997. Bibliográfiák: D. Homes-Fredericq-J. B. Hennessy: Archaeology of Jordan, I—III. Akkadica, 
Suppi. 3, 7, 8 (Leuven 1986,1989).

55 A legfontosabb temetőpublikáció (a leletanyag a polgárháborúban állítólag megsemmisült): M. H. Chéhab: Fouilles 
de Tyr. La nécropole IV Bulletin du Musée de Beyrouth 36 (1986); a fontos bejrúti kincs: E. Will: De l’Euphrate au 
Rhin. Aspects de l’hellénisation et de la romanisation du Proche-Orient. Bibliothéque Archéologique et Historique 
135 (Beyrouth 1995) 579-587. Kitűnő összefoglalás, bőséges irodalommal: R. Schick: Palestine in the Early Islamic 
Period. Luxuriant Legacy. New Eastern Archaeology 61 (1998) 74-108; C. Dauphine: La Palestine byzantine. 
Peuplement et populations, I—III. BAR IntSer 726 (Oxford 1998).

56 K. Weitzmann: The Greek Sources of Islamic Scientific Illustrations. In: ArchOrient 244-266; D. Schlumberger: 
LOrient hellénisé, Part grec et ses héritiers dans l’Asie non méditerranéenne. Paris 1969; Syrie; The Byzantine and 
Early Islamic Near East. Studies in Late Antiquity and Early Islam 1 (Princeton 1994); J. Boardman: The Diffusion 
of Classical Art in Antiquity. Washington D.C. 1994; J. W. H. G. Liebeschuetz: From Late Antiquity to Islam in the 
Near East. JRA 9 (1996) 598-603; A. Cameron: Changing Cultures in Early Byzantium. London 1996.

57 Már L. Maculevic könyve (Byzantinische Spätantike) egyik ismertetése során fölmerült a gondolat, hogy az állami 
pecsétekkel ellátott ezüstedényeket Alexandriában készítették volna, vö. F. Drexel: recension L. Matzulewitsch. 
Deutsche Literaturzeitung 51 (1930) 645-650. E kérdéshez ld. még R. S. Bagnall: Egypt in Late Antiquity. Princeton 
1993, 321-325. A  késő antik recepciójára Id. J. H. Breasted: Oriental Forerunners of Byzantine Painting. The 
University of Chicago Oriental Institute Publications 1 (Chicago 111. 1924). Alexandria szerepéről: Volbach (1962)
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A Nagyszentmiklós kutatásával közelebbről vagy távolabbról kapcsolatban álló, vagy éppen csak kapcso
latba hozható keleti emlékek körbetekintését lezárandó kell itt megemlíteni, hogy már jó ideje rendelkezé
sünkre áll a témánkat legközelebbről érintő kínai dinasztia korából származó fémedény-művesség össze
foglalása.* 58 59 (Más kérdés, hogy az az újabb leletek fényében mennyire elavulttá vált.) További félreértések 
elkerülésére itt egyértelművé kell tenni azt is, hogy a László Gy. munkáiban a késő avar fémművesség meg
ítélésében a keleti bronzöntés nagy hagyománya megtestesítőjeként rendszeresen hivatkozott ordoszi bron
zokról már évtizedekkel ezelőtt végérvényesen kiderült: azok a késő avar kor öntött bronz övgarnitúráival 
-  már egyedül az óriási időbeli és térbeli távolság miatt is -  semmilyen kapcsolatban nem állnak.60 Szenzá
ciószámba megy azon fémedényeknek a közelmúltban történt fölfedezése, amelyek a kora középkori Tibet- 
ből származnak (51. kép: 6-10). Ezek azt mutatják, hogy ott is kialakult egy önálló nemesfémedény-műves- 
ség, mely különben az egykorú közép- és belső-ázsiaiaktól nem lényegesen tért el.61

27, 33-36; Chr. Haas: Alexandria in Late Antiquity: Topography and Social Conflict. Baltimore 1977; Roth (1980) 
160. A kopt régészeti és művészeti emlékeknek egy sor újszerű feldolgozása született, ezek alapján csökkenni lát
szik a „kopt” anyagi kultúrának a bizáncival szembeni önállósága. Alexandria jelentőségének pontos föltárása és a 
helyi, egyiptomi jellegzetességek elkülönítése után fény derülhet arra, hogy a szerencsés körülmények miatt fenn
maradt szerves anyagú tárgyak mennyire álltak közel a bizánci birodalomban általános anyagi kultúrához, Id. K. 
Wessel: Koptische Kunst: die Spätantike in Ägypten. Recklinghausen 1963; de Francovich (1963); H. Zaloscer: Die 
Kunst im christlichen Ägypten. Wien-München 1974; A. Badawy: Coptic art and archaeology: the art of the 
Christian Egyptians from the late antique to the Middle Ages. Cambridge 1978; W. A. Daszewski: An old Question 
in Light of new Evidence. In: Das römisch-byzantinische Ägypten. Aegyptiaca Treverensia 2 (Mainz am Rhein 
1983) 161-165; Stauffer (1992); R Grossmann: Die zweischaligen spätantiken Vierkonchenbauten in Ägypten und 
ihre Beziehung zu den gleichartigen Bauten in Europa und Kleinasien. Ibidem 167-173; Begegnung von Heidentum  
und Christentum im spätantiken Ägypten. Riggisberger Berichte 1 (Riggisberg 1993); A. Cameron: The 
Mediterranean World in Late Antiquity A.D. 395-600. London 1993; R. Holthoer: Byzantine Egypt: Culture in 
Collision. In: Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium. Ed.: L. Rydén-J. O. Rosenqvist. Swedish Research 
Institute in Istanbul, Transactions 4 (Stockholm 1993) 43-56; A. Effenberger: Anmerkungen zur Kunst. In: Christen 
am Nil; The Transformation of the Roman World A.D. 400-900. Ed.: L. Webster-M. Brown. London 1997; L.-A. 
Hunt: Art at the Croissroads of the Medieval Mediterranean. In: Byzantium, Eastern Christendom und Islam, I. 
London 1998. Igen tanulságos P. du Bourguet: La fabrication des tissus a-t-elle largement survécu ä la conquéte 
arabe? Bulletin de la Société Archéologique d’Alexandrie 40 (1953) 1-31. A gazdasági háttérről ld. J.-M. Carrié: 
Économie et société de l’Égypte romano-byzantine (IVe-V IIe siécles) ä propos de quelques publications récentes. 
AnTard 7 (1999) 331-352.

58 Whitehouse (1992) 118-119; S. A. Kingsley: Excavation News. Minerva 12/6 (2001) 4-5.
59 Gyllänsvärd (1958); idem: Chinese gold, silver and porcelain: the Kempe collection. New York 1971. -  Az időköz

ben Kínában föltárt és közzétett nagyszámú leletet nem feladatom fölsorolni.
60 Vö. J. Rawson-E. Bunker: Ancient Chinese and Ordos Bronzes. Hong-Kong 1990; J. F. So-E. C. Bunker: Traders 

and Raiders on China’s Northern Frontier. Seattle-London 1995.
61 Czuma (1993); A. Heller: Two Inscribed Fabrics and their Historical Context: Some Observation on Esthetics and 

Silk Trade in Tibet, 7th to 9th Century. In: Otavsky (1998) 95-118; A. Heller: The Silver Jug of the Lhasa Jokhang: 
Some Observations on Silver Objects and Costumes from the Tibetan Empire (7th-9 th Century). SRAA 9 (2003) 
213-237. -  Egy Silla-kori koreai lelet teljesen új megvilágításba helyezheti mind a tibeti, mind a koreai és az egész 
távol-keleti fémedény-művesség tárgyalását. Az egyik Tibetben napvilágot látott tálka ornamentikája oly mértékű 
rokonságot mutat egy az 5. sz. végére-6. sz. elejére keltezett, Dél-Koreában napvilágot látott ezüstedényével, hogy 
a kapcsolat jellege mindenképpen elemzésre vár, minthogy közvetlen kapcsolat a két régió között aligha képzelhe
tő el, Id. S. Bush: Some Parallels between Chinese and Korean Ornamental Motifs of the Late Fifth and Early Sixth 
Centuries A.D. Archives of Asian Art 37 (1984) 60-78.
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Uj eredmények és tendenciák a kora középkori Nyugat-Azsia és Bizánc régészeti
és művészettörténeti kutatásában

Nyugat-Á zsia

Az „ex Oriente lux” szemlélete az emberiség szoláris mítoszaiban gyökerezett, amelyek még Herderre és 
Leibnizre is nagy hatással voltak (Ázsiát tartották a „vagina populorum”-nak).62 Hogyan tudhatta volna ki
vonni magát e szemlélet hatása alól a széles olvasottságú, 1862-ben született J. Strzygowski, és egyáltalán 
miért is kellett volna? Az ő idejében, a 19. század végén és a 20. század elején még semmit sem lehetett sej
teni a Mediterráneum korai és intenzív kisugárzásainak és Közép-Ázsia művészeti fejlődésének az imént 
jelzett tendenciáiról. Ma már könnyű megítélnünk: a fentiek ismeretében egyszerűen föl sem lehetett vol
na vetni az „Orient oder Rom” elméletét! E szemlélet elavultságát szükségesnek látom néhány példával 
szemléltetni a közép- és kelet-európai régész olvasók számára:

1. A  J. Strzygowski nagy könyvei írása óta fölfedezett Dura Europos freskói oly mértékben különböznek 
a későbbi periódusokétól, hogy elkerülhetetlenné vált a feltételezés: a hellenisztikus és a szászánida emlé
kek párhuzamai sorában legalább egy olyan csoport van, amelyik sokkal inkább a Nyugatról Keletre gyako
rolt hatások jeleként értelmezhető, mintsem hogy valamilyen „hatás” az ellenkező irányban nyilvánulhatott 
volna meg.63

2. Táq-i Bostán, a késő szászánida művészet egyik legkiválóbb és legtöbbet idézett emléke (3. kép: 1), mely
ről végre példás részletességű monográfiát tettek közzé.64 Ez éppenséggel egy olyan területről való, amelyik a 
kora középkori steppe régészetéhez korban és a hagyományos felfogás szerint kulturálisan is igen közel áll; ez 
újabban a „keletpreferencia” (ld. 246-252. old) egyik fő hivatkozási pontja. Csakhogy nemrégen kiderült ró
la, hogy nem kizárólag keleti, szászánida vonásokat hordoz, hanem van benne néhány olyan elem is, amelyik 
minden kétséget kizáróan a római, illetve bizánci művészetből származik. Ezek közül a legszembetűnőbb a 
Victoria ábrázolása (3. kép: 2), a legelgondolkodtatóbb pedig szerintem az, hogy a szászánida művészet egyik 
legjellegzetesebbnek tartott eleme, a szenmurv biztosan keltezhető emléken ennél65 korábban nem fordul elő 
az iráni és közép-ázsiai művészetben, hanem csak a 7. század végétől kezdve (ritkán megvan a korai iszlám 
korban is ld. 4. kép: 1), miközben ugyanebben az időben föllelhető a bizánci kultúra területén, egy szardíniái (!) 
lelőhelyű csaton is (4 kép: 2), majd nagy számban a 8-9. századi selymeken.66 Azt sem érdemes figyelmen kí
vül hagyni, hogy perzsa-arab hagyomány szerint az emlékművet egy „Nyugatról” jött építész készítette,67 és 
hogy írásos forrásoknak -  mellesleg: a legismertebb kézikönyvekben is említett -  adatai tudósítanak arról, 
hogy római, illetve bizánci kézműveseket tömegesen telepítettek le a szászánida birodalomban.68

3. Végig kell gondolni, hogy milyen kihatással járhatott az abbaszida anyagi kultúra és művészet egészé
re az a különben jól ismert történeti adat, mely szerint Harun al-Rasid azért tette át székhelyét Bagdadból 
al-Raqqába (az Eufráteszbe folyó Balikh torkolatánál), hogy udvara közelebb essék Bizánchoz.69

4. A Kelet prioritását valló koncepcióknak egy évszázadon át egyik oszlopát jelentette a selyemszövés 
kínai eredetének ténye. Azóta a közép- és belső-ázsiainak tartott selymek egy jelentős részéről kiderült, 
hogy bizánci befolyás alatt készültek, az pedig mindig is tudott volt, hogy a kínai selyemmonopólium a 6. 
században megtört, s az 560-as években az elő-ázsiai városokban is megkezdték a gyártását.70 Ez automati-

62 Ex oriente lux. Hg.: H. Winckler. Leipzig 1905; A. Häusler: Über Archäologie und Ursprung der Indogermanen. In: 
Whither Archaeology? Papers in Honour of Evzen Neustupny. Ed.: M. Kuna-N. Venclová. Praha 1995, 214.

63 I. Lavin: The Hunting Mosaics of Antioch and their Sources. DOP 17 (1963) 201-202. A  párhuzamos kulturális fej
lődésről ld. M. Bussagli: The „Frontal” Representation of the Divine Chariot. Similarities between the Figurative 
Arts in the East and West. East and West 6 (1955) 9-25.

64 Fukai-Horiuchi (1969-1984).
65 Fukai-Horiuchi (1972) II, PI. XLVI.
66 J. W. Nesbitt: Byzantium. The Light in the Age of Darkness. Ariadne Galleries, New York 1988, 38, Fig. 55.
67 G. Gropp: Die Stellung des Künstlers im vorislamischen Iran. In: Künstler und Werkstatt in den orientalischen 

Gesellschaften. Hg.: A. J. Gail. Graz 1982, 6.
68 Pl. I. Sapur az edessai csata (260) után a fogságba esett nagy római sereg révén a kézműveseit gyarapította, vő. 

Grabar (1967) 12; II. Khusro Jeruzsálem bevételekor (614) mindenkit legyilkoltatott a kézművesek kivételével, őket 
Iránba vitette, vő. J  Orbeli (1939) 753.

69 J.-Chr. Heusch-M. Meinecke: Die Residenz des Harun al-Raschid in Raqqa. Damaskus 1989.
70 Muthesius (1997) 94-100.
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4. Szenmurv-ábrázolások: 1: korai iszlám bronzkorsó medaillon díszítőeleme; 2: ezüstcsat (Szardínia, 7. század)
(M: 1: kb. 1:2; 2: kb. 2:1)

kusan azzal járt, hogy e század 2. felétől kezdve a bizánci birodalomban és a vele kapcsolatban álló barbá
roknál egy új, díszítőelemeket és jelenetes ábrázolásokat hordozó (és terjesztő!) luxustárgy bukkant fel, 
melynek ornamentikája egyformán tartalmazhatott keleti és bizánci elemeket.

Ázsia nyugati felének régészetében és művészettörténetében tehát elsősorban az említett ásatások, lele
tek és feldolgozások, majd pedig a modern kutatási szemlélet és nem utolsósorban az interdiszciplináris 
megközelítések révén egy olyan kutatási helyzet állt elő, amely immár lényegesen több annál, mint amit a 
korábbi korszakéval összehasonlítva egyszerűen csak „újnak” lehet nevezni; maga az adatbázis és a mód
szerek is újak. Ezt a tényt nekünk, a Kárpát-medence és az eurázsiai steppe régészetével foglalkozóknak fel 
kell dolgoznunk magunkban. Az a „Kelet”, mely a Nagyszentmiklóssal korábban foglalkozó kutatók nem
zedékeinek szeme előtt lebegett, már régen nem kezelhető olyan egységesen és főleg nem olyan egyszerű
en, mint korábban, és messze nem is azonos azzal a kora középkori Kelettel, amely ma e kutatásban elkép
zelt. Egy-egy avar, honfoglaló magyar és protobolgár tárgytípus, még kevésbé egy ornamentikái elem vagy 
ábrázolás keleti eredete egyszerűen nem tekinthető többé bizonyítottnak azáltal, hogy annak párhuzama(i) 
van(nak) Ázsiában. Jó lenne több elismeréssel adóznunk az ott dolgozó régészek, művészettörténészek 
nemzedékeinek, akik évtizedeket töltenek el az ázsiai kultúrák részletkérdéseinek és azok szűkebb és tá- 
gabb összefüggéseinek föltárásával! Ezért ne ragadjunk ki többé egy-egy, éppen bennünket érdeklő elemet 
a munkáikból, csak hogy valamelyik steppei néppel kapcsolatba hozzuk azt, hanem szenteljünk figyelmet 
annak is: az adott tárgytípus, ornamentikái elem mennyire volt része a helyi kultúrának. Mi a reális alapja 
-  és egyáltalán van-e olyan -  annak, hogy azt a steppei kultúrával azonosítsuk?

Ezért gondolom hát, hogy immár szinte lehetetlen vállalkozás a Nyugat-Ázsia régészetében, művészet- 
történetében ma rendelkezésre álló óriási adattömeget egyetlen műben, egyetlen szerző által, tudományos 
igénnyel összefoglalni. Nem véletlen, hogy évtizedek óta csak egyetlen tudós akadt, aki a J. Strzygowskiéhoz 
mérhető tudással és szintetizáló igénnyel közeledett a kora középkori Eurázsia hatalmas emlékanyagához 
és művészetéhez.71 H. W Haussig két könyvben a kora középkori Eurázsia egyedülálló kultúrtörténeti szin
tézisét készítette el.72 Bár etimológiái, egy-egy történeti következtetése (egyes leleteknek, a köztük tapasz
talható hasonlóságoknak a szerző által kínált értékeléseinél) körültekintéssel kezelendők, e művek a szer
ző ismeretanyagának, az összefüggések keresésének és a releváns, de szokatlan kérdésfeltevéseknek 
köszönhetően nagy haszonnal forgatható könyvek. Az utóbbinál vonzóbb és tanulságosabb olvasmány a két 
kontinensnyi léptékű kultúrtörténeti összefüggések megértését elősegítő népszerűsítő könyve.

71 H aussig  ( 1992).
72 Haussig (1983); idem (1988).
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Bizánc

Bizánc régészeti és művészettörténeti kutatásában az elmúlt évtizedekben a Keletéhez hasonló, ugrásszerű 
változás következett be. A  közép-európai régészek által hosszú időn át hangoztatott megállapítás -  „Bizánc
ból nem ismerünk leleteket” -  napjainkra olyan közhellyé vált, ami nem állja meg többé a helyét; ezt ma 
már csak tájékozatlanságból vagy kényelemből lehet mondani. Tudomásul kell viszont venni, hogy egy nem
európai régészeti kultúrát nem lehet az Európában követett módszerekkel kutatni. Kétségkívül nem állnak 
és nem is fognak rendelkezésünkre állni több tucat vagy több száz sírból álló temetők, de a birodalom ke
leti tartományainak területén és Itáliában feltárt sírok és azok leleteinek száma immár lehetővé teszi egy bi
zánci „Gräberfeldarchäologie” megírását. A bizánci (típusú) leletanyag száma ugyanis a különféle ásatások 
(városok, erődök, falusi települések, templomok stb.) révén óriásira duzzadt, s így elérkezett az idő az ösz- 
szefoglalására (ez egyetlen személy által reménytelen vállalkozás lenne). A kora középkori régészettel fog
lalkozó közép- és kelet-európai kutatásnak óriási vesztesége, hogy a Bizánc régészetében elért eredmények 
és a feltárt leletek különböző okokból ismeretlenek maradnak előtte.73 Most egyedül a jelen könyv témájá
ba közvetlenül vágó körből merítve a példát: nemcsak nagy jelentőségű új kincsek -  pl. Kumluga, Attaliatou 
(5. kép) -  váltak ismertté, hanem a fémedények kutatásában egy új szemlélet született, mely a leleteket tér
ben és időben szintetizálva, de egyben történetileg is elemezve tárgyalja. M. Mundell Mango (1986) és S. A. 
Boyd (1992) könyvei megjelenése óta az 5-7. századi fémedény-művességben alapvetően új kutatási hely
zetről beszélhetünk.74 Jó lenne, ha mindaz a sokféle tanulság, melyet e munkák kínálnak, mihamarább köz
kinccsé válnék a közép- és kelet-európai régészetben, a steppei népek kutatásában is; egy részüket megkí
sérlem gyümölcsöztetni (Id. VI. fejezet).

Terminológiai változások

A mindent automatikusan a Kelet emlékeivel magyarázni akaró kutatói magatartással szemben megfogal- 
mazódhatik egy másik szélsőséget képviselő, szkeptikus kérdés is: valóban annyira érdekesek, sőt fontosak 
lennének ezek az új keleti leletek és tudományos eredmények egy olyan kincs kutatása számára, amely az 
előbbiektől igen távol eső Kárpát-medencében látott napvilágot? Meg vagyok győződve arról, hogy erre ha
tározott igennel válaszolhatunk, de egyáltalán nem azért, amiért Nagyszentmiklós gyökereit eddig is Keleten 
keresték. Hanem azért, mert nemcsak a leletek és a kutatási eredmények újak Nyugat-Azsia régészetében és 
művészettörténetében, hanem velük párhuzamosan azok az alapfogalmak is új tartalmat kaptak, amelyeket 
Nagyszentmiklós vizsgálatában rendszeresen szokás használni. A „szászánida”, „kopt”, „bizánci”, „korai isz
lám” melléknevek, illetve főnevek ma már egészen más leletekre és kulturális jelenségekre vonatkoznak, 
mint amelyeket pl. J. Strzygowski ismert (és azok, akik a mai napig az ő nyomában járnak...). Ez pedig azt 
is maga után vonja, hogy a Nagyszentmiklóssal kapcsolatban párhuzamként emlegetett leletek, ábrázolások 
is ma már más megítélés alá esnek. A kincs kutatása számára igen fontosnak látom e változások közül már 
egyedül azon néhányat is megemlíteni, melyek a terminusok tartalmában következtek be. (Újból csak hang
súlyoznom kell, hogy jómagam egyáltalán nem vagyok a bizánci és az ázsiai művészettörténet szakértője!)

„Szászánida művészet”

Miként K. V Trever az 1936-ban megjelent könyvében igen tágra terjesztette ki a „szászánida fémművesség” 
fogalmát,75 úgy 1938-ban J. Orbeli és J. Margulies is még megengedhették maguknak, hogy Ja. I. Smimovnak 
és J. Strzygowskinak e terminus használatára vonatkozó intéseit figyelmen kívül hagyják.76 (Ja. I. Smirnov 
már 1909-ben a „szászánida” helyett a „keleti ezüst” címet adta klasszikus művének, és ezt a nézetét J. Strzy-

73 E helyzeten változtathatna egy, a bizánci „kis tárgyak” régészetét összefoglaló kézikönyv. Követendőnek tartom azt 
a típusú feldolgozást, mely a 6-7. századi női ékszerek tipokronológiájáról megjelent, vö. Maniére-Lévéque (1997). 
-  A nagy összefoglalások, szintézisek, monográfiák, közlemények és katalógusok kimeríthetetlen tárházát kínálja a 
Byzantinische Zeitschrift évente megjelenő, teljesnek mondható bibliográfiája.

74 Painter (1996) 875.
75 Trever (1936).
76 Orbeli, (1938); Margulies (1938).
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5. A z attaliatoui kincs (6/7. század)

gowski is osztotta.77) így történhetett meg, hogy a terjedelmében és hatásában egyaránt hatalmas „Survey of 
Persian Art”-ban a szászánida fémedényeket nemcsak a korabeli Közép-Ázsia tárgyaival, de a bizánci és ko
rai iszlám ötvösség termékeivel együtt, tulajdonképpen az utóbbiakkal egybemosva mutatták be.78 Csakhogy 
mindaz, amit a fémedény-művesség kutatásában kb. egy évszázadon át a „szászánida művészet” fogalma alatt 
értettek, az ma E O. Harper munkáinak köszönhetően teljesen más kezelésmódot igényel. Az amerikai ku
tatónő többek között azt állapította meg, hogy voltak nem-szászánida mesterek is, aki szászánida stílusban 
dolgoztak, s akik egy széles felvevőkört igen hosszú perióduson keresztül láttak el a termékeikkel.79 Ez azt 
jelenti, hogy a „szászánida” melléknév és főnév a fémművesség területén alkalmazva egyszerre bír szűkebb 
és tágabb jelentéssel. Az első alatt a szó eredeti jelentése értendő, azaz azon tárgyak, amelyek a dinasztia 
uralkodási ideje alatt (226-651) készültek. A tágabb tartalmú azokra a termékekre vonatkozik, amelyek a 
szászánida korral egyidejűek ugyan, de etnikai-kulturális tekintetben nem azonosak a valódi szászánidákkal. 
Ez utóbbi terminus egy stílust, egy kulturális felfogást jelöl, mely nem feltétlenül esik egybe a szászánida bi
rodalom történeti és földrajzi határaival. Jól illusztrálja mindezt, hogy a „szászánida” jelző használatának ko
rábban korlátlan jellege nemcsak a művészet területén vesztette el jogosultságát, de még a szászánidáknak 
bizonyos nyersanyagok elterjesztésében játszott szerepével kapcsolatban is, így pl. kiderült, hogy a hosszú 
ideig szászánida, preiszlám vagy posztszászánida eredetűnek tartott hegyikristályok kutatásából sem lehet 
többé Bizáncot kihagyni.80

Amikor régebben Nagyszentmiklós kutatásában a szászánida művészetet hozták szóba, sosem került sor 
arra, hogy a kincset a korabeli Irán teljes anyagi kultúrájával hasonlítsák össze; csakis így élhetett és marad
hatott fönn a „szászánida hatás”-ra való hivatkozás gyakorlata. Ha valaki azonban a szászánida mozaikokat,81

77 Smimov (1909); Strzygowski (1909) 680. Az igazságnak tartozunk annak leszögezésével, hogy a későbbi munkáiban 
J. Strzygowski már nem tartotta magát ehhez az intéshez.

78 Margulies (1938) 781. 4. j. M. Rosenberg szemére hányta, hogy nem ismerte az Iránnal való kapcsolatokat -  eköz
ben ő volt az, aki indoklás nélkül szászánidaként kezelt egy sor biztosan bizánci eredetű tárgyat.

79 Harper (1983).
80 J. Beckwith: Some early byzantine Rock Cristals. In: Studies in Memory of David Talbot Rice. Ed.: G. Robertson-G. 

Henderson. Edinburgh 1975,1-5; J. Philippe: Le cristal de röche et la question byzantine. Corsi 26 (1979) 245. Egy 
6. századi bizánci csat karikája: K. R. Thrown]: Belt Buckle and Tongue. MMA Bull, Fall 1995, 23.

81 R. Ghirshman: Bichäpour II. Les mosai'ques sassanides. In: Musée du Louvre, Département des Antiquités 
Orientales, série archéologique VII (Paris 1956); H. von Gall: Die Mosaiken von Bishapur und ihre Beziehung zu 
den Triumphreliefs des Shapur. AMIT 4 (1971) 193-205.
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a textileket,82 a nagyszámú gemmát83 és stukkótöredékeket84 jobban megnézi, akkor sem azok ornamentiká
jában, sem kompozíciójában nem talál annál nagyobb fokú egyezésekre Nagyszentmiklóssal, mint amilyenek 
az egész Keleten -  de ideértve az ókori Közel-Keletet is! -  általában is föllelhetők. Könnyen jöhet az ellen
vetés: ötvöstárgyakat csak ötvöstárgyakkal lehet összevetni -  nos, már egy, a szászánida művészetben való 
gyors körültekintés is meggyőzhet arról, hogy igenis sok olyan díszítőelem van, amely nyersanyagtól, techni
kától független. Hozzá kell mindehhez számítani, hogy P. O. Harper tipologizálása szerint a fémedényeknél 
a „central Sassanian” alatt a birodalom belső területei értendők, a „provinciái” az iráni vagy iranizált perem
területeket (pl. Mérv) jelenti. A „peripheral Sassanian” elnevezés megalkotója -  igen tanulságos módon -  
megkülönbözteti a politikai fennhatóságot és a kulturális hatást; azon területek művészetét jelzi, melyek nem 
a sah uralma alá, hanem egy másik kultúrkörbe tartoztak (pl. Szogdia, Baktria).85 Végül újból csak emlékez
tetni szeretnék arra a megfigyelésre, hogy a „szászánidá”-nak nevezett fémedények egyáltalán nem csak a 
szászánida dinasztia fennállása idejéből és fennhatósági területéről ismeretesek; úgyhogy egy valóban kriti
kus megközelítés esetén alig marad valami, amit Nagyszentmiklóssal ténylegesen össze lehet hasonlítani. 
Ezért van igen nagy szükség az elemző összehasonlításukra (vö. 150-169. old.) és a „szászánida” jelzőnek a 
közép- és kelet-európai régészetben megszokottnál jóval körültekintőbb használatára.

„Kopt művészet”

A J. Strzygowski által fogalomként és kulturális meghatározásként egyaránt gyakran használt „kopt” 
jelzőről86 mára kiderült, hogy az pontatlan, teljesen idejétmúlt;87 azok az emlékek szinte kivétel nélkül a bi
zánci kultúra (tágabb) fogalomkörébe tartoznak (ld. 57 j.).

„Korai iszlám művészet”

Először is nem lehet itt említetlenül hagyni azon monográfiákat, közülük is csak a legfrissebbeket említve, 
amelyek az egész birodalom kultúrájára meghatározó hatást gyakorló elő-ázsiai tartományok kora közép
kori történetét dolgozták fel.88 Ezen szintézisek, egyes konkrét megfigyelések és általában: az iszlám művé
szet kutatásában ma már nem is újdonságnak számító szemléletmód alapján eljött az ideje, hogy felülvizs
gáljuk a „korai iszlám” elnevezést a közép- és kelet-európai steppei régészetben. Az említett új eredmények 
és szempontok közül is megemlítek itt néhányat.

Mindig is köztudott volt, hogy a leghíresebb 8. századi bizánci mozaikot arab kalifa készíttette Damasz- 
kuszban (al-Walid, 705-711) (6. kép) -  csak éppen az ebből adódó kultúrtörténeti következtetés levonására 
kellett sokat várni. Arab hagyomány szerint Medina és Córdoba építkezéseinél is bizánci mesterek bizánci 
eredetű nyersanyagok felhasználásával működtek közre.89 Ugyanígy a 20. század eleje óta ismert az omaj- 
jád kori Qusayr Amra fürdő -  mégis beletelt egy háromnegyed évszázadba, míg kiderült: ez a késő antik és

82 A Ph. Ackerman alapvető műve (Textiles through the Sasanian Period, with a Catalogue of Säsänian Silks. In: SPA, 
/, 691-715) óta megjelent legújabb összefoglalások: E. H. Peck: The Representation of Costumes in the Reliefs of 
Taq-i Bustan. ArtsAs 31 (1969) 101-146; N. V. Djakonova: Sasanidskie tkani. Trudy GosÉrm 10 (1969) 81-98; R. V. 
Ricciardi: Note sull’arte tessile sassanide. Mesopotamia 3-4 (1968-1969) 385-415; B. Goldman: The Later Pre- 
Islamic Costume. IrAnt 28 (1993) 1-45; Martiniani-Reber (1977); idem (1986); M. Domyo: Late Sassanian Textile 
designs in the Reliefs at Taq-i Bustan. Bull CIETA 74 (1997) 18-27.

83 A. Ja. Borisov-V G. Lukonin: Sasanidskie gemmy. Leningrad 1962; A. D. H. Bivar: Catalogue of the Western Asiatic 
Seals in the British Museum. Stamp Seals, II. The Sassanian Dynasty. London 1969; Brunner (1978).

84 D. Thomson: Stucco From Chal Tarkhan-Eshqabad near Rayy. Warminster 1976; ./. Kroger: Sasanidischer 
Stuckdekor. Baghdader Forschungen 5 (Mainz 1982).

85 P O. Harper: The Sasanian Ewer; Question of Origin and Influence. Bulletin of the Middle Eastern Culture Center 
in Japan 5 (1991) 70-71. 13. j.

86 Strzygowski (1904).
87 A. Effenberger: Anmerkungen zur Kunst. In: Christen am Nil 31-35; Török (1998) 10-11. 7. j.
88 F. Donner: The Early Islamic Conquests. Princeton NJ 1981; Gaube (1982); A. Cameron et alia: The Byzantine and 

Early Islamic Near East. Princeton NJ 1991, 1994, 1995; The Roman and Byzantine Near East. Ed.: J. Humphrey. 
JRA, Supplementary Series 14 (Ann Arbor Mich. 1995).

89 K. A. Creswell: The legend that al Walid asked for and obtaines help from the Byzantine Emperor. A  suggested 
explanation. JRAS 1956, 142-145.
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6. Omajjida mecset bizánci mozaikdíszítése, részlet (Damaszkusz, 8. század)

bizánci művészet és az iszlám művészet találkozásának egyik kulcsfontosságú láncszeme.90 A jeruzsálemi 
Sziklatemplom köztudottan az iszlám építészet egyik legkorábbi (691-692) és a muzulmánok egyik legszen
tebb emléke,91 s az ornamentikájában a bizánci császári udvar és a keresztény szentek ábrázolásain látható 
díszítmények adaptációival találkozunk.92 A leghíresebb omajjád palota, Khirbat al-Mafjar építészeti kon
cepciója klasszikus alapokra megy vissza,93 s egy sor, a szíriai sivatagban feltárt palotáról kimutatták, hogy 
azok nem az iszlám kort megelőző, bizánci építmények, hanem omajjád koriak94 -  ez azt jelenti, hogy a ko
rai iszlám udvari építészet bő másfél évszázadon át bizánci stílust, technikát és alaprajzokat95 használt! Ha-

90 A. Musil: Kusejr Amra. Wien 1907; M. Almagro et alia: Qusayr ‘Amra. Residencia y banyos omeyas en el desierto de 
Jordánia. Madrid 1975;/. M. Blázquez: La pintura helenística de Qusayr-Amrah. Archivo Espanol de Arqueologia 
56 (1983); F. Zayadine: The Umayyad Frescoes of Quseir Amra. BCH Sup. XIV, 1983, 424-427; G. Bisheh: Qusayr 
Amra, les fresques d’un palais omeyyade. Dossiers Histoire et Archéologie 118 (1987); O. Grabar: La place de 
Qusayr Amrah dans l’art profane du haut Moyen Age. CahArch 36 (1988) 75-83; idem: Fart omeyyade en Syrie: 
source de fart islamique. In: Syrie 187-193.

91 Jeruzsálem hatását a korai iszlám művészetre Id. J. Raby-J. Johns: Bayt al-Maqdis Abd al-Malik’s Jerusalem. Ox
ford 1992.

92 Sh. Blair: What is the Date of the Dome of the Rock? Oxford Studies in Islamic Art 9 (Oxford 1998) 59-88.
93 Y. Crowe: Survival of Classical Elements in the Ground-plan of Khirbat al-Mafjar‘. Akten des VII. Kongresses für 

Arabistik und Islamwissenschaft. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Kl. III. 
98 (1976) 92-98.

94 O. Grabar: Ummayad Palaces Reconsidered. ArsOr 23 (1993) 93.
95 M. Ecochard: Filiation de monuments grecs, byzantines et islamiques. Une question de géometrie. Paris 1977, 21-40.
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7. Bizánci griff- és szenmurvábrázolás omajjida palota faragott kőkapuján (Msatta, 8. század)

sonló mondható el a köznép mindennapi anyagi kultúrájáról is; a legnagyobb darabszámot mutató kerámia- 
anyagon belül nincsen lényeges különbség a bizánci és a korai iszlám kori között.96 Az pedig az iszlám nu
mizmatika kutatói körében elemi ismeretnek számít, hogy az arabok saját pénzverésük megindításáig (691) 
a Bizánctól elhódított területeken a bizánci, a szászánida birodalom földjén pedig a szászánida pénzverést 
folytatták.97 Harun al-Rasid székhelyének áthelyezéséről fentebb már esett szó; ezért -  és hasonló más 
szempontok miatt -  a korai iszlám anyagi kultúra és művészet antik, bizánci gyökerei98 egyáltalán nem csak 
az iszlám specialistáit kell, hogy érdekeljék, hanem mindazokat is, akik -  hasonlóságok alapján futólag ítél
kezve -  az abbaszida kultúrának közép- és kelet-európai leletekre gyakorolt hatásáról értekeznek!

96 A. Walmsley: Tradition, Innovation and Imitation in the Material Culture of Islamic Jordan: The First Four 
Centuries. Studies in the History and Archaeology of Jordan 5 (Amman 1995) 657-668.

97 J. Walker: A Catalogue of the Arab-Byzantine and post-reform Umaiyad coins. London 1956; idem: A  Catalogue of 
the Arab-Sassanian Coins. London 19672.

98 O. Grabar: Islamic Art and Byzantium. DOP 18 (1964) 88; idem: Survivances classiques dans Part de ITslam. ArtsAs 
25 (1975) 371-380; idem: Classical Forms in Islamic Art and Some Implications. In: Künstlerischer Austausch -  
Artistic Exchange, I. Hg.: Th. W. Gaehtgens. Berlin 1993, 35-42; F. Rosenthal: Das Fortleben der Antike im Islam. 
Zürich 1965; J. Lassus: Elements greco-romains et byzantins dans Part islamique. ArtsAs 21 (1971) 387-398; 
R. Hillenbrand: The Classical Heritage in Islamic Art. Scottish Journal of Religious Studies 7 (1986) 123-140; 
B. Finster: Die Antikenrezeption in der umayyadischer Kunst. In: D ie Gegenwart des Altertums. Hg.: D. Kuhn-H. 
Stahl. Heidelberg 2001, 373-389; G. Brands: Die Ursprünge der frühen islamischen Kunst. Ibidem 391-394. (Ez utób
bit Török L. szívességéből ismertem meg, melyért itt is köszönetét mondok.)
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Összefoglalva: A fentiekben vázolt kutatási helyzetből és más, itt nem említett példákból a specialisták az 
elmúlt évtizedekben már levonták a következtetést -  ideje nekünk is, a kora középkori Közép- és Kelet-Eu- 
rópa keleti kapcsolatai iránt érdeklődő régészeknek is követnünk őket. A  szakemberek műveiben szó sincs 
az iszlám művészetnek" arról a „kisugárzásáról”, amelyet a közép- és kelet-európai steppei régészet kuta
tói olyan könnyen szoktak a „keleti kapcsolatokra” vonatkozó feltételezéseikbe vagy éppen megállapítása
ikba beleépíteni. Már a címe is sokatmondó annak a tanulságos cikknek, amely arra hívja föl a figyelmet, 
hogy az általunk többnyire globálisan és abszolút eredetinek értelmezett „korai iszlám művészet” fogalmá
nak milyen sokféle időbeli és sokfelé vezető etnikai-kulturális gyökere van.99 100 Különösen izgalmas O. 
Grabar elemzését olvasni arról a kérdésről, hogy valójában mi rejlik az „iszlám” jelző mögött. Az ő föllépé
se óta a kérdéskör iránt érdeklődők körében (szinte) mindenki számára egyértelművé vált, hogy Ázsia nyu
gati végén a három nagy kora középkori birodalom (Irán, Bizánc, az omajjád és abbaszida Kalifátus) kul
túráját nem szabad, illetve nem tanácsos egymástól elszakítva vizsgálni; a kölcsönhatások az anyagi 
kultúrában -  az ideológiai eltérések ellenére is! -  sokkal jelentékenyebbek voltak, mint azt korábban sejtet
ték.101 Ez azt is jelenti, hogy az általunk ismert és tanulmányozandó leletek, kulturális elemek egyáltalán 
nem feltétlenül azon kultúra szerves produktumának tartandók, ahol azok ténylegesen napvilágot láttak. Az 
adott tárgytípus, ornamentika, technika eredetével kapcsolatban szinte minden alkalommal speciális nyo
mozás szükségeltetik.

E helyzetet képszerűen érzékeltetendő úgy fogalmazhatunk, hogy legtöbbször kulturális búvópatakokkal 
van dolgunk: hasonló vagy azonos tárgytípusok és főleg ornamentikái elemek váratlanul és népvándorlások, 
közvetlen kapcsolatok nélkül is, a keletkezési helyüktől akár 1000 km és/vagy évszázadok távolságában is 
fölbukkanhatnak! Hogy milyen nagy a leegyszerűsítésekből és az elsietett történeti következtetésekből fa
kadó veszély, erre példaként a msattai omajjád kori (8. század 1. fele) palota102 ornamentikájára hivatko
zom. A reliefeken ugyanis a jellegzetesen bizáncinak tartott griff- és a jellegzetesen szászánidának tartott 
szenmurv-ábrázolások egymás mellett fordulnak elő (7. kép). Ez is mutatja, hogy egy tárgy, egy díszítőelem 
lelőhelye és kora önmagában még nem tekinthető az adott tárgy, díszítőelem eredetére, illetve készülési 
idejére vonatkozó biztos kiindulási pontnak.

A nagyszentmiklósi kincsnek az a fajta régészeti és művészettörténeti kutatása, amely a „két József” 
(Hampel J. és J. Strzygowski103) korában még természetes volt, a Kárpát-medence, Ázsia, Bizánc és az isz
lám kora középkori kutatásában a 2. ezredfordulóra végleg elavulttá vált. Az ő látásmódjuk és munkamód
szerük már nem „aktualizálható” vagy „modernizálható”, és az sem segít a dolgokon, ha újabb és újabb le
leteket a régi látásmód szerint tárgyalnak. A kincs mind összességében, mind a részletei tekintetében 
továbbra is alapkutatásra vár. N. Mavrodinov monográfiája a megjelenésekor a kora kutatási színvonalán 
állt, de könnyen belátható, hogy az ma már régészeti, művészettörténeti szempontból sok tekintetben nem 
állhatja meg a helyét. Egyrészt azért, mert az azóta eltelt bő fél évszázad alatt számos új régészeti lelet vált 
ismertté, új megfigyelések és művészettörténeti eredmények, új módszerek születtek, másrészt mert N. 
Mavrodinov szemléletmódja teljesen, adatbázisa pedig túlnyomórészt elavulttá vált. Ami László Gyulának 
Rácz I. nagyszerű fényképeivel illusztrált könyvét illeti, az -  egyes ötvöstechnikai részleteken túl -  elsősor-

99 R. Ettinghausen: La peinture arabe. Génévé 1962; H. G. Franz: Palast, Moschee und Wüstenschloß. Das Werden 
der islamischen Kunst 7.-9. Jahrhundert. Graz 1984; idem: Von Baghdad bis Cordoba. Ausbreitung und Entfaltung 
der islamischen Kunst 850-950. Graz 1984.

100 G. Wiet: EEmpire néo-byzantin des Omeyyades et l’Empire néo-sassanides des Abbassides. Cahiers d’Histoire 
Mondiale 1 (1953) 63-71.

101 O. Grabar: The Formation of Islamic Art. New Haven-London 1987; idem: The Shared Culture of Objects. 
Byzantine Court Culture. In: Byzantine Court Culture from 829 to 1204. Ed.: H. Maguire. Washington D.C. 1997, 
115-129.

102 L. Trümpelmann: Mschatta. Ein Beitrag zur Bestimmung des Kunstkreises, zur Datierung und zum Stil der Orna
mentik. Tübingen 1962, 45; P. Soucek: al-Mushattä. In: The Encyclopaedia of Islam. II (Leiden-New York 1993) 
675-676.

103 Megemlíthetünk még egy harmadikat is: Huszka József (1854-1934) dilettáns néprajzkutató volt, aki nemcsak a 
honfoglalás kori ornamentikát, de még az újkorban kialakult székelykapuk faragott díszítéseit is az általa ismert 
szászánida és indiai művészetből (!) kívánta levezetni, vő. Kása L. in: Magyar Néprajzi Lexikon, II. Főszerk.: 
Ortutay Gy. Budapest 1979, 613. Említése e könyvben egyedül azért indokolt, mert a szemléletmódja rejtetten Ma
gyarországon a kutatók körében is föl-fölbukkan, s népszerűsége érzékelhető a társadalom bizonyos köreiben is.
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8. Rovásírásos feliratok a szarvasi késő avar csont tűtartón (M: 1:1)

ban a kultúrtörténeti vonatkozásokkal, s nem a kincs tipokronológiai kérdéseivel foglalkozott. Megismét
lem: a kincs új és újfajta feldolgozásra vár, melyet egy munkaközösségnek kell majd elvégeznie; a szerző a 
jelen munkájával ezt reméli előkészíteni.

A kincs avar eredetének, illetve kapcsolatának gondolata napjainkban már nagymértékben van jelen a 
kutatásban, ezt célszerű lesz a feliratok történeti értékelése során is a jelenleg szokásosnál fokozottabban 
számításba venni. Mindezen meggondolásokon túl van egy kétségbevonhatatlan adat is, mely perdöntőén 
szól bele a kincs kora és etnikai hovatartozása körüli két évszázados vitába. Rovásírásos feliratainak a szar
vasi felirattal (8. kép) való, Róna-Tas A. által kimutatott lényeges104 egyezései egyértelműen a kincs avar -  
tehát nem protobolgár, nem honfoglaló magyar! -  készüléséhez kínálnak bizonyítékot. A kincsnek és a ve
le kapcsolatos kérdéseknek az alábbiakban következő elemzése szintén ezt látszik igazolni.

104 Róna-Tas (1990) 27: „...a többi nagyszentmiklósi felirattal és a szarvasi felirattal lényegében azonosnak látszik...”
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I. A LELŐHELY

A lelőhelyen helyszíni szemlét a kinccsel foglalkozó régészek közül senki sem végzett; ilyen típusú informá
cióként mindössze az állt a kutatás rendelkezésére, amit az 1960-as években a városban járó Erdélyi I. nő
vére és Szőcs István kolozsvári újságíró, valamint Csatády Béla helyi lakos szolgáltatott Erdélyi I.-Pataki L. 
cikkei megírásához. Ezek közül a lelőhely környékének helyben használatos neve („Sziget”) és a bezdini ko
lostorba került keresztről105 szóló hír azóta beépült a szakirodalomba.

2002. május végén jártam a lelőhelyen: Strada Comorii 19 (1920 előtt: Aranykincs utca). A  ma városi ran
gú Nagyszentmiklóson mindenki tud az egykori kincsről, a házon a II. világháború végéig állt a lelet előke
rüléséről megemlékező márványtábla. A  város helytörténeti gyűjteményében látható a kincsnek ismeretlen 
időben és helyen készült másolata, ami eredetileg a helyi földesúr, Nákó gróf kastélyában volt.106 A ház mai 
tulajdonosa annak a Vitamir Carpeni§annak özvegye (Terézia), aki annak idején Csatády Bélát a ház régi
ségéről tájékoztatta. Borovszky S. 1912-ben azt írta, hogy a ház ugyanaz, mint a kincs előkerülésekor, csak 
kisebb változtatásokat végeztek rajta.107 Ez ma már semmiképpen sem lehet igaz, mert a jelenlegi ház tég
lából készült, a ma hozzá tartozó gazdasági épületek vályogja pedig nem bírhatott ki ennyi időt. (A II. ka
tonai felmérés a telken -  amint másutt sem -  nem is jelez téglából készült házat.) A tulajdonosnő a talál
kozás első pillanatában tudta, hogy a külföldi rendszámú autóval érkezett vendégek milyen járatban 
vannak, és a román mellett három nyelven folyékonyan beszélve (magyar, német, szerb), enyhén folk- 
lorizálódott formában adta elő a kincs megtalálásának és Bécsbe kerülésének történetét. A mai Str. 
Comorii a város szélére esik, az utcában sorakozó házak mögött zöldségeskertek vannak, melyek végében 
egy hosszú és sűrű drótkerítés húzódik, amögött a cigánytelep terül el. (A település határa már a 19. szá
zadban is itt volt.)

105 Erdélyi-Pataky (1968) cikke hívta fel a kutatás figyelmét arra a lehetőségre, hogy a kinccsel együtt egy kereszt is 
napvilágot látott volna, ami a helyi földesúrhoz került, aki pedig azt a mai Munar község határában levő bezdini 
szerb kolostornak ajándékozta. Erdélyi I. szíves szóbeli közlése szerint Szőcs István kolozsvári újságíró a 60-as évek 
elején járt a kolostor kapujában (beljebb nem engedték), amikor azt mondták neki, hogy a kereszt a II. világhábo
rú idején elveszett, de még mindig megvan annak foglalata, ami alapján nyilvánvaló, hogy egy lánc is tartozott hoz
zá. Mindezen információ elemeinek bizonytalan voltát szükségtelen itt elemezni. A  kereszt (állítólagos) létéről a 
kincs kutatása éppenséggel már jóval korábban is tudomást szerezhetett volna G. Coto§man könyvéből; Erdélyi 
Istvánon és Pataky Lászlón, valamint M. Rusun (ld. Rusu [1986b]) kívül egyedül Prohászka P. ismeri ezt az adatot, 
vö. Prohászka (2002) 56. 78. j. Ott a szerző hivatkozik V Grozescu 1887-ben megjelent munkájára, ahol első ízben 
említik a keresztet. Amennyiben ez nem egyedül egy, a kolostorban élő kegyes hagyományra támaszkodik, akkor 
e tárgy egykori meglétét valószínűnek tarthatjuk.

A  keresztről esetleges információkat szerzendő 2002 májusában a kolostorban jártam, ami ma már elhagyatott, 
egyetlen kalugyerica lakik benne. Az épületegyüttes karbantartott (nyári táborokat rendeznek benne), maga a 
templom azonban nem, és nincsen benne semmi érték. (Titkon azt reméltem, hogy -  az ortodox kegyes szokást kö
vetve -  a keresztet megtalálom az ikonosztázionra erősítve...) Szentmiklósi Sándor, a temesvári múzeum régésze 
megígérte, hogy megpróbál a kereszt kérdésének utánajárni a bezdini kolostornak a temesvári vikariátusba került 
levéltári anyagában. A  helyszíni szemlén való részvételéért, a városi kataszteri térképek másolatai beszerzésében 
nyújtott segítségéért hálás köszönetét mondok neki.

106 Borovszky S.: Torontál vármegye. In: Magyarország vármegyéi és városai. Budapest 1911, 90.
107 Ibidem 43.

39



U.ccJ

'' :i 114
^  #  ■& i r ^

*  £ ' 4  *  *  * j *  *
4  'Á . : 4  4  &  &  4 -  J

W  &  ÜL *6, *  $» t -  Ä

40

9. Nagyszentmiklós, a kincs lelőhelye, 1 :1: a község az I. katonai fölmérés térképén (1769-1772 között); 
2: részlet: a „Sziget” határrész (megjelölve: a lelőhely környéke)
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10. Nagyszentmiklós, a kincs lelőhelye, II: 1: a község a II. katonai fölmérés térképén (1865) 
2: a község és a szomszédos falvak a III. katonai fölmérés térképén (1884)
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11. Nagyszentmiklós, a kincs lelőhelye, III: a község A. Quirinpop térképén (1796,1801-ben készült másolat) 
(délre nyíllal megjelölve: ismeretlen korú földvár [?])
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12. Nagyszentmiklós, a kincs lelőhelye, IV: részlet: a „Sziget” határrész A. Quirinpop térképén

A lelőhelyről kitűnő tájékoztatást nyújtanak Magyarország ún. I. és II. katonai felmérésének 1:28 880 
léptékben készült térképei: az elsőn a természeti környezet, a másodikon a ház és környéke tanulmányoz
ható. A Mária Terézia uralkodása alatt, 1765-ben elkezdett I. felmérés térképsorozatában Nagyszentmiklós 
a II. József császár (1780-1790) alatt befejezett „Section 14” sorszámú lap közepében található (9. kép:
l) .m  Ez az I. felmérésen belül a legkorábbiak közül való, 1769-1772 között készült, tehát évtizedekkel a 
kincs előkerülése előtt. Mivel a környék az I. felmérés idején még lakatlan volt (9. kép: 2), a lelőhely pon- 108

108 A  Magyar Hadtörténeti Térképtár folyamatosan szerzi be Bécsből a korabeli Magyarországról készült térképsoro
zat nagyméretű lapjainak másolatát. A 2000-ben előadott kérésemre dr. Jankó Annamária külön kerített sort e lap 
(és a szomszédos Csanád községet ábrázoló) beszerzésére. Fogadja ezért és a térképek kiértékelésében nyújtott se
gítségért a köszönetemet!
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tos lokalizálása a II. felmérés segítségével végezhető el (10. kép: 1). A  két térkép összevetésekor kiderülnek 
az I. felmérés pontatlanságai (a településen keresztülfolyó Aranka medrének iránya és a bennünket köze
lebbről érdeklő „Sziget” határrész alakja). A II. katonai felmérés bő száz évvel későbbi (1865), azon 
Nagyszentmiklós a XXXIX: 63. sz. lapon található; ennek megbízhatóságát Magyarország III. katonai fel
mérése (1884) során készült 1:200 000 léptékű térképe igazolja (10. kép: 2). E kettőn kívül a kutatás ren
delkezésére áll még egy különösen értékes térkép, mely három évvel a kincs előkerülése előtt, 1796-ban 
készült, a telkek, a természeti viszonyok pontos helyzetét rögzíti.109 Ez Anton Quirinpop kamarai mérnök 
munkája, melyet Ferdinand Hoffmann 1801-ben készült másolataként a Magyar Országos Levéltárban 
őriznek (11. kép). A  felmérés és a másolat elkészülte közti időben lezajlott parcellázások, telekkimérések 
miatt a község DNy-i részét feltüntető térképlap észak és kelet felé nem pontosan illeszkedik a korábbi ál
lapotot tükröző térképlaphoz.

Az 1796/1801-es térképen (12. kép) és a II. felmérésen (13. kép) jól látszik a Sziget formája: az Aranká
nak egy majdnem szabályos négyzet alakú meandere fogta körül (kb. 800x900 m), s ez a négyzet az ÉNy-i 
sarkánál kapcsolódott az élővízhez. A környéket a két felmérés közti időben — A. Quirinpop térképe alap
ján megítélve -  valószínűleg a 18. század legvégén telepítették be. Megőrizték a korábbi struktúrát: az ad
dig lakatlan szigeten az É-D-i (pontosabban: ÉNy-DK-i) irányban húzódó útból lett a későbbi Aranykincs 
utca, aminek nyugati oldalán házakat később csak addig építettek, ameddig az I. felmérés mezőt jelzett. 
A. Quirinpop térképén a Szigeten kimért, de a mérnökök számára vagy érdektelen, vagy még nem teljesen 
betelepített telekegyüttes körvonala megegyezik a II. felmérésen látható, a maival is megegyező település- 
szerkezettel. Valamennyi későbbi térképen látszik az I. felmérésen a Szigetet rézsűt irányban átvágó út vo
nala -  a későbbi településszerkezet ehhez alkalmazkodott. A Sinnicolau Mare-i polgármesteri hivatalban 
őrzött, 19. századi kataszteri térképek segítségével a lelőhelyhez tartozó ház és telek helye a II. felmérésen 
pontosan azonosítható.110 Eszerint a kincset az egykori (fél)sziget „felső”, azaz a bejáratához közeli harmadá
ban, a víz közvetlen közelében ásták el (13. kép).

A  sziget alakja és a lelőhely természeti környezete e sorok írójában azt a benyomást kelti, mintha az el
rejtés helyét nem találomra, kapkodva választották volna ki. Mindörökre tisztázhatatlan, hogy e környék a 
kincs tulajdonosa előtt jól ismert volt-e, azaz hogy volt-e akkoriban a tágabb környéken, a Maros alsó fo
lyása mentén valamilyen fontos település-, illetve hatalmi központ, vagy maga a tulajdonos is errefelé lakott 
volna.111 Nem gyors folyó könyökéről lévén szó, az egykori felszínből kevés pusztulhatott el, ezért az elásott 
kincs csekély mélysége (1 láb, azaz 31,6 cm!) a sietve történt elrejtés jele lehet.

A ránk maradt feljegyzések arról tudósítanak, hogy Neza Vuin és fia a szőlejükben bukkant a kincsre. 
Ennek helye nem lehetett másutt, mint a mai háztelek és cigánytelep közti zöldségeskertben. Az utca ezen 
oldalán a házak elhelyezkedése megegyezik a II. felmérésen láthatóval, még azok kiterjedése is azonos. 
A keskeny (szélessége kb. 30 m) háztelken a tulajdonképpeni ház, annak folytatásában egy disznó- és egy 
tyúkól áll, az utóbbiakkal szemben egy másik (használaton kívüli) ól van. Az elhelyezkedésük és a hely szűk 
volta miatt itt még csak néhány tőkének sem juthatott hely, ezért a szőlő csakis a háztelken kívül lehetett. 
A 66 évvel a kincs előkerülése után készült térkép a háztelkeken kívül eső hatalmas területen szántót jelez 
-  itt szőleje a jobbágyoknak nem lehetett. Az utcában a háztelkek alsó vége ma ugyanúgy egyenes vonalba 
esik, miként az 1865-ben készült térképen. Ezek a valamennyi lakos által zöldségesnek használt kertek a há
zaktól erősen lejtenek a mai cigánytelep irányába (70 m-en 50-60 cm) (14. kép), úgyhogy a házaktól távo
labb, az amúgyis mocsaras terepen már egyáltalán nem lehetett volna szőlőt termeszteni. Mindezek alapján 
következtetek arra, hogy a kincs lelőhelye a Neza Vuin háza mögött volt kis szőlőbe esett, melynek kiterje
dése semmiképpen sem változhatott az előkerülés és a térkép készülése közben eltelt 66 év során. E szőlő 
telepítése nem képzelhető el a modern kori gyakorlat alapján: a tőkéket csakis meglehetősen nagy távolság
ban egymástól és főleg rigolírozás nélkül telepíthették, mert különben már akkor előbukkantak volna a cse-

109 Magyar Országos Levéltár SÍ No. 360. A mérnök nevének írásában következetlenség mutatkozik, egyes lapokon 
Quirin Pop áll. A  térkép felkutatásában, a hatalmas méretű térképlapok (2x4  m) fényképeztetésében nyújtott se
gítségükért nagy köszönettel tartozom Torma Ildikónak és Szovákné Kovács Zsuzsának. A digitális fényképező
géppel készült felvétel Czikkelyné Nagy Erika munkája, a térképlapok itt közölt összeállítása Réti Zsoltnak kö
szönhető.

110 A másolatokért Octavian Dogariunak (Sinnicolau Maré) mondok köszönetét.
111 Itt említhető meg, hogy A. Quirinpop térképén a lelőhelytől 4 km-re D-re egy Ny-K-i irányú, szabályos ellipszis 

alakú földvár látható (500x 1000 m). Erről nem tud sem a régebbi kutatás, sem a magyarországi földvárakkal fog
lalkozó Nováki Gy. és Patay R A  hozzávetőleges kora helyszíni kutatással esetleg tisztázható.
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14. Sinnicolau Mare (Nagyszentmiklós), Str. Comorii Nr. 19.:
1: a zöldségeskert és a tulajdonosnő, Terézia Carpeni§an; 2: a ház telke annak nyugati végéből

kély mélységben talált aranyedények. A nagyszentmiklósi kincs a Str. Comorii 19. sz. alatti háztól nyugatra eső, 
70x30 m-es telken került elő.

A kert talaja rétiföld, ami köztudottan könnyen szárad keményre, olyankor nehezen ásható, nagy dara
bokban törik. Az 1799. év az átlagosnál 2 °C-kal melegebb, ugyanakkor csapadékban szegényebb volt.112 
A kincs július elején került elő. Ezért -  bár a találók a környéket természetesen felforgatták -  látom esélyét 
annak, hogy a kemény és nagy göröngyökben apróbb tárgyak elkerülhették a figyelmüket.

Mindezek alapján kezdeményeztem, hogy az MTA Régészeti Intézete és a Muzeul Banatului 
(Timi§oara) közösen végezzen a lelőhelyen helyszíni kutatást; erre előreláthatólag 2004 őszén kerül sor.113

112 RáczL.: Magyarország éghajlattörténete az újkor idején. Szeged 2001, 151-154,164—167, 174-176.
113 A  kezdeményezés támogatása dr. loan Opri§ államtitkár úrnak és a temesvári múzeumban dolgozó kedves kollé

gánknak, dr. Florin Dra§oveannak köszönhető.
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II. SZEMELVÉNYEK A KINCS RÉGÉSZETI 
ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSÁNAK 

TÖRTÉNETÉBŐL

Az alább következő áttekintés az e témában korábban megjelenteknél114 lényegesen terjedelmesebb ugyan, 
de még így sem öleli fel a kincs kutatástörténetének teljességét. Ez a korlátozás kettős: jelentkezik a disz
ciplínák tekintetében (egyáltalán nem foglalkozom ugyanis a filológiai vonatkozásokkal115), és megnyilvá
nul az itt megtárgyalandó régészeti és művészettörténeti munkák kiválasztásában. Miért nem törekedtem a 
teljességre? A nyelvészeti kutatások és azok értékelésének mellőzése egy régész részéről szerintem nem is 
szorul indoklásra (éppenséggel tanácsosnak látnám, ha ezt a tartózkodást más kollégák is követnék). Az vi
szont már könnyebben válthat ki kritikát, hogy a saját diszciplínámba vágó munkák is egy előzetes váloga
táson mentek keresztül. Ezt részben azért láttam célszerűnek, mert a teljes kutatástörténet bemutatása 
aránytalanul nagy helyet foglalt volna el; 200 év kutatását maradéktalanul ismertetni egy önálló és a jelen 
könyv célkitűzésétől eltérő munka feladata lehetne. Ezen kívül azért is döntöttem a válogatás mellett, mert 
elegendőnek láttam kitérni arra, hogy a kutatás egészét, annak fejlődését befolyásoló személyeken és mű
veken keresztül a tipikus vagy a nagy befolyással bíró kutatási tendenciákat mutassam be. Nem egy kiegyen
súlyozott, Vart pour Vart kutatástörténetet és pontos leltárt kínálok tehát az olvasónak. Vállalom a szubjek
tivizmus bélyegét; nem is volna másként lehetséges, hogy egyesek -  valaki esetleg úgy ítéli meg, hogy 
méltatlanul -  kimaradtak, vagy (túlságosan) röviden lettek elintézve, míg külön bekezdést kaptak olyanok, 
akik gyakorlatilag egyáltalán nem is foglalkoztak a kinccsel (Fettich N., J. Werner). Az elmúlt 200 év során 
természetesen fölmerült egy sor olyan, pozitív vagy negatív szempontból egyaránt fontos vagy érdekes, em
lítésre méltó gondolat, eredmény is, amely a szerző személyének részletező bemutatása nélkül -  reményem 
szerint hiánytalanul -  suo loco kerül majd megtárgyalásra.

114 A  kutatástörténet fő vonulatait bemutató összefoglalások: P. Tomka: Le probléme de la survivance des Avars dans 
la littérature archéologique hongroise. ActaOrientHung 24 (1971) 245-246. 67. j.; László-Rácz (1977) 23A8; 
Göbl-Róna-Tas (1995) 9-20. A kutatás bibliográfiáját ld. Göbl-Róna-Tas (1995) 64-77 (Ivanics M. összeállítása); 
Banner-Jakabffy (1954) 445A47; idem (1961) 200-201; idem (1968) 219; Jakabfjy /.: A Közép-Duna-medence ré
gészeti bibliográfiája 1977-1987. Budapest 1999, 414.

115 Ettől kivételt csak azon kutatók esetében teszek, akiknél a kutatástörténetet általában érintő tanulságok (Németh 
Gy.), vagy a kincs lényegét érintő történeti vonatkozások kerültek szóba (Göbl-Róna-Tas [1995]). Annyiban azért 
mégis foglalkoztam a feliratokkal, hogy -  a jövendő filológiai és paleográfiai kutatásokat segítendő -  nagy léptékű 
fényképfelvételeket készíttettem róluk; hasonlók eddig nem készültek volt.
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A NAGYSZENTMIKLÓSI KINCCSEL KAPCSOLATOS KUTATÁS
ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI

A kincsek minden időkben minden nép fantáziáját izgatták. Az irántuk megnyilvánuló tudományos érdek
lődés indokait fölösleges lenne itt számba venni. Ami a kincsek iránt megnyilvánuló áltudományos és álta
lános társadalmi figyelmet illeti, annak vizsgálata nem a régészet, hanem a társadalomnéprajz, a szocioló
gia és talán a társadalompszichológia kutatási területéhez tartozik. Az utóbbiak művelői (lennének) 
illetékesek annak elemzésében is, hogy a nagyszentmiklósi kincs tudományos kutatásába miért vegyülhet
tek nem-tudományos motivációk. A magyar és a bulgár tudományos élet esetében bizonyos szempontból 
még érthető is az az automatizmus, ahogyan jó néhányan megkísérelték bevonni e leletet a nemzeti múlt és 
kultúra emlékei közé. Annál érdekesebb viszont az a legújabb kori fejlemény, hogy újabban -  a bizánci ke
resztény vonatkozások és a lelőhely állami hovatartozása alapján -  a román kutatás is kísérletet tesz a kincs 
hasonló jellegű integrálására. Ismétlem: e fejezetben -  akárcsak az egész könyvben -  kizárólag a kincs tu
dományos, azon belül is: történeti kutatásával foglalkozom.

Nagyszentmiklós régészeti, művészettörténeti és történeti kutatását három körülmény az első pillanattól 
kezdve alapvetően meghatározta:

a) a kincs (a történeti) Magyarországon került elő,
b) a kincs számos vonása alapján mondhatni kezdettől fogva nyilvánvaló volt: valamelyik kora középko

ri steppei eredetű néppel lehet kapcsolatba hozni (hunok, avarok, protobolgárok, honfoglaló magyarok),
c) hosszú időn át csak magyar kutatók kísérelték meg a kincset a Kárpát-medence és az eurázsiai steppe, 

valamint a Kelet régészetével együtt tárgyalni. Ez a szemléletmód a magyar régészetnek egyik jellegzetes 
vonása, csupán E. Zimmermann, J. Strzygowski és N. Mavrodinov volt az a külföldi, aki hasonló módszer
rel (és különböző részletességgel) közeledett Nagyszentmiklóshoz.

így jött létre az a sajnálatos helyzet, hogy a kinccsel való foglalkozás -  nyelvi és kulturális okok miatt te
hát -  sokáig magyar „belügynek” számított. Ezenkívül a bizánci, a szászánida, közép-ázsiai művészet és öt
vösség kutatói sem mutattak iránta figyelmet, aminek oka a tudományok már említett széttagoltságában ke
reshető; egyedül a turkológusok voltak azok, akik sosem tévesztették szem elől ezt a kincset (pontosabban: 
a török nyelvű feliratait)! Az a körülmény, hogy a nemzetközi régészeti és művészettörténeti kutatás fő 
áramlatai el- vagy megkerülték Nagyszentmiklós problematikáját, egyértelműen negatív hatással volt a ta
nulmányozására. Egy olyan „belterjes” irodalom kezdett ugyanis kialakulni, amelyiknek a módszere és 
szemlélete sokszor leragadt a 20. század elején Közép-Európában általában gyakorolt régészeténél. (Ez is 
eredményezte a megrekedést a módszerekben és a kutatáshoz felhasznált adatok körében, s ezért is szapo
rodhattak el a „vadhajtások”, a magyar dilettánsoknak a kincs iránt mindmáig lankadatlannak mutatkozó 
érdeklődésének termékei.) Csak néhány kivétel akadt, érdekes módon azok is a 20. század első felében, 
amikor Hampel J. (1895) nyomába lépve végre széles látókörű nem-magyar tudósok is vizsgálták, mégpe
dig a kora középkori világ összefüggéseibe ágyazva. Később már -  a számtalan hozzászóláson és vélemény- 
nyilvánításon kívül -  mindig vagy csak egy-egy kérdés megvilágítása (pl. H. Schüller, Alföldi A., K. Benda), 
vagy a nagy összefüggések megragadása szándékával nyúltak hozzá, az ilyen esetekben leginkább rövidre 
vagy félresikeredetten (A. Grabar, László Gy.). Természetesen esett néhány újszerű nézőponttól ihletett 
hozzászólás (pl. B. Marsak), a túlnyomó többség azonban megelégedett a régi úttal: a kincs kutatása által 
ismert adatok, illetve problémák újratárgyalásával és azok újabb és újabb interpretációjával. Mi sem nyil
vánvalóbb annál, m int hogy a régészeknek N. Mavrodinov monográfiáját (1943) meghaladva kellett volna 
tovább dolgozniuk, majd aztán valamikor később újabb monográfiákkal s egy-egy részletkérdés teljes körű 
feldolgozásával előállniuk. Nagyszentmiklós kutatásában ilyen fejlődés nem következett be; valójában stag
nálásról beszélhetünk. E helyzet kialakulása három, nagyon általános okkal magyarázható:
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Szociológiai vonatkozások

A dinamikus fejlődés elmaradásának egyik oka a közép-, kelet- és délkelet-európai kutatói közeg sajátos szo
ciológiai jellegében rejlik, ami két szempontban mutatkozik meg. Az első az, hogy Közép-, Kelet- és Délke- 
let-Európában a kutatói társadalomban uralkodó szellem csak ritkán volt képes ösztönözni az igazán új ada
tok, szempontok feltárását és az új módszerek keresését, ugyanakkor pedig ha mégis történt ilyen, akkor is 
a világviszonylatban is kimagasló teljesítményű (társadalom)tudósok -  mindenféle, a személyüknek szóló, 
esetleges tiszteletnyilvánítás közepette is -  a legtöbbször magányosak, igazi tanítványok nélkül maradtak.

A másik, lélektanilag is tanulmányozható vonás a Nagyszentmiklós kutatásában mutatkozó kétféle ma
gatartás. Az egyik a toposzok használata, azok továbbélése; a kinccsel foglalkozók sok esetben olyan néze
tekre támaszkodtak, amelyek megalapozottságát maguk nemhogy megvizsgálták volna, hanem inkább axi
ómaként kezelték azokat. A másik út, amit a kutatók sokszor választottak, az egy-egy ötletre, szempontra 
vagy újonnan fölfedezett párhuzamra épülő, rövid lélegzetű cikkek írása volt. Az könnyen érthető, hogy az 
utóbbiak között a legkedveltebb téma a kincs leglátványosabb részének, a 2. és 7. sz. korsók jeleneteinek ér
telmezése volt, ugyanakkor meg kell állapítani: mindaközben a kincs kutatásának kapitális részletkérdése
ihez egyszerűen hozzá sem nyúltak.

Azt hiszem, a (közép- és kelet-európai) kutatók legnagyobb része tekintélyelvű volt és kényelmes, ezért 
elégedtek meg sokszor a „nagyok” idézésével és azok megállapításainak továbbkombinálásával, valamint a 
már jól ismert és bejárt kutatói utak és módszerek használatával. Mindez az egész régió általános társadal
mi fejlettségével is magyarázható. Ennek elemzése teljesen kívül esik a kompetenciámon, mégis szükségét 
érzem fölhívni rá a figyelmet, hiszen nem egyes kutatókat és nem a kutatókat általában kívánom elítélni. E 
kutatói magatartás és módszer illusztrációjaként egy konkrét, a kincs kutatását mindmáig végzetesen befo
lyásoló toposz életére hívom itt fel a figyelmet.

A 19. sz. edény feliratában levő, ún. „aláhúzott B” betű hatalmas karriert futott be a kincs keltezésé
ben. V. Thomsenre szokás hivatkozni -  holott jóval előtte már Hampel J. is ugyanezen a véleményen volt! 
- ,  hogy ez a betű a 9. századi protobolgár feliratok egy részén fordul elő; ezt a tényt a kincs protobolgár- 
nak történt meghatározása során a 9. századi eredet egyik legfontosabb bizonyítékának tekintették. Vol
tak ugyan olyanok, akik tudták, hogy ez nem így van (Bóna I., R. Göbl), ami egyértelműen bizonyítja: nem 
volt lehetetlen a fenti véleményt ellenőrizni és felülbírálni -  csak sajnos nem vállalkozott az utóbbira sen
ki sem. (Hangsúlyozandó -  s ezzel az egyes diszciplínák művelőinek felelősségére is fölhívom a figyelmet 
- ,  hogy a bizánci epigráfia szakértői sem fordítottak -  akár csak minimális -  figyelmet erre a kérdésre!) 
Valójában több tucatnyi monogramm és felirat ismeretes, melyben „aláhúzott B” betű van, melyről már 
pusztán e sorok nem-epigráfus írójának is van tudomása. Mi sem természetesebb, hogy ez a tudás egészen 
nyilvánvaló módon távol áll a ténylegesen idetartozó adatok teljességétől, de annak leszögezésére mégis 
mindenképpen elegendő, hogy ezen adatok következtében az említett kor- és etnikai-kulturális meghatá
rozás automatikusan minden alapját elveszti (ld. 109-110. old.). Miért nem akadt csak egy valaki a kincs 
kutatói között, aki ennek utánanézett volna?

Politikai és pénzügyi vonatkozások

Meghatározó mértékben felelős a Nagyszentmiklós megismerésében elsősorban érdekelt közép- és kelet
európai kutatás stagnálásáért két olyan körülmény, amelynek elemzése nem egyszerűen meghaladja a szer
ző ismereteit, de kívül esik a tudomány hatókörén is. Az objektivitás kedvéért és az igazságtalan ítéleteket 
elkerülendő a 20. századi kelet-európai viszonyokban tájékozatlanoknak és a jövendő tudós nemzedékek
nek feltétlenül számolniuk kell velük.

A politikai struktúra, amelyik -  többek között -  nemcsak konzerválta a kutatás szemléletét, de éppen 
N. Mavrodinov műve megjelenését (1943) követően évtizedekre még lehetetlenné is tette az adott keretek 
közül való fizikai és szellemi kimozdulást. Kutatók tucatjai nyilvánítottak véleményt a nagyszentmiklósi 
kincsről, miközben a valóságban nem is látták, nem láthatták az edényeket, nemhogy saját vizsgálatokat is 
végezhettek volna rajtuk! S miközben joggal kérhető számon a 20. század 2. felének közép- és kelet-euró
pai kutatóitól a módszerbeli igényesség, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy e régióban 
a II. világháború után évtizedeken keresztül minden nap egy nagyonis másfajta történetfilozófiai módszer 
és elmélet direkt alkalmazását kérték tőlük számon!

A nem-tudományos gát tisztán anyagi természetű: a kinccsel foglalkozó közép- és kelet-európai kutatók 
azért is ragadtak le a régi elméleteknél, mert az itteni könyvtárak a legkevésbé sem tudtak lépést tartani a
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Kelettel és Bizánccal foglalkozó publikációk megjelenésével. Mindennél árulkodóbb V Besevliev vallomá
sa a munkalehetőségeiről. Még ez a világszerte elismert tudós is kénytelen volt bevallani, hogy „nem volt 
abban a helyzetben, hogy hosszabb időn át látogasson gazdag könyvtárakat”.116 A vasfüggöny a régészet és 
művészettörténet fejlődésére is kihatott; a több évtizedes elzártság egyúttal azt is eredményezte, hogy rele
váns műveknek olykor még a létezéséről sem lehetett tudomást szerezni.

Mindezek megtárgyalása természetesen nem egy régész feladata. Foglalkozzunk inkább annak áttekin
tésével, hogy a fentiek milyen konkrét következményekkel jártak a nagyszentmiklósi kincs kutatásában.

Módszertani problémák

Á ltalános vonatkozások

Az az igazság, hogy a Kárpát-medencei kora középkori steppei népek és Kelet viszonyának régészeti tár
gyalása során a magyar kutatás már a kezdetekkor sem volt az adott időszak tárgyi és módszertani ismere
teinek teljes, kritikai birtokában. A maga idejében nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatástörténe
ti jelentőségű volt az, amikor -  Supka G., Fettich N. és N. Mavrodinov nyomdokaiba lépve117 -  László Gy. 
a népvándorláskorral foglalkozó magyar régészek számára mindmáig természetessé tette többek között a 
kora középkori közép-ázsiai városokból és templomokból fennmaradt ábrázolások tanulmányozását. Csak
hogy jó néhány más, Közép- és Belső-Ázsia művészete szempontjából művészettörténetileg ugyanolyan je
lentős leletegyüttes, ábrázolás már annakidején kiesett az ő és követői figyelméből. (A legmeglepőbb ezek 
közül Táq-i Bostán hosszú ideig tartó mellőztetése volt.) Márpedig ezeknek egyedül a puszta léte, a törté
neti és kulturális összefüggéseik is óvatosságra inthették volna a magyar régészeket. (A mentségükre hang
súlyozandó: ők természetesen nem orientalisztikai, nem művészettörténeti képzettséggel kezdtek el ezek
kel az ázsiai festményekkel foglalkozni!) A különféle ábrázolások nagy száma és a széles elterjedése 
önmagában is figyelmeztet: az a néhány, amit a steppei régészettel minduntalan kapcsolatba hoznak, a ma
ga közegében is ritka kivétel számba megy, míg az összes többi falfestmény Ázsia legkülönfélébb régiójá
ban általánosan gyakorolt művészeti műfaj. Ez utóbbi létrejötte, társadalmi és ideológiai rendeltetése, mű
vészeti gyökerei, valamint a történeti környezete egyáltalán nem teszik lehetővé, hogy a közép- és 
belső-ázsiai falfestményeket és egyéb ábrázolásokat en bloc a steppei, sőt: a kelet-európai steppei, sőt: a 
Kárpát-medencei régészet primér forrásává avassuk.

Ami a módszerbeli igényességet illeti: kétségtelen, hogy az ilyen típusú munkák közzététele és azok fi
gyelemmel követése egyaránt ritka volt Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában 1950 előtt (ahol ezután év
tizedekig a szovjet értelmezésű marxizmus jelentette a követendő módszert). Pedig már egyedül csak 
E. Wahle 1940-ben megjelent és az akkori politikai viszonyok következtében nem is hozzáférhetetlen mun
kája118 ismeretében is körültekintőbben járhattak volna el, s később elkerülhették volna, hogy minduntalan 
a „tárgy = etnikum” azonosítás hibájába essenek. Ez utóbbi Magyarországon a „keleti párhuzamokénak 
olyannyira természetessé váló, forráskritika nélküli felhasználását eredményezte, hogy megfeledkeztek szá
mos körülményről.119 A régió kora középkori kutatásában járatosak azonban jól tudják, hogy a szélsősé
gesen művelt etnoarcheológia egyáltalán nem magyar sajátosság (volt), ellenkezőleg: a 20. század máso-

116 Besevliev (1963) VI.
117 Supka (1914) 17-18,104; N. Fettich: Garnitures de fourreaux de sabres du temps des Avares en Hongrie. Arethuse 

10 (1926) janvier 60; idem (1929) 66-68; Mavrodinov (1943) 196, Fig. 127, 128; ez a körülmény rendszeresen elke
rüli az avarok és honfoglaló magyarok régészetével foglalkozók figyelmét, sajnos még a magyar kutatókét is.

118 Wahle (1940). Ugyanerről a kérdésről, szintén a német szakirodalomban, ugyancsak a kora középkor régészetéről 
értekezve és nem sokkal később: FI. J. Eggers: Das Problem der ethnischen Deutung in der Frühgeschichte. In: Ur- 
und Frühgeschichte als historische Wissenschaft. Hg.: H. Kirchner. Heidelberg 1952, 49-59. Azóta ezzel kapcso
latban tekintélyes szakirodalom született, ismertetése nem feladatom.

119 A 60-as években a budapesti egyetemen diplomamunkák készültek az avar és honfoglaló magyar viseletről, melyek 
fő alapját a poroszok kelet-turkesztáni expedícióin fölfedezett falfestmények biztosították. E sorok írója abban az 
időben az azokon látható lószerszám-ábrázolásokról készített szemináriumi dolgozatot, melynek megvitatása so
rán az ábrázolások kora és etnikai és kulturális hovatartozása, az avar és honfoglaló magyar lószerszámveretekkel 
való kapcsolatba hozatal kulturális, történeti megindoklása egyáltalán nem került szóba!
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dik felében egész Közép- és Kelet-Európábán -  többé-kevésbé egymástól függetlenül -  általános irányzat
tá vált (ld. 1023. j.).

Teljesen nyilvánvaló, hogy a kora középkori Eurázsiával kapcsolatos jövendő kutatások egyik legnagyobb 
és legnehezebb feladata lesz a kultúrák kölcsönhatásainak vizsgálata. Ebből pedig majd az avarok, a hon
foglaló magyarok kutatásában is le kell egyszer vonni a tanulságot, mind a terminológia („szászánida”, „ko
rai iszlám” stb.) használatában, mind a „hatás”, „kapcsolat” stb. fogalmak értelmezésében. (Hogy ez 
Nagyszentmiklós vonatkozásában konkrétan mit jelent, Id. VIII. fejezet.)

A steppei régészet közép-európai kutatói többnyire végtelenül leegyszerűsítve és egyoldalúan hallottak 
(és még kevesebben olvastak...) arról a vitáról, amely A. Riegl és J. Strzygowski között az „Orient oder 
Rom” megnevezés alatt ismert alternatíva tárgyában zajlott le. Mind a sors, mind a kutatás igazságtalan volt 
az előbbi kutatóval szemben: A. Riegl sajnos túl korán halt meg, és az elméleti tekintetben szinte utolérhe- 
tetlenül magas színvonalú, a korát messze megelőző könyveiből a kora középkori régészeti és művészettör
téneti kutatás legnagyobb része igen keveset tudott a maga számára hasznosítani. A roppant termékeny J. 
Strzygowskinak hosszú élet adatott, ugyanakkor a kutatási módszerét, látásmódját ért jogos kritika120 szin
tén elkerülte a fentemlített kutatás figyelmét. Pedig e bírálatok ismerete különösen hasznos volna az avar, 
honfoglaló magyar és protobolgár művészettel foglalkozók számára!121

Maga az „Orient oder Rom” -  kerek egy évszázada! -  megfogalmazott dilemmája122 is mára nemcsak 
hogy elvesztette az aktualitását, hanem egyszerűen irrelevánssá vált. Kb. 10 éve vetettem először magam
ban számot azzal, hogy azóta a bizánci régészet s különösen a bennünket itt elsősorban érdeklő nemesfém 
edények kutatása milyen nagy fejlődésen ment keresztül.123 Ezért akkor az A. Riegl által föltett nagy kér
dés és a jelen kutatási helyzet, valamint a két nagy elmélet között állást foglaló Hampel J. álláspontja124 egy
fajta folytatásaként és egy jövendő, Bizánc és a steppe világában egyaránt járatos specialista által megíran
dó monográfia reményében, az „Orient und Rom” formula használatát javasoltam.125 (Önmagában ez 
egyáltalán nem új látásmód, mert egy meghatározott régió és periódus kutatásában a „römisches”, illetve 
„hellenistisches Orient” fogalmai teljesen általánosnak számítanak.) Azóta többet olvastam, és még sokkal 
több publikáció jelent meg e kérdéskörrel kapcsolatban. Természetesen tisztában voltam és vagyok azzal, 
hogy az említett parabola megfogalmazása nem helyettesít egy sor elvégzendő aprómunkát, még kevésbé 
nem jelenti a probléma megoldását. A kutatásban jelenleg föllelhető pozitív jelek, tendenciák mindazonál
tal azt a reményt keltik bennem, hogy -  méghozzá nem is a túlságosan távoli jövőben -  hozzá lehet kezde
ni a várt szintézishez, és „Rom”-nak, azaz Bizáncnak az európai és a közép-ázsiai művészetben és anyagi 
kultúrában játszott szerepe szintén meg fogja kapni a maga új értékelését.

Ezért is napnál világosabb, hogy ha ma valaki a nagyszentmiklósi kincs régészeti és művészeti megítélésé
vel kíván foglalkozni, akkor annak az alkalmazandó módszereket is modernizálnia kell. Ahogyan V G. 
Childe az 50-es években erőteljesen és sokak számára meggyőző módon foglalt állást az „evolucionizmus 
vagy migráció” dilemmájában, úgy az utóbbi két évtizedben a „diffuzionizmus” és a „policentrizmus” jelen
tik azokat a kulcsszavakat, amelyek a régészeti kultúrák terjedését magyarázó elméletekben lelhetők föl. 
Hasznos lenne néhány, az ősrégészetben és a néprajzi kutatásban az elmúlt évszázad során született felisme
rést a közép- és kelet-európai kora középkori steppei népek régészeti kutatásában is kamatoztatni. Akkor re
mélhetőleg sikerül majd végleg megszabadulni attól a szemlélettől, amelyik a népvándorlás kori régészeti je
lenségek mögött mindig népvándorlásokat, etnikus kapcsolatokat feltételez, illetve keres, s végre ki fog

120 J. von Schlosser: Die Wiener Schule der Kunstgeschichte. Rückblick auf ein Säkulum deutscher Gelehrsamkeit in 
Österreich. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 13 (Innsbruck 
1934); Vajda (1949); G. Bazin: Histoire de l’histoire de l’art de Vasari ä nos jours. Paris 1986, 154-172.

121 Marosi (1996) 1033.
122 Riegl (1902).
123 Jó áttekintést kínál Morrisson (1995).
124 Hampel (1905) III, 851-853.
125 Bálint (1992) 422.
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derülni: nem kell, illetve nem lehet a hasonlóságokat a „hatás” és a „kereskedelem” feltételezésével könnye
dén elintézni. Egy területen az európai kora középkor régészetében már megindult az erjedés: elkezdtek fog
lalkozni a földrajzilag egyik legnagyobb kiterjedésű népvándorlás -  a gótok -  történeti, régészeti és nyelvé
szeti szempontú módszertani vonatkozásaival.126 Ez vár folytatásra a steppei népek régészetében is.

A  K árpát-m edence régészeti kutatásával kapcsolatos konkrét problém ák

Nem kell a kérdés felkészült specialistájának lenni annak felismeréséhez, hogy Közép-Ázsia, Bizánc és a 
steppe kulturális összefüggései és kölcsönhatásai kutatásában új, mindent átfogó feldolgozás(ok)ra lenne 
szükség. Mindaddig pedig, amíg valaki -  valószínűleg egy kutatócsoport127 -  magára nem vállalja e hatal
mas feladat elvégzését, kívánatos lenne, hogy a kora középkori Kárpát-medencei és steppei régészet műve
lői olvassák is a közép- és elő-ázsiai, valamint bizánci művészettel foglalkozó műveket, s ne csak egy-egy 
tárgy, ornamentikái elem párhuzama után kutatva lapozgassák azokat. Ugyanígy majd ha az említett pub
likációkat és azokon kívül a Meroving Királyság, a Karoling Birodalom, Itália s a Mediterráneum kora kö
zépkorára vonatkozó munkákat az avarok, honfoglaló magyarok és a protobolgárok kutatása többé nem ki
zárólag az eddig követett módszerrel nézi (már amennyiben), akkor egy sor új, kulturális összefüggésre 
derülhet fény, s egyben sok régi felfogás, teória egyértelműen túlhaladottá válik.

A földrajzilag és kulturálisan korlátozott, szemellenzős látásmódra rendkívül szemléletes példát kínál az 
ún. avar kori bizánci pénzforgalom megítélésének alakulása. Az 50-es években a magyar régészetben vita 
folyt annak lehetséges okáról, hogy miért szűnt meg 680 körül a bizánci pénzeknek a Kárpát-medencébe 
történő beáramlása. Csallány D. volt az, aki e tényre fölfigyelt. Úgy vélte, hogy ez a protobolgároknak a Bal
kánon történt megtelepedésével áll kapcsolatban, mert az előbbiek elvágták az avarokat Bizánctól. Látszat
ra jóval meggyőzőbb volt Fehér G. történeti érvelése. Rámutatott arra, hogy a Dunán keresztül a régió szá
mára Bizánc az egész kora középkor folyamán elérhető volt. A. E Kazdannak egy cikke derített fényt: 
a bizánci várostörténettel foglalkozó cikkét128 kellett Bóna Istvánnak kézbe vennie ahhoz, hogy fény derül
jön: a bizánci gazdaság és városi élet általános válságáról, és egyáltalán nem egy avar belügyről vagy az 
avar-protobolgár viszonyról van itt szó.129 Mindennek az a nagyon is megszívlelendő általános tanulsága, 
hogy egy adott jelenség -  mely látszólag numizmatikai, illetve történeti jellegű -  helyes értelmezéséhez egy 
olyan cikk elolvasására volt szükség, amelyik látszatra teljesen irreleváns az avar régészet és a Kárpát-me
dencei történelem és numizmatika vizsgálata szempontjából, de amely nélkül -  mint látjuk -  alapvetően té
ves és végzetesen provinciális maradt volna az előbbiek kutatása.

További példák még hosszan sorolhatók annak igazolására, hogy az avar -  és általában a steppei -  régészet 
nemzetközibbé és multidiszciplinárissá tételére lenne szükség, ahelyett hogy minden problémát a Keletre tör
ténő kiragadott hivatkozásokkal megoldhatni vélnénk. Az avar és a steppei régészeti kutatásban el kellene 
végre jutni arra a triviális fölismerésre, hogy ugyanaz a kérdés „kívülről” szemlélve nemcsak másként, de az 
összefüggéseiben kerül megvilágításra, nem úgy, mint ha kizárólag „belülről” vizsgáljuk ugyanazt. Ebben a 
könyvben többször teszek kísérletet arra, hogy a nagyszentmiklósi kincset „kívülről” nézve is vizsgáljam.

126 S. Tabaczynski: Sur le sens et l’usage du terme culture en archéologie du haut moyen-age [sic]. In: Peregrinatio 
Gothica. Archeológia Baltica 8 (Lodz 1989) 5-22; J. Kmiecinski: Ethnos und Kultur im Lichte der Prähistorie. 
Ibidem 119-128; idem: Ethnische Prozesse in der zeitgenössischen Gesellschaftstheorie auf Grund der 
Kulturanthropologie und deren Anwendung in der Archäologie. In: Peregrinatio Gothica, III. Universitets 
Oldsaksamlings Skrifter 14 (Oslo 1992) 103-114;/ P Mallory: Migration and Language Change. Ibidem 145-153; 
M. Mortensen: Migration as a process. The general pattern of migrations and a case-study from Western Norway 
in late Early Iron Age (A.D. 150-550). Ibidem 155-166.

127 Ezt a kitűnő alkalmat szalasztották el azon kézikönyv szerkesztésekor, amelyik először tárgyalta együtt ezt a há
rom régiót: a Cambridge Inner Asia alapvető diszciplínák (régészet, művészettörténet, numizmatika, folklór) köz
reműködését mellőzi! Az egyes közép- és belső-ázsiai politikai alakulatokról részletes áttekintést kínál egy újabb 
kézikönyv, mely a rendeltetéséből fakadóan csak ismerteti az egyes országok, hatalmi központok művészetét, s 
nem elemzi az összefüggéseiket: Litvinsky (1996).

128 Pontosabban annak egy lábjegyzete: A. P. Kaidon: Vizantijskie goroda v VII-XI w . SovArch 21 (1954) 169. 2. j.
129 Bóna (1970) 258.
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Szakirodalmi tájékozottság

Az 50-es évektől kezdve a Magyarországon felnövekvő nemzedékekben az a benyomás alakult ki, hogy a 
szovjet publikációkat figyelemmel követve birtokába kerülhetnek mindazon forrásoknak, amelyek a steppei 
régészet műveléséhez szükségesek. Ennek több oka volt: a nyugati tudományos élettől való politikai és kul
turális elzártság, a nagy számban megjelenő és Magyarországon viszonylag könnyen elérhető szovjet szak- 
irodalom és László Gy. egyetemi oktatásai. Ezen túl a nyugati kutatóknak az eurázsiai steppe régészetében, 
a szovjet régészeknek és művészettörténészeknek130 a közép- és nyugat-európai régészetben való tájékozat
lansága -  nem is alaptalanul! -  táplálta a magyarokban azt a kimondatlan szemléletet, hogy a magyar régé
szet az, amelyik közvetítő szerepet tölthet be Nyugat és Kelet között. E  helyzet a magyar kutatás számára 
egyrészt jó ideig valóban vezető szerepet biztosított a steppe kutatásában, másrészt viszont -  a nyelvi, kul
turális és politikai bezártság következtében -  a magyar régészetben elmaradt a nemzetközi kontroll, ami a 
beszűkülés veszélyét rejtette magában. Kialakult egy kutatás-, később szemléletmód, mely megelégedett az 
évente özönlő szovjet publikációk adatainak párhuzamként való fölhasználásával, illetve az új adatoknak a 
meglévő elméletekbe való integrálásával.131 Egy pillanatig sem merült föl bennünk, hogy a szovjet közép- és 
belső-ázsiai köztársaságok nagy számban és rendszeresen megjelenő közleményei révén megszerzett isme
retek még nem feltétlenül és nem mindig tükrözik az egész Közép- és Belső-Azsiára vonatkozó adatbázist! 
Nyilvánvalóan egyszerűbb, könnyebb és százszorta olcsóbb volt Kelet-Európábán a szovjet publikációkat 
megrendelni, mint a II. világháború után ugrásszerűen megszaporodó, Ázsia régészetét és művészettörté
netét tárgyaló angol és francia könyveket. Azt sem igen vettük észre, hogy a moszkvai V P. Darkevic és az 
Ermitázsban dolgozó B. I. Marsak mellett Közép-Ázsia kutatásában a Szovjetunióban létezik egy másik ré
gészeti-művészettörténeti iskola is; G. A. Pugacenkova és L. I. Rempel’ egészen más szemlélettel és más 
adatbázissal dolgozott, mint az említett oroszországi kollégáik.132 Nem figyeltünk föl arra, hogy Közép-Ázsi- 
ának vannak más, nem az egykori Szovjetunióhoz tartozó régiói is, melyeket ugyanolyan figyelemben kell 
részesítenünk, mint pl. a sok oknál fogva intenzíven kutatott Szogdiát. A  vázolt körülmények folytán kb. a 
60-as évektől kezdve a magyar kutatók nem is tartották szükségesnek utánanézni annak, hogy vajon a szov
jet kollégák a következtetéseik levonása előtt a szükséges és elégséges adatbázissal dolgoznak-e (vő. isme
retanyag), s hogy vajon jó úton járnak-e (vő. módszer). A legnagyobb hiba talán mégis az volt, hogy a ma
gyar és a nyomdokukba lépő más országbeli kutatók elmulasztottak tájékozódni: egyáltalán hogyan kezeli 
történetileg és kultúrtörténetileg az adott régióra, problémakörre specializálódott és tekintélyes számúra 
duzzadt nemzetközi kutatás az adott ázsiai leleteket, ábrázolásokat.

Természetesen messze nem egyedül a magyar kutatás rekedt meg. A felsorolt problémák meghatározó 
hatással voltak Nagyszentmiklós és általában az avar leletanyag nemzetközi kutatására is. A  többi ország
ban ugyanis a keleti leletek és ábrázolások megítélésében, kiállításokban való felhasználásában kizárólag a 
magyar régészek által járt úton haladtak, és ők sem tettek erőfeszítést új módszerek alkalmazására, illetve 
kialakítására. Azt hiszem, F. Daim volt az első a nem-magyar kutatók közül, aki egy saját maga által fölfe
dezett publikáció adatait gyümölcsöztette az avar ornamentika jobb megértése érdekében.133 (Ezt azért ér
demes hangsúlyoznunk, mert az avaroknak Magyarországon kívül folyó régészeti kutatása mindenütt a fel
használt irodalom, különösen pedig az öv- és lószerszámrekonstrukciók tekintetében messzemenően a 
magyar régészek nyomdokában jár.)

130 Tiszteletre méltó kivételek természetesen voltak: V E Darkevic, B. I. Marsak, valamint a legszélesebb és legalapo
sabb ismeretekkel rendelkező A. K. Ambroz.

131 E helyzetben pl. a 9. századi ősmagyar és a 10. századi honfoglaló magyar leletanyag közti diszkontinuitás idővel 
módszertani megújulásra fogja kényszeríteni a magyar kutatást!

132 G. A. Pugacenkova-L. I. Rempel’: Ocerki iskusstva Srednej Azii. Moskva 1982.
133 Daim  (1987) 129.
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A  20. századi régészeti kutatást általában meghatározó tendenciákról

A Nagyszentmiklóssal kapcsolatos adósságok fölhalmozódásához -  akaratán kívül -  a nyugat-európai és 
észak-amerikai kutatás is hozzájárult. Ezzel kapcsolatban két körülményt tartok szükségesnek megemlíteni:

Új kutatási területek létrejötte

Miután a tudomány az atombomba feltalálásával először jutott világtörténelmet befolyásoló szerephez, 
1945 után a tudományos kutatás társadalmi szerepe, megbecsülése és ezért finanszírozása mindenütt új di
menziókat és szervezeti formákat kapott. Ez történt a nemzetközi régészetben és a művészettörténetben is, 
ahol a lehetőségek egyrészt megsokszorozódtak, másrészt célorientáltak lettek; megszűnt az a típusú kuta
tás, amely a tudós egyéni érdeklődésére alapult. Szerte Európában és Ázsiában nemcsak új, a korábbiaknál 
intenzívebb, nagyobb volumenű és módszeresebb ásatások indultak, hanem hatalmas fehér foltok felszámo
lásába is belekezdtek. Mindez óriási személyi és anyagi kapacitásokat kötött le, ami által Európa és Egyip
tom, mint a régészettudomány bölcsői, megszűntek az európai és észak-amerikai tudósok legfőbb kutatási 
területe lenni, és számos új keletkezett.

A szovjet kutatás mellőztetése

A nyugat-európai és észak-amerikai régészek és művészettörténészek -  nagyon kevés kivételtől eltekintve 
-  nyelvi és tudománypolitikai okokból nem tudták figyelemmel követni a hatalmas számban áradó szovjet 
publikációkat,134 pedig az mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy az orosz nyelven megjelenő közlemények is
merete nélkül a kora középkori steppe régészeti kérdéseihez nem lehet hozzászólni. E szakadékot néhány 
szemléző cikk, egy-egy orosz nyelvű publikáció baráti lefordítása segítségével nem lehetett áthidalni. Utol
jára említendő egy objektív akadály: a szovjet könyvterjesztés által támasztott megoldhatatlan nehézségek.

Az egyes diszciplínák divergálódásáról

A 20. század elején még teljesen más volt a nagyszentmiklósi kincs kutatásában potenciálisan érintett tudo
mányok léte és egymáshoz való viszonya. Ma mindenki számára a legtermészetesebb -  sokak előtt ez tűnik 
az egyedül célravezető útnak -, hogy Nagyszentmiklós kutatásához a Kelet leleteit, ábrázolásait használja 
fel. Egy évszázaddal ezelőtt ez még nem volt annyira egyértelmű, és még kevésbé volt könnyen kivitelezhe
tő; a 20. század legelején a régészeti gyűjteményekben még nem őriztek Európán kívüli leleteket, s az Eu
rópával foglalkozó régészek többsége nem tanulmányozta azokat. Aki a keleti régészet és művészettörténet 
európai kutatástörténetében kevéssé járatos, az ma nehezen tudja elképzelni az akkori állapotokat; bizo
nyos részletek csak esetlegesen elejtett megjegyzések alapján válnak világossá. így pl. ami számunkra ab
szolút triviális, a kínai régészet és művészettörténet önálló diszciplínaként történő kezelése, az
J. Strzygowski híres könyve megjelenése előtt (1917) még éppen hogy bekövetkezett; ez a két tudomány 
csak akkoriban vált ki -  még elképzelni is bizarr -  az egyetemes etnográfiából!135 Emlékezzünk itt arra is, 
hogy ugyanez volt a világ művészettörténeti kutatásában és a modern művészetben egyaránt az a forradal
mi időszak, amikor Nyugat-Európa fölfedezte magának pl. az afrikai művészetet és a japán Hokusait!136 
A fentiekhez a nagyszentmiklósi kincs őrzési helye is egy szemléletes példát kínál:137 az azt ma befogadó 
Kunsthistorisches Museum tőszomszédságában áll a bécsi régészeti gyűjteményeket őrző Naturhistorisches

134 Az egyéni tehetségen túl az orosz nyelv anyanyelvi szintű ismerete is hozzájárult a Délkelet- és Kelet-Európa ős
korával foglalkozó, lett származású Marija Gimbutas világraszóló karrierjéhez.

135 E kutatási szemléletet és korszakot jól mutatja be: A. Gingrich-G. Haas: Vom Orientalismus zur Sozialanthropo
logie. Ein Überblick zu österreichischen Beiträgen für die Ethnologie der islamischen Welt. MAG 125/6 (1995/96) 
115-134, különösen 116-117, a kifejező címmel: „Im Schatten des Orientalismus.”

136 Perry kapitány 1854-ben rákényszerítette a japánokat, hogy (újból) megnyissák az országukat az európai kereske
delemnek; ezt követően először jelentek meg japán műtárgyak európai kiállításon (South Kensington 1862), ami 
megrendítette az addig kizárólag Európa-centrikus művészetfelfogást, vö. Gombrich (1979) 67.

137 Szignifikánsnak tartom, hogy bár e körülmény közismert, nekem is Marosi E. baráti megjegyzése kellett ahhoz, 
hogy fölfigyeljek ennek a most tárgyaltak szempontjából releváns voltára!
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Museum -  a lelet a császári kincstárból az Antikensammlungba, és nem a régészeti tárgyak közé került. 
Mindez nem közép-európai sajátosság, a Kelet kutatásában is sokáig fennállt egy hasonló kettősség: az arab 
történelem kutatóiról még 1954-ben is le lehetett írni, hogy nem tudtak arabul, akik pedig igen, azok nem 
értettek a történettudományhoz.138 Végül legyen szabad itt még az egyes tudományok divergálódásával 
kapcsolatos néhány saját élményemet is megemlítenem: a 70-80-as években meglepetéssel vettem tudo
másul, hogy a Permanent International Altaistic Conference figyelme mily kevéssé terjed ki az altaji né
pek régészetére és művészettörténetére, hogy a 80-as években a 9-10. századi Minuszinszk-vidéki régésze
ti leleteket a hamburgi Museum für Völkerkundéban vettem a kezembe, hogy 6-7. századi kaukázusi 
leleteket tanulmányozandó a budapesti Néprajzi Múzeumban kellett átnéznem az 1896-os Zichy-expedí- 
ció gyűjteményét, legutóbb pedig az lepett meg, hogy a nagyszentmiklósi kincs felirataival foglalkozó nyel
vészek mennyire tájékozatlanok a kutatásaik számára releváns régészeti leletekkel kapcsolatban.139 Óriási 
lépés, a kutatás robbanásszerű fejlődése volt az tehát, hogy egy művészettörténész vette magának a fárad
ságot, hogy a kora középkori európai művészet gyökereinek kutatásához a Kelet adatait vette bele a kuta
tásaiba! J. Strzygowski érdeme ebben múlhatatlan.

A  nagyszentmiklósi kincs kutatástörténetéhez közeledve: a modern turkológia és bizantinisztika kifejlő
dése idején, a 20. század elején vált szét egymástól a történeti és a nyelvészeti megközelítésmód (a régésze
tet és a művészettörténetet akkoriban még együtt művelték). Ez egy örvendetes fejlemény volt; pontosítás
képpen hozzá kell ehhez tennünk, hogy többnyire a régészek voltak azok, akik megpróbálták a történeti és 
nyelvészeti adatokat is gyümölcsöztetni, ha nem éppen maguk is önálló kutatásokba kezdeni az említett 
diszciplínák területén (olykor kirándulva pl. a pókok rendszertanába, az ornitológiába, és megírva a magyar 
halászat történetét, miként Herman Ottó). Ez a viszonylag késői szétválás a közép-európai kutatás fejlődé
se ütemének a nyugat-európaival szembeni lemaradását jelzi; az utóbbiban csak a 18-19. század fordulójá
ig élt az addig többé-kevésbé megalapozott remény, hogy lehetséges a humán tudományok egészét figye
lemmel követni és egyszerre művelni. Ennek lehetősége, pontosabban az ezzel kapcsolatos ábránd a 
nyugat-európai tudósok körében a 19. század folyamán végérvényesen szertefoszlott140 -  kb. egy évszázad
dal korábban tehát, mint Nagyszentmiklós kutatásában. (Ezért is lehettek Közép- és Kelet-Európábán egé
szen kb. a 20. század közepéig olyan tudósok, akik „az utolsó polihisztor” címkét viselhették.)

A tudomány fejlődésével természetszerűleg együtt járó differenciálódás és divergálódás -  erre e könyv
ben még másutt is történik majd hivatkozás -  végzetesen szétválasztotta az egyes diszciplínákat; ennek van 
pozitív és negatív oldala. Az előbbi teljesen kézenfekvő: a feltárt ismeretek számának ugrásszerű növeke
déséből fakad. Az utóbbi az előbbi egyenes következménye: a nyelvészek, történészek, régészek, művészet- 
történészek, Bizánc és a Kalifátus, valamint a közép- és belső-ázsiai népek és kultúrák kutatói ma már egy
általán nem, vagy csak alig ismerik és olvassák egymás munkáit. (A teljességre való törekvés -  annak összes 
buktatójával együtt! -  egyedül a László-iskolának nevezhető magyar régészetben van jelen.) Nagyszent
miklós kutatását nézve: akadtak néhányan, akik másféle, éppenséggel szélesebb ismeretekkel rendelkeztek, 
mint a magyar és a többi közép- és kelet-európai régész, de azok a kincs kutatása szempontjából kedvezőt
len utak valamelyikét választották: megkerülték Nagyszentmiklós kérdését, nem mélyültek el annak szöve
vényes, a Kárpát-medencei régészeti kérdésekkel átszőtt problematikájában, a korábbi kutatás közhelyeit 
ismételték meg, vagy pedig alapvető tévedésekkel terhelt ötleteket röppentettek fel.

A történettudományok egymástól történt szétválására szélsőséges, lehangoló példát kínál a terracinai lá- 
dika kezelésmódja, illetve szinte teljes mellőztetése a kora középkori tárgyi emlékek kutatásában. Ezt a kü
lönben hosszú ideje ismert tárgyat a nemzetközi tudományosság lényegében csak a 20. század elején fedez
te fel,141 majd N. Mavrodinov vonta bele a nagyszentmiklósi kincs kutatásába.142 (Cirill betűs publikációk 
esetében az átírás alapján olykor az is érzékelhető, hogy a szerzőnek nem is volt pontos tudomása arról: egy-

138 B. Lewis: Islam. In: Orientalism and History. Ed.: D. Sinor. Cambridge 1954, 16.
139 Bálint (1998).
140 R. Engelsing: Die Perioden in der Lesergeschichte der Neuzeit: das statistische Ausmaß und die soziokulturelle 

Bedeutung der Lektüre. Archiv für Geschichte des Buchwesens 10 (1969) cols. 944-1002. -  E cikkre Nyíri J. Kris
tóf hívta föl a figyelmem, baráti segítségéért köszönetét mondok.

141 A. Munoz: LArt byzantin ä l’exposition de Grottaferrata. Rome 1906, 182-187, Pig. 141-143; J. Strzygowski: Das 
orientalische Italien. Monatshefte fuer Kunstwissenschaft 1 (1908) 26-34; idem: rec. A. Munoz. BZ 17 (1908) 
630-631; Dalton (1911) 164-165).

142 Mavrodinov (1943) 145-155, e tárgy a bulgár régészetben ma is kiemelkedő szerepet játszik, ld. Donceva-Petkova 
(1996) 108-121.
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általán melyik országban van Terracina?!) Tanulságos megnéznünk, hogy a ládika a tudomány más-más te
rületein mennyire eltérő elbírálásban részesült:

-  A Nagyszentmiklóssal foglalkozó kutatásban -  amikor (újabban egyre ritkábban) szóba kerül -  min
den változtatás nélkül abban a beállításban szerepel, amelyet N. Mavrodinovtól kapott;

-  az Itália kora középkorát kutató régészet tudományos és népszerű összefoglalásaiban és a kronológiai- 
lag, területileg és tematikailag odavágó művekben egyáltalán nem tárgyalják;143

-  mindeközben a terracinai ládával foglalkozó speciális kutatás -  a többiek előtt ismeretlen maradván -  
feltárta a tárgy kapcsolatait, meghatározta annak korát.144

Véleményem szerint e könyv témakörében az érintett diszciplínák teljes szétválása Németh Gy. munká
jával (1932) következett be.145 A turkológia mint tudományág súlya a kincs kutatásában ugyanis olyan jelen
tőssé vált akkorra, hogy a török filológiában való teljes elmélyültség nélkül nem lehetett többé a feliratok 
megfejtéséhez közelíteni. (Más kérdés, hogy ezt hányán tették és teszik meg ma is.) Azidőtől kezdve -  a két 
nagy monográfia szerzőjén kívül (N. Mavrodinov [1943], László Gy. [1977]) senki sem akarta a kincs egé
szét egyszerre megragadni (mindenütt hangsúlyozom: ez nem [lehet] szándéka e sorok szerzőjének sem!). 
Nagyszentmiklós kutatása ekkor, a nyelvészet és a történeti diszciplínák szétválásával lépett a modern kor
szakába. E  specializálódásnak köszönhetően Nagyszentmiklós színvonalas kutatása már évtizedek óta nem 
függ egyedül a kutató szorgalmától és a rendelkezésére álló könyvtár gazdagságától.

143 Pl. Magistra Barbaritas; Italia longobarda. Red.: G. C. Menis. Venezia 1991; N. Christie-A. Rushworth: Urban for
tification and defensive strategy in the fifth and sixth century Italy: the case of Terracina. JRA 1 (1988) 79-80.

144 Ld. C. Rech: La cassa di Terracina. Piccole e grandi storie di un mobile tra Oriente e Occidente. Roma 1987; 
V Grossi: La vicenda amministrativa della „cassa” di Terracina. In: V Grossi et alia: Antichitä e Belle Arti a Terra
cina. Terracina 1994, 203-257, különösen 257. 31. j.

A  tárgy eredete tekintetében mindenképpen a Kelet-Mediterráneum jön számításba, legföljebb a kopt vagy a 
Palesztinái, szír városok kézművessége között kell választani; a protobolgár kapcsolat természetesen semmilyen 
formában sem jöhet számításba. Megemlítendő, hogy O. M. Dalton -  teljesen alaptalanul -  13-14. századinak ha
tározta meg: Dalton (1964) 164.

145 Németh (1932).
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A KUTATÁSBAN JELENTŐS SZEREPET JÁTSZÓ TUDÓSOK

E könyv szerkezetét, tartalmát és esetleges eredményeit messzemenően meghatározták a fent leírt körülmé
nyek, pontosabban az a mód, ahogyan azokat a szerző látja. Előre tisztáznom kellett magamban, hogy mi
ként kezelendők a kutatás kitérői, zsákutcái. Úgy vélem, hogy a jelen helyzetben egy kutatástörténeti átte
kintésben -  minden tiszteletünk kifejezése mellett -  a legfontosabb és leghasznosabb a mérleg megvonása 
lehet; annak fölmérése, hogy N. Mavrodinov monográfiája és László Gy. könyve óta a kutatás pillanatnyi ál
lásából és a szerző ismereteiből nézve mi számít időtállónak és mi hibának, zsákutcának. Az utóbbiak felmé
résével a jövendő kutatások számára szeretnék egy, az eddiginél megbízhatóbb kiindulási alapot kínálni.

Nagyszentmiklós kutatásában természetesen nem lenne nehéz különféle periódusokat (pl. romantikus, 
tudományos, modern stb.), különféle irányzatokat (pl. túlnyomórészt régészeti vagy nyelvészeti megközelí
tés, a keleti vagy helyi készítés feltételezése stb.), különféle módszereket („pánhistorikus”, „analizáló” stb.) 
elkülöníteni. Lehetne merev kronológiai kereteket is fölállítani (pl. „a 19. századi kutatás”, „a kutatás a 20. 
század 1.” és „2. felében”); de ennek is csak az az abszolút banális megállapítás lenne a végső eredménye, 
hogy „a kincs kutatása a hibák és kitérők ellenére 1801, a legelső közlemény megjelenése óta előrehaladt”. 
Lenne még bizonyos érdekesség abban is, ha az eddig megjelent nézeteket országonként mutatnám be (ki
vételként a szovjet, a román és a bulgár kutatással így is teszek). Ebből a megközelítésből valószínűleg az a 
tanulság adódnék, hogy a kincs modem kutatásában az etnikai-kulturális meghatározást nézve két fő ten
dencia mutatkozik: a magyarok elsősorban az avar és a honfoglaló magyar, a nemzetközi kutatás túlnyomó 
része pedig a protobolgár meghatározás mellett foglalt állást. (A nem-magyar népszerűsítő munkák is az 
utóbbi nyomdokait követték.146) Nem választottam azonban a kutatástörténet utóbbi bemutatásmódját 
sem, mert hamar rájöttem, hogy ezek a meghatározások nem egy módszeres kronológiai elemzés végtermé
kei, holott a feldolgozó munkának éppen fordítva kellene lezajlania (szükségszerűen más-más következik 
ugyanis egy 8., egy 9. és egy 10. századi kormeghatározásból!). Tanulságos volt viszont megfigyelni, a tudó
sok miként törekedtek kezdetben az általános megoldásra és szintézisre, míg később miként váltak szét egy
mástól az érintett diszciplínák.

A  kincsről eddig, két évszázad leforgása alatt három monográfia készült (Hampel J., N. Mavrodinov, 
László Gy.) -  kritizálni persze mindig könnyű a szerzőket. Értelmetlen és méltatlan volna a szemükre vet
ni azon elhatározásukat, hogy egyáltalán vállalkoztak egy ilyen hatalmas problémakör összefoglaló tárgya
lására, de mi sem volt természetesebb annál, mint hogy ezt szükségesnek és lehetségesnek látták. Mi lenne 
a tudomány fejlődésével, ha időről időre nem születnének ilyen munkák?! Ezenkívül abban az időben tel
jes joggal tarthatták logikusnak és ezért végrehajthatónak, hogy a Nagyszentmiklóssal kapcsolatban fölhal
mozódott adatokat és ismereteket lehetséges egyetlen szintézisben vagy legalábbis összefoglalásban egybe
foglalni. Ez azért alakult így, mert a legutóbbi évtizedek előtt még mind a feldolgozandó adatok és 
szakirodalom száma lényegesen alacsonyabb volt, mind pedig a tanulmányozandó problémakör -  nem be
szélve a kutatás szemléletmódjáról! -  tűnt egyszerűbbnek, mint napjainkban. Mindezen kívül az eurázsiai 
kultúrák kapcsolatrendszere és kölcsönhatásai még távolról sem voltak a mai mélységükben ismertek. 
A kinccsel foglalkozó elődeinknek tehát egyszerűbb volt a helyzete; akkoriban még egyetlen embernek 
módjában állt a teljes irodalmat és problémát áttekinteni (ne vizsgáljuk itt, hogy abból mennyi állta meg a 
helyét). Mára odajutottunk, hogy az a -  szerintem -  legfőbb felismerés: a kinccsel kapcsolatos kérdések

146 Annak elemzése megint csak egy másik tudomány, a társadalomlélektan kutatási területébe vágna, hogy ez a ku
tatási helyzet milyen kölcsönhatásban van a magyarok „egyedül vagyunk” közérzetével.
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megfejtésétől még mindig fényévnyi távolságban vagyunk. Ez egyáltalán nem baj, a korábbiakhoz viszonyít
va már pusztán a problémák felismerése és a feladatok érzékelése is fontos előrelépésnek tekinthető; a ku
tatás zsákutcája az, amikor mérlegelés, kritika nélkül fogadnak el bizonyos tételeket. A nagyszentmiklósi 
kincs problémakörét is érintő szövevényes kapcsolatrendszerek nagyságát jól szemlélteti, hogy a Bizánc, 
Kelet és az iszlám világ közötti, fennemlített kapcsolatrendszerek és kölcsönhatások kutatása a Byzan
tinische Zeitschrift éves bibliográfiájában egy önálló gyűjtőfogalom alatt szerepel („Byzantinische Frage”)! 
Már csak egyedül az is külön szakembert igényelne, hogy föltáruljon egyfelől a bizánci, másfelől a szászáni- 
da, közép-ázsiai, valamint korai iszlám művészet közti kapcsolatrendszer! (Zárójelben említem a legfonto
sabbat: ugyanezt a munkát a kora középkori steppe vonatkozásában is szükséges lenne elvégezni...)

Az adott helyzetben, amikor is a kincs alapvető kérdései várnak megoldásra, olyan kutatástörténeti átte
kintést látok hasznosnak közzéadni, amelyik az egyes kutatók teljesítményét a saját koruk ismeretanyagán 
keresztül próbálja láttatni, és amelyik -  reményem szerint -  a kincs mai és jövendő értékeléseit segítheti elő.

Pulszky Ferenc

Pulszky F. a magyar régészet és művészettörténet egyik legkiemelkedőbb személyisége volt147 -  ezzel szem
ben a kincs kutatása egyáltalán nem tartja őt számon, amint a neve hasonlóan érdemtelen sorsban részesül 
az avar kor régészetében is. Hogy a nemzetközi kutatás -  amelyik a bronzkorról írt monográfiáját ma is 
használja -  nem tud a népvándorlás kori régészetben nyújtott teljesítményéről, az természetesen könnyen 
magyarázható az idevágó munkáinak magyar nyelven történt megjelenésével. Sajnálatos, de ugyanazon ok
ból érthető is, hogy nem tudják: tőle származik az avar régészeti emlékanyag első meghatározása, ami rá
adásul egy ma már egyébként is eldugottnak számító magyar folyóiratban jelent meg.148 Ennél jóval sajná
latosabb viszont az, hogy még a magyar kutatás nagy részének is Bóna I. 1983-ban megjelent cikkére149 volt 
szüksége ahhoz, hogy Pulszky F. ezirányú munkásságáról tudomást szerezzen.

Az a rövid fejezet, amelyik a Magyarország archaeologiája c. könyvében Nagyszentmiklósról szól, arról ta
núskodik, hogy szerzője a kor kutatási ismereteinek színvonalán jó érzékkel figyelt föl a kincs néhány fon
tos mozzanatára. Nincs is jelentősége annak, hogy a szóban forgó leletet a hunokkal kapcsolatban tárgyal
ta, mert ennél jóval lényegesebb, hogy észrevette a népvándorlás kori leletanyagtól való eltérését, valamint 
a korsók formájának antik, a vadászó fejedelem motívumának szászánida kapcsolatait. A Kárpát-medence 
kora középkori leleteinek periodizációja, a bizánci és a közép-ázsiai leletek és ábrázolások feltárása hiányá
ban ennél sokkal többet akkoriban aligha lehetett volna tenni.

Hampel József

Hampel J. a magyar régészet mindmáig -  külföldön is -  egyik legjobban (el)ismert személyisége, ő a kincs
ről készült első monográfiának a szerzője.150 Az edényeknek általa adott sorszámozását használja ma is 
minden kutató, a tárgyleírásai szabatosak, és ő tanulmányozta először a modern kor igényeinek is megfele
lően in vivo a kincset. (Érdekes módon az ötvöstechnikai részletek nem érdekelték, ugyanakkor ő volt az, 
aki először vette észre a 8. sz. edény feliratának előkarcolását.151) Könyve több mint egy évszázad elmúltá
val is megkerülhetetlen (illetve annak kellene lennie). A  kinccsel kapcsolatban a nevét sajnos szinte kizáró
lag a gótnak történt meghatározást fölemlegetve idézik, anélkül hogy az álláspontja később történt egyér
telmű megváltoztatására152 figyelmet fordítanának -  pedig a Nagyszentmiklósról írt könyve sok apró, 
helytálló részletmegfigyelés miatt ma is megérdemli az alapos olvasást. Hampel J. helyesebb megítélése cél
jából nemcsak a most említettekre kell fölhívni a figyelmet, de a „gót” meghatározás körülményeit érdemes 
fölidézni. Ennek révén ugyanis nemcsak az akkori tévedése okaira, de a korabeli kora középkori régészeti 
kutatás általános helyzetére is derül némi fény.

A gótnak történt kor- és kulturális meghatározást kritizálóknak számításba kellene venniük azt, hogy mi
lyen fokon állt az 1885-ben megjelent könyv írása idején a Kárpát-medencei népvándorlás kori régészet

147 A/jarosi] £.-7fím ár] Á.: Pulszky Ferenc. In: Marosi (1999) 28-29.
148 Pulszky R: A magyarországi avar leletekről. Értekezések a Történettudományok Köréből 3 (1873).
149 Bóna /.: A XIX. század nagy avar leletei. A  Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 1982-83, 81-160.
150 Hampel (1884); idem  (1885).
151 Idem (1885) 66. 2. j.
152 Idem (1884) 34; idem  (1897) II, 254, 265; idem (1907) 85-87.
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rendszerezése. (A kelet-európai leletanyag akkori darabszámára és a feldolgozottságára nem is térek ki!) 
Csak arra emlékeztetek itt, amit különben mindenki tud: az említett munkát Hampel J. maga végezte el -  
de két évtizeddel később (1905)! A 80-as évek elején a kutatás rendelkezésére álló leletanyag összegyűjté
se és annak csoportosítása a szerzőnek legföljebb távoli tervei között szerepelhetett; összehasonlító adatbá
zis akkor még nem lévén, semmi meglepő nincsen a kronológiai, történeti értékelésben elkövetett hibában. 
Természetesen ő sem szabadulhatott a tudomány korabeli fejlettségi fokától, amikor is a történettudomá
nyok és a nyelvészet még nem váltak el végérvényesen egymástól; így hát joggal indult ki abból az akkori
ban kétségbevonhatatlannak látszó felfogásból, hogy egy tárgy felirata pontos útmutatással szolgálhat an
nak készülésére, korára és eredetére vonatkozóan. Amikor a görög nyelv Magyarországon még egy fél 
évszázadon át -  a Monarchia összeomlásáig -  kötelező érettségi tárgy volt, akkor honnan tudhatta volna 
egy bölcsészettudományi diplomával rendelkező tudós, hogy a kincs 9., 10. sz. tálkáin látható görög felirat 
megfejtése olyan különleges filológiai ismereteket feltételez, amelyek birtokában még egy évszázaddal ké
sőbb is, általánosan elfogadható megfejtés nélkül csak vitatkozni tudnak az olvasat fölött?! Ami a 21. sz. 
tálka török feliratát -  s azon keresztül újból csak a kor- és etnikai meghatározásokat -  illeti: Hampel J. 
könyve írása idején a török filológia még a bizánci epigráfiáénál is korábbi stádiumában tartott; a minden
hez kiindulási alappal szolgáló orchoni feliratokat 1896-ban fejtette meg V Thomsen, így hát amikor 
Hampel J. a kinccsel kezdett foglalkozni, akkor még bármelyik török nyelv szótárának egyszerű kézbevéte
le is már a megfejtés lehetőségével kecsegtetett. Azt sem árt továbbá számításba vennünk, hogy ha Hampel
J. az Alterthümer írásakor nem követte volna el azt a hibát, amelyet a kutatás csak 30 évvel később tudott 
kiküszöbölni (a Hampel-féle II. csoport nem szarmata és hun, hanem késő avar kori), akkor kiderül: 
Nagyszentmiklós kronológiai és etnikai-kulturális meghatározását meglehetősen jól tudta volna elvégezni. 
Az sem csodálnivaló, hogy nem tudott szabadulni korának, a 19. század végének romantikus történelemfel
fogásától. Ezért volt szinte elkerülhetetlen, hogy egy minden kétségen kívül népvándorlás kori kinccsel kap
csolatban történeti magyarázatként ne a hun Attila képe merüljön föl. Éppenséggel méltányolandó, hogy 
belátta: ezt a lehetőséget mégiscsak el kell vetni, s nyilván ezért jutott el interpretációjában először a hun 
kor germán népeihez. (N.B.: mindeközben jó szemmel és érzékkel észrevette a kincs egy sor 7. századi kap
csolatát is!). Továbbá: hosszan lehetne sorolni mindazon műveket, amelyeket Hampel J. a kinccsel foglal
kozva még nem használhatott, pl. olyan alapmunkákat, amelyeket ma már az egyetemisták is ismernek: a 
közép-ázsiai és a bizánci fémművesség első katalógusait (Ja. I. Smirnov, 1905; L. A. Matzulewitsch, 1927), 
a Mala Perescepinó-i lelet első közlését (A. A. Bobrinskoj, 1912) stb. Mindezek hiánya magától értetődő 
módon meghatározta a könyv szemléletét és eredményeit. Hampel J. teljesítményét -  miként mindenki má
sét is -  elsősorban a maga korának kutatási helyzetében kell értékelnünk.

Vilhelm Thom sen

A nagyszentmiklósi kincs protobolgár eredetének tézisét tudományos érveléssel V Thomsen, a türk felira
tok megfejtője, a török filológia klasszikus alakja indította el hosszú, máig ívelő karrierjére. Nyilvánvalóan 
nemcsak a nyelvészeti tudása, de a nagy, saját tudományterületén kívül is élvezett nemzetközi tekintélye 
szintén hozzájárult ahhoz, hogy a feliratokkal -  elsősorban a 21. sz. tálka feliratával -  kapcsolatos korábbi, 
tudománytalan vagy pre-tudományos megfejtési kísérletekkel ettől kezdve nagyjából fölhagytak,153 ponto
sabban, amint ezt napjainkban is látjuk: azok a tudomány berkein kívülre szorultak. Munkájának nyelvésze
ti részét nem tudom elbírálni, arra az 1915-ben leírt kritikai megjegyzésre is csak utalok, mely szerint a 
kinccsel kapcsolatos kutatásokban az „ismeretei 1885-nél megakadtak”.154 Volt egy alapvető tévedése, me
lyet azért kell itt szóba hozni, mert döntő hatással volt a kincs történeti kronológiájával kapcsolatos kutatá
sokra. Bár az epigráfia illetékességébe tartozik, ennek jelentőségére magam is rá tudok mutatni. A 21. sz. 
tálka ún. „aláhúzott B” betűjéről van szó; e betűtípus ugyanis egyáltalán nem kizárólag a 9. században je
lent meg, mint azt V Thomsen írta, s vélték az ő nyomában sokan mások (ld. 109-110. old.). Hitelesebben 
tudok viszont véleményt alkotni V. Thomsen történeti tájékozottságáról a Kárpát-medence történetében és 
a szemléletmódjáról.155

V Thomsen előtt nem volt kétséges, hogy a kinccsel kapcsolatban a Kárpát-medencének egyáltalán mely 
évszázadai és mely népei jöhetnek reálisan számításba. Ezek közül azonban az avar eredet lehetőségét há
rom szempont alapján elvetette:

153 A kutatástörténetet ld. Göbl-Róna-Tas (1995) 18.
154 Supka (1917) 83.
155 Thomsen (1917) 25-26.
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a) „Semmit sem tudunk az avarok nyelvéről. ” Annak idején valóban általános volt az a felfogás, mely sze
rint egy tárgy feliratának nyelve és magának a tárgynak eredete egybeesik, s ezt a világtörténelemből vehető 
példák hosszú sora alá is támasztja. Mi a teendő azonban abban az esetben, amikor egyáltalán nem is ismer
jük a szóba jöhető nép nyelvét, sőt, még az sem egyértelmű, hogy egyáltalán mely népről lehet szó?! A tudo
mányos érvelés alapvető módszereit figyelembe véve V Thomsen ezen ellenvetése nem fogadható el.

b) „Nem tudni arról, hogy az avarok fölvették volna a bizánci kereszténységet. ” Ez valóban tény, amint az is 
az, hogy azóta ismertté váltak a 7-8. századi avar leletanyagból keresztek, bekarcolt keresztábrázolások és 
egyéb, keresztény szimbólumokat hordozó tárgyak. Ezeket nem kívánom V Thomsen ellen érvként fölhasz
nálni; ma már köztudott, hogy keresztény eredetű vagy keresztény szimbolikájú tárgyak birtoklása nem je
lenti kényszerítő erővel azt is, hogy a tulajdonosuk egyben keresztény hitű lett volna.156 Nem érvelek a pan- 
nóniai kereszténység népvándorlás kori továbbélésének túlzottan optimista megítélésével, a 796. évi zsinat 
Pannóniára vonatkoz(tathat)ó adatának értékelésével sem.157 Azonban még ezek nélkül is világos: a 
V Thomsen által használt argumentum ex silentio kényes fegyver. Először is ami érvként ugyan nem hasz
nálható föl, de számolni kell vele, mert releváns forrásadatok hiánya alapján nem zárható ki eleve az a le
hetőség, hogy már 796, a tudun megkeresztelkedése előtt is egy másik avar részfejedelem ne vehette volna 
föl (akár titokban, politikai számításból) a kereszténységet. Tény viszont a bizánci történetírás mély válsá
ga a 8. században. Ez az avarok, a Kárpát-medence esetére vonatkoztatva oly mértékű volt, hogy tekintet
tel az egykorú forrásadatok teljes hallgatására, ad absurdum akár az avarok népének létezését, de legalább
is a hatalmuk megszűntét is kétségbe lehetne vonni! Tudjuk, hogy nem ez volt a helyzet, így hát V Thomsen 
ezen érve használhatatlan.

c) „Nem tudni arról, hogy Bizáncból bármilyen kulturális hatás érte volna az avarokat." Újból csak megis
métlem: nem lehet V Thomsen hibájául felrónunk, hogy nem ismerte az ezzel kapcsolatos leletanyagot és 
kutatási eredményeket. Azt viszont egyértelműen le kell szögeznünk: állítása egyáltalán nem állja meg a he
lyét. Sőt, az anyagi kultúra (ékszerek, kerámia stb.) és az ornamentika számos vonatkozásában jól kimutat
ható, hogy annak éppenséggel az ellenkezőjéről lehet beszélni.

A protobolgár eredet alátámasztására az a történeti érve, hogy a dunai bolgárok Kelet-Magyarországon 
a saját adminisztrációjukat építették volna ki. Itt K. Jirecek 1876-ban megjelent könyvére hivatkozik, csak
hogy ott semmi ilyesmiről nem esik szó.158 Sehol sem találhatók olyan adatok, melyek alapján ilyen mérté
kű és jellegű bolgár jelenlétet lehetne feltételezni az Alföldön. V Thomsennel ellentétben megállapíthat
juk: a rendelkezésünkre álló adatok a legkevésbé sem elegendőek annak alátámasztására, hogy a Maros 
torkolatvidékén egy dunai bolgár hatalmi központot lehetne feltételezni. A nagy dán turkológusnak 
Nagyszentmiklóssal kapcsolatos véleménye, mely a kincs protobolgár eredetelméletének egyik fő támasza, 
a kora középkori Kárpát-medence történetének -  már annak idején is -  alapvetően téves beállítására tá
maszkodott.

156 A  kereszténység és az avarok kapcsolatának hagyományos tárgyalásmódját ld. Kollautz (1970); Gy. László: Les 
trouvailles rappelant a la chrétienté dans la période des grandes migrations des peuples en Hongrie. Corsi 1969, 
209-211; idem: D ie Awaren und das Christentum im Donauraum und im östlichen Mitteleuropa. In: Das heidnis
che und das christliche Slawentum. Annales Instituti Slavici II. 1 (Wiesbaden 1969) 141-152 (az utóbbiról udvari
as kritika: Pohl [1988] 409.59. j.: „nagyon optimista végkövetkeztetések”). E kérdéssel foglalkozott a „Mit jelente
nek az avarkorban a keresztény (jellegű) tárgyak?” c. kerekasztal megbeszélés (MTA Régészeti Intézete 1995). 
Reális kritikával látja a kérdést B. Young: Paganisme, christianisation et rites funéraires mérovingiens. Archéologie 
Médiévale 7 (1977) 5-81; Pohl (1988) 293-294; Daim-Lippert (1984) 126. is. A problémáról általában Id. G. P. 
Fehring: Missions- und Kirchenwesen in archäologischen Sicht. In: Geschichtswissenschaft und Archäologie. 
Untersuchungen zur Siedlungs-, Wirtschafts- und Kirchengeschichte. Hg.: H. Jankuhn-R. Wenskus. Vorträge und 
Forschungen 22 (Sigmaringen 1979) 547-591; H. Roth: Christentum der Bekehrungszeit, III. Archäologisches. 
A. Merowingerzeit. In: Reallexikon, IV  (Berlin 1981) 585-595; A. Schülke: Zeugnisse der „Christianisierung” im 
Grabbefund? Eine Forschungsgeschichte mit Ausblick. EAZ 38 (1997) 457—468; idem: On Christianization and 
Gravefinds. European Journal of Archaeology 2 (1999) 77-106; J. Kieffer-Olsen: Christianity and Christian Burial. 
The Religious Background, and the Transition from Paganism to Christianity, from the Perspective of a 
Churchyard Archaeologist. In: Burial and Society 185-189; E. Riemer: Im Zeichen des Kreuzes. Goldblattkreuze 
und andere Funde mit christlichem Symbolgehalt. In: Die Alamannen. Stuttgart 19972, 451-452; Tomka (2002).

157 E. Tóth: Das Christentum in Pannonien bis zum 7. Jahrhundert nach den archäologischen Zeugnissen. In: Das 
Christentum im bairischen Raum. Von den Anfängen bis ins 11. Jahrhundert. Hg.: E. Boshoff-H. Wolff. Köln- 
Weimar-Wien 1994, 259-260.

158 C. G. Jirecek: Geschichte der Bulgaren. Prag 1876, 147: „Csak a Szerémség a Száva- és Dráva-torkolat közében, 
valamint Kelet-Magyarország maradtak bulgár fennhatóság alatt a magyarok megérkezéséig.”
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Nikodim Pavlovié Kondakov

A tudomány fennemlített univerzalitását követve és művelve az 1890-es évek elején még teljesen elfogad
ható, sőt természetes volt, hogy az orosz és bizánci művészettörténet kimagasló alakja, N. Kondakov meg
engedhetőnek tarthatta magának, hogy a kutatási területétől különben minden tekintetben távol eső 
nagyszentmiklósi kincs eredetével és felirataival kapcsolatban állást foglaljon. Csakhogy ez döntő hatással 
volt a későbbi kutatásra; a V Thomsené mellett az ő véleménye volt az, amelyik a szerző -  más tudomány- 
területen szerzett! -  szintén nagy nemzetközi elismertsége révén még fél évszázad elmúltával is, sőt, bizo
nyos mértékben egészen napjainkig a „protobolgár teória” egyik fontos hivatkozási alapjául szolgálhatott.159 
Ezzel kapcsolatban két megjegyzést kell tennünk; egy módszertani és egy kutatástörténeti jellegűt.

a) Ma kétségkívül megtehetjük azt, hogy V Thomsen és N. Kondakov szemére vetjük: egyoldalúan, a régé
szeti adatbázis teljes mellőzésével vonták le nagy horderejű következtetéseiket. Mégsem ezt kell a döntőnek 
tartanunk; náluk nagyobbat, méghozzá folyamatosan hibázott az utánuk következő kutatás. Először is azzal, 
hogy nem ellenőrizték a nagy mesterek kijelentéseit, másodsorban pedig azzal, hogy nem olvasták el figyelme
sen: egész pontosan mit is írtak a hivatkozottak. Részben tehát kényelemből vagy a történeti végkövetkeztetés 
iránti rokonszenvből idézték őket úgy, mint akik a kincs protobolgár eredetét „bizonyították” volna.

b) Az is tény, hogy miként N. Kondakov azidőben (még) teljes természetességgel közlekedhetett művé
szettörténet, régészet, történelem és nyelvészet között, időközben az egyes tudományterületek elváltak egy
mástól. A végleges szétválás fényében ma már egyértelműen le kell szögeznünk: N. Kondakov a mai érte
lemben véve művészettörténész volt, s nem a sírleletekhez értő régész, s ugyanígy nem a feliratokhoz 
felkészülten közeledő nyelvész sem. A  régészetben való járatlanságán (sajnos) nem változtatott az a körül
mény sem, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum népvándorlás kori leleteiről készült rajzok másolatait már a 
80-as években megkapta személyes használatra. Ennek köszönhetően a maga korában Európában páratla
nul jól tájékozott volt, illetve lehetett a Kárpát-medence kora középkori leleteit illetően, amit az 
Alterthümenől készített, részletekbe menő ismertetése tükröz is.160 A kincset azonban -  számunkra érthető 
és éppen ezért bocsánatos módon -  nem volt képes a tárgyak sokféle részletére figyelő régész szemével (is) 
nézni. így írhatta le pl. azt a tévedést, amit ma már senki sem követne el; szerinte ugyanis a kincset nem 
hosszú időn át gyűjtötték, hanem a darabjai egyazon időben készültek.161

Ami a filológiai felkészületlenségét illeti, az részben a kor kutatási helyzetéből is fakadt; V Thomsen 
csak évekkel később fejtette meg az orchoni feliratokat (1896), ahonnan pl. megtudhatta volna, hogy a 
„boila” tisztség a 7. századi belső-ázsiai türköknél is előfordul, nem kizárólag a 9. századi bolgároknál. Eb
ből számunkra ma már magától értetődően következik, hogy a 21. sz. edény „boyla” felirata egy török tiszt
ségnév, és ezért az nem értelmezhető automatikusan Nagyszentmiklós dunai bolgár eredete 
bizonyítékaként.162 Az pedig a mai olvasóban már csak értetlenséget vált ki, hogy miként tartotta megen
gedhetőnek s egyáltalán mit akart N. Kondakov ezzel az összehasonlítással elérni: bővebb magyarázat nél
kül ugyan mi értelme van összevetni a kincs griffábrázolásait az oroszországi 13. századi Jurjev Polszkij-i 
templom kőfaragványaival?163 (Más lett volna a helyzet, ha az utóbbi párhuzamot arra használta volna fel, 
hogy a hasonló ábrázolástípusok széles elterjedését kísérli meg magyarázni.)

A kincs kutatástörténetének egyik legfőbb általános tanulsága: a tárgyakhoz, az ábrázolásokhoz, a fel
iratokhoz egyoldalú szemlélettel közeledni -  értelmetlen, reménytelen vállalkozás.

N. Kondakov mentségére szól még az is, hogy a kinccsel is foglalkozó első könyve írása idején még kizá
rólag magyar nyelvű cikkek álltak a kutatás rendelkezésére, a német nyelven kiadott, összefoglaló jellegű 
monográfiák, nagy anyagközlések még nem jelentek meg. Ami pedig a kincs kutatása szempontjából kulcs-

159 Kondakov (1892).
160 Idem (1906).
161 Idem (1892) 35.
162 Idem (1906) 465. -  Tegyük hozzá, hogy ugyanezen hibába esett Fehér G. is, amikor a 21. sz. edény feliratában sze

replő „zoapan” szót bolgár-török tisztségnek határozta meg, hozzátéve ehhez, hogy az „egyébként más török né
peknél is használatos ” - ,  de hát akkor hogyan lehet ez érv a bolgár-török eredet mellett?! Márpedig amikor az ál
tala felhozott „bizonyítékok” igazán nem elég meggyőzőek, akkor módszerbeli hiba azt kijelenteni, hogy 
„...valójában a feliratban semmi sem zárja ki a lehetőséget, hogy protobolgár nyelven íródott”, vö. Fehér (1931) 
126,128; vagy pedig vegyük a kijelentését szó szerint: „nem zárja ki a lehetőséget”, ami nem jelenti a protobolgár 
eredet bizonyítását!

163 Kondakov (1906) 464. 1. j.
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fontosságú avar leletanyagot illeti, abból mindaddig csak részpublikációkat tettek közzé, s Hampel József
nek Magyarország területének kora középkori régészetéről írt legelső, magyar nyelven közzétett összefog
lalásai is csak évekkel később jelentek meg (1894, 1897),164 az pedig már nem is érdemel külön említést, 
hogy a késő avar hagyaték meghatározására még hosszú évtizedeket kellett várni. Ez a kutatási helyzet ter
mészetesen még olyan kutatókat is hátráltatott volna a munkájukban, akik nem prekoncepcióval közeled
tek a kérdéshez. Márpedig N. Kondakov esetében feltétlenül számításba kell venni az ő közismert pánszláv 
felfogását is (emigrációja első állomásául ezért választotta Prágát, a pánszláv eszme leginkább Európába ta
golódott központját), ami -  különös figyelemmel Oroszországnak Bulgária fölszabadításában játszott sze
repére -  még érthetőbbé teszi, hogy Nagyszentmiklóst végső soron protobolgár eredetűnek határozta meg. 
Az viszont a későbbi kutatók munkamódszerére vet fényt, hogy figyelmen kívül hagyták számos megjegyzé
sét és azt, hogy ez az etnikai-kulturális meghatározás nemcsak bizonyítatlan a sokat idézett műben, de 
mindössze egyetlen, feltételes módban fogalmazott, odavetett mondatból áll. Ez utóbbi először is azt mu
tatja, hogy N. Kondakov nem tudott, vagy nem tartotta fontosnak, illetve még valószínűbben: nem tartotta 
lehetségesnek a kincs eredetének pontos meghatározását. Másodsorban ez árulja el, hogy e ponton a tudós
ban a szláv hazafi kerekedett felül.

Minden tekintetben hasznos itt újra leírnunk: 1892-ben a kincs protobolgár eredetével kapcsolatban 
N. Kondakov mindössze ennyit írt: „Amennyiben a magyar kincs Bulgáriából származik, akkor annak kora 
nem tehető 864-nél korábbra, amikor is a bolgárok fölvették a kereszténységet”.165 Nem írt többet! (Az igaz
ság kedvéért azonban hozzá kell ehhez tennünk: a későbbiek folyamán N. Kondakov maga is hajlamos volt 
arra, hogy az első megnyilatkozását határozott megállapításként, azt bizonyított elméletként kezelje.)

N. Kondakovot az első alkalommal a zománc kutatása vezette a nagyszentmiklósi kincshez, s annak is el
sősorban a művészettörténeti vonatkoztatásai foglalkoztatták. A későbbiekben is többször szentelt neki fi
gyelmet s megállapította: abban a keleti (nála: pártus és szászánida) elemek az antikkal (görög és bizánci) 
keverednek. Jó lett volna, ha a később őt követő kutatás figyelembe veszi N. Kondakov azon, újabb véle
ményét, mely szerint a kincs egy vagy két barbár törzsfőnök asztali készlete volt, melyben egyházi és világi 
rendeltetésű edények egymással keverednek -  szögezzük tehát legalább most le: ez a véleménye a kincs tu
lajdonosára vonatkozott. (Egy másik munkájában az esetlegesen világi rendeltetésű edényekről már nem 
tett említést.166) Ezután azonban -  észrevétlenül -  egy logikai ugrást tett, s a kincs készüléséről írt: az emlí
tett keleti és a keresztény elemek keveredése szerinte csak Bizáncban mehetett végbe. (Ezzel összhangban, 
de Kondakov maga által nem hangsúlyozottan a fennemlített későbbi írásában a kincs ornamentikáját szír 
eredetűnek határozta meg, ami -  mondani sem kell -  bizonyítatlan maradt.167)

A későbbi kutatás teljesen figyelmen kívül hagyta azt is, amit N. Kondakov a kincs korával kapcsolatban 
ugyanezen könyvében kétszer is leírt s ami nem a 9. századi keltezést támasztja alá -  igaz viszont, hogy ez
zel a véleményével később ő maga is nagyvonalúan bánt. Egyszer a 2. és 7. sz. korsók jeleneteiről értekez
ve azt a kérdés tette föl, hogy vajon a rajtuk látható égberagadási jelenet nem arra a 7-8. századra utal-e, 
amikor a hatások átvétele mellett a keresztény világ félelemmel tekintett a Keletre.168 Egy másik alkalom
mal pedig még egyértelműbben fogalmazott: a kincset csakis olyan keleti iskolázottságú mester készíthette, 
aki egyúttal járatos kellett, hogy legyen a Bizáncban a 7-8. században uralkodó ízlésben.169 Mindez bizony 
nagyon is távol áll attól, hogy N. Kondakov -  a bolgár teória hívei által rendszeresen idézett Email-könyvé- 
ben -  Nagyszentmiklóst 9. századi bolgárnak tartotta volna! Ma már kideríthetetlen, hogy a rá hivatkozó 
kutatók akarva-e vagy akaratlanul nézték el a mesterük által leírtakat; más kérdés viszont, hogy a későbbi, 
a Nagyszentmiklós kutatásában jószerint ismeretlenül maradt munkáiban N. Kondakov határozottabb ál
láspontot foglalt el.

Második alkalommal Hampel J . Alterthümere ismertetésekor foglalkozott a nagyszentmiklósi kinccsel.170 
N. Kondakov a maga korában ritka lényegre töréssel állapította meg: a kincs előkerülése óta a legnehezebb 
kérdés a korának meghatározása. Tudományos igényességéről és előrelátó képességéről tett bizonyságot,

164 Más kérdés, hogy amikor végre kezébe került az Alterthümer (vö. Kondakov [1906]), akkor miért nem aknázta ki a 
hozzáférhetővé vált hatalmas régészeti forrásanyagban rejlő lehetőséget?

165 Kondakov (1892) 38.
166 Idem (1906) 463.
167 Ibidem.
168 Idem (1892) 38.
169 Ibidem 39.
170 Idem (1906) 462-464.
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amikor -  1906-ban! -  elsőként figyelt föl arra, hogy a rézmetszetek és rajzok az elmélyült kutatáshoz nem 
elegendők. Azon igénye, hogy az edényeket fényképeken („v fotomechaniceskich snimkach”) kell köz- 
zéadni, teljes egészében csak jó fél évszázaddal később, N. Mavrodinov könyvénél valósult meg. A kincs 
művészeti gyökereit Bizáncban, a szászánidáknál és az araboknál keresi -  a legcsekélyebb kísérletet sem té
ve arra, hogy az így feltételezett arab-dunai bolgár kapcsolatokat történeti keretben helyezze el (ez termé
szetesen nem is sikerülhetett volna). Annak feltárását pedig nem várhatjuk el tőle, amit O. Grabar 60 évvel 
később végzett el, hogy ti. a számításba vett arab művészetben is mi az autentikus arab és mi a náluk meg- 
őrződött/fönnmaradt kulturális elem. Márpedig enélkül 9. századi arab művészetről értekezni olyan, mint
ha valaki Galenust az arab orvostudomány alakjaként tartaná számon, pusztán azért, mert az eredeti kéz
irata nem maradt fönn, és a munkásságát az iszlám tudósok mentették át az utókor számára.

N. Kondakov harmadik alkalommal a Balkánon tett tanulmányútja után született híres könyvében tért visz- 
sza a kincs kérdéséhez.171 Ekkor már J. Strzygowskira hivatkozva látta megerősítve a véleményét, mely szerint 
valóban egy 9. századi protobolgár lelettel van dolgunk. A hiba ez esetben ott van, hogy a kincs kora megha
tározásában maga J. Strzygowski is bizonytalan volt, sőt, még éppenséggel ő volt az első, aki a kor- és etnikum
meghatározás problémáját részben N. Kondakov történeti, művészettörténeti fejtegetéseire,172 részben pedig 
Supka G. török epigráfiai eszmefuttatásaira173 alapozva látta megoldhatónak. N. Kondakov a kormeghatáro
zás körüli bizonytalanságot még ez esetben is érzékelte, de azon újból csak gyorsan túllépett, annak érdeké
ben, hogy a kincs tulajdonosával foglalkozó művészettörténeti elemzésekbe bocsátkozhasson: „De ha megál
lapítható lenne is a kincs készülésének kora, az előbbihez hasonlóan megoldatlan és megvilágítatlan marad az 
a kérdés, hogy ki rendelte ezt meg a vezére számára.”174 A lelőhely földrajzi helyzete -  miként másoknál is 
gyakran -  nála is az etnikai meghatározás egyik érvévé vált: „A kincset olyan vidéken találták, amelyet egykor 
a bolgárok az avaroktól foglalták el.”175 Mondanunk sem kell, hogy ez nem lehet sem érv, sem támpont a ké
sőbbi kutatás számára a kincs korának és etnikai, kulturális hovatartozásának meghatározásában.

Későbbi élete során is többször foglalkozott a nagyszentmiklósi kinccsel. A prágai Károly Egyetemen az 
1924. évi nyári szemeszterben előadásokat tartott róla,176 s egy posztumusz cikke azt mutatja, hogy e kérdés
kör egészen a haláláig foglalkoztatta. Mindezen munkáit végigtekintve az is kitűnik, hogy az igen idős korá
ig akarva-akaratlanul sokat utazó és lakhelyet gyakran változtató tudós (tanulmányutak, emigráció) már egy
általán nem fordított, illetve nem tudott fordítani energiát a kinccsel kapcsolatos újabb adatok és irodalom 
megismerésére, ezért aztán érthető is, hogy az eredeti álláspontján lényegesen egyszer sem módosított.

N. Kondakov posztumusz munkája177 kimutathatóan közvetlenül az agg tudós halála előtt készült el. 
E cikkében hivatkozik ugyanis E. Zimmermann 1923-ban megjelent könyvére, márpedig N. Kondakov a 91. 
életévében, 1925 februárjában halt meg. Ez a cikke az imént ismertetett könyveiben, cikkében kifejtettekhez 
képest semmi lényeges újat nem tartalmaz. Leginkább az érdemel belőle figyelmet, hogy az Email-könyvére 
utalva azt állítja: a kinccsel kapcsolatos véleményét ott kifejtette és az előbbit 8. vagy 9. századi bolgár ere
detűnek határozta meg -  mint láttuk azonban, a könyvben erről nem volt szó! Az a megjegyzése sem egészen 
pontos, hogy H. Zimmermann elfogadta volna az őáltala adott protobolgár meghatározást. A hivatkozások
ra épülő hivatkozásokat elkerülendő nem árt pontosítanunk: az osztrák kutató a kincs kutatástörténetét át
tekintve az alábbiakat írta: „Der weiteren Forschung den richtigen Weg gewiesen zu haben [kurzív tőlem -  
B. Cs.], ist das Verdienst Kondakoffs, der dem Funde in seiner Geschichte des byzantinischen Emails (1892) 
eine ausführliche Besprechung widmete. Er ist geneigt, als seine ursprüngliche Besitzer die Bulgaren anzuse
hen, und kommt daher zu einer Datierung nach 868, da sich in diesem Jahre die Bulgaren zum Christentum 
bekehrten.”178 E. Zimmermann tehát mindössze az útmutatás érdemét tulajdonítja az orosz tudósnak, kinek 
a kinccsel kapcsolatos véleményét ezt követően egy mondatban összefoglalta.

171 Kondakov (1909) 24-29.
172 J. Strzygowski: Zur Datierung der Goldfunde von Nagy-Szent-Miklós. BZ 6 (1897) 186: „Annak bizonyítása, hogy 

a csésze feliratai a két óbolgár oszloppal azonos korból és országból származnak, a művészet[történet]i kutatás szá
mára rendkívüli értékű lenne; akkor a Nagy-Szent-Miklós-i kincs pontosan keltezve lenne, mégpedig a Kondakov 
által leírt vélemények értelmében.”

173 Strzygowski (1914) 54.
174 Kondakov (1909) 25.
175 Kondakov (1909) 25. 2. j.
176 G. V. Vemadskij: Nikodim Pavlovié Kondakov. In: Sbornik statej, posvjascennych pamjati N. P. Kondakova. 

Archeologija, istorija iskusstva. Vizantinovedenie. SemKond (Praha 1926) XXVII.
177 Kondakov (1946).
178 Riegl-Zimmermann (1923) 81-82.
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Új viszont e cikkében N. Kondakovnak az a -  bizonyítatlanul hagyott -  ötlete, hogy a kincs egyes darab
jait sietve temetésre készítették volna. (Egy tény: az 1., 5. és 6. sz. korsókkal kapcsolatban fölmerülhet a 
gondolat, hogy azok díszítését valamilyen okból félbehagyták volna, de a kincset sírleletnek még senki sem 
tartotta.) A lelőhely környékének földrajzi viszonyaival kapcsolatos tájékozatlanságáról árulkodik, hogy a 
leletkörülményeket röviden vázolva azt írta: a görög kereskedők179 a kincs egyes darabjait a közeli Marosz 
városban kezdték el árulni -  márpedig tudni való, hogy ilyen nevű város Magyarországon sosem volt.180 
A magyar történelemben járatosak előtt persze ismeretes, hogy az urbs Morisena-t abban az időben Maros
várnak hívhatták, mely annak az Ajtonynak székhelye volt, akit Szt. István vezére 1003-ban vagy 1028 körül 
legyőzött. A várat az utóbbi neve után Csanádvárnak nevezték el,181 de hát arról semmiképpen sem lehet 
szó, hogy a megtalálása idejére jelentéktelenné vált faluban árulták volna a kincs egyes darabjait. Annál pe
dig mi sem nyilvánvalóbb, hogy a 21. sz. tálka feliratában a TEICH szót a Tisza folyóval -  a németben is tá
jékozatlan N. Kondakov szerint: „(ld. német <Teiss>)” -  azonosítani,182 továbbá a kora középkori Kárpát
medencében manicheizmus jelenlétéről beszélni183 olyan alapvető történeti tévedés, ami már annak idején 
is nyilvánvalóan az volt.184

N. Kondakov a középkori orosz és újkori bizánci művészetnek volt világszerte joggal elismert szakembe
re. A nagyszentmiklósi kincs kutatása és a Kárpát-medence kora középkori régészete, mely attól elválaszt
hatatlan, számára mindvégig teljesen idegen és ismeretlen kutatási terület maradt.

Alois Riegl és Joseph Strzygowski

Nagyszentmiklós kutatását a kezdeti korszakában nem csak a releváns adatok hiánya hátráltatta. (Erre nem 
is érdemes hivatkozni, hiszen mi is nélkülözzük a jövőben előkerülő leletek, adatok ismeretét!) Minthogy 
Közép- és Kelet-Európa kora középkori kutatásának története még nincs megírva, nem egyszer csak elej
tett megjegyzések alapján, szinte pszichoanalitikai módszerrel lehet föltárni, hogy milyen objektív és milyen

179 A  kincs kutatástörténetében hosszú ideje állandó elem, hogy e kereskedők görögök lettek volna. Hogy a bécsi 
kincstárban az 1800 körüli években nem értették a Monarchia lakóinak nyelvét, nem törődtek az ott jövő-menő ke
reskedők nemzetiségével, az idegen hangzású neveket pontatlanul jegyezték le, azt tudomásul lehet venni. Érthe
tetlen azonban az, hogy nem akadt a kinccsel foglalkozó szláv kutatók között valaki, aki rámutatott volna: a 
Marcho Demeter (helyesen: Marko Dimitrovic) és a Drandafill Pantovicz/Bandovicz (helyesen: Trandafil 
Pantovié) nevet viselő kereskedők semmi esetre sem lehettek görög származásúak! E nevek még a balkáni népe
ket és nyelveket közelebbről nem ismerők számára is első hangzásra déli szláv eredetűnek tűnnek. Takács M. ba
ráti közlése szerint jellegzetes, régies szerb nevekről van szó. M. Rusu úgy véli, hogy e kereskedők macedo- 
románok voltak, e nézetét azonban semmivel sem támasztja alá, mindössze annyit tesz, hogy a nevüket román 
formában írja ki: Pandovici Trandafir, Dimitrievici Marcu, vö. Rusu (1986b) 32. 3. j. A  kereskedők etnikumáról 
árulkodik, hogy hova szállították eladásra a kezükbe került edényeket: nem a legközelebbi városba (Makó, 20 km), 
nem a légvonalban 60 km-re eső nagy magyar városba (Szeged), nem a legközelebbi román városba (Temesvár, lég
vonalban 60 km), hanem a légvonalban is 120 km-re fekvő Péterváradra. Pétervárad-Újvidék volt a Délvidék és a 
Balkán közti kereskedelem legfontosabb helye, s egy olyan város, amelyben a -  szerb nemzetiségű! -  aranyműve
sek száma kiugróan magas volt, ld. Érdújhelyi M.: Újvidék története. Újvidék 1894 (reprint: Budapest 1991), 
226-227,232. Az sem véletlen, hogy a Nagyszentmiklóson állítólag napvilágot látott kereszt végül is a 80 km-re eső 
bezdini (ma: Munar határában) szerb ortodox kolostor tulajdonába került volna!

180 A  magyar nyelvet nem ismerők rendszerint összekeverik az s-nek ejtendő lengyel sz betűt a magyar s betűvel (me
lyet viszont sz-nek ejtenek).

181 Györffy Gy.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, I. Budapest 1963, 835-878; idem: König Stephan der 
Heilige. Budapest 1988, 118-122; Kristó Gy.: Csanád. In: Kristó-Engel-Makk (1994) 145-146.

182 Kondakov (1946) 12. Ez az ötlet tudtommal J. Arnethnál fordul elő először (Ameth [1850] 23), Vásáry I. baráti tá
jékoztatása szerint török filológiai szempontból hajmeresztő, de megtalálható a Kondakovnál lényegesen jobb tör
téneti és nyelvészeti ismeretekkel rendelkező, kortárs Nagy Gézánál is: Nagy (1908) 128. A  folyó nevével kapcso
latos kérdések tudományos taglalását ld. S. Szádeczky-Kardoss: The Name of the River Tisza. Acta Antiqua 
Academiae Scientiarum Hungáriáé 2 (1954) 77-115.

183 Kondakov (1946) 13: „Emlékeztetni kell arra is, hogy a 6-7. században a manicheizmus szélesen elterjedt a magyar 
Alföld nomádjai körében, ahol azt összetévesztették a kereszténységgel.”

184 Az utóbbival kapcsolatban a legjobb esetben is csak az 5. századi keleti gótok és a 6. századi gepidák arianizmusá
ra lehetne hivatkozni -  akik persze nem voltak nomádok - , de hogy annak bármilyen módon is köze lehetett vol
na a nagyszentmiklósi kincshez, azt természetesen egy pillanatig sem lehet komolyan gondolni. (Nem beszélve ar
ról, hogy a manicheizmus maga is a kereszténység egyik ága volt!)
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nagyon is szubjektív szempontok vezethették az egyes kutatókat az álláspontjuk kialakulásakor. Az ma már 
látnivaló, hogy az eredetileg A. Riegl által megfogalmazott („Spätrömisch oder orientalisch?”),185 majd az 
ennek hatására született, mindenki által J. Strzygowski nevéhez kapcsolt monumentális kérdés („Orient 
oder Rom?”) nem egyszerűen egy tudományos dilemmát fogalmazott meg s foglalt abban állást, hanem az 
egyben a korabeli kutatás koncepciójára186 adott reakció is volt. Nekünk, kerek egy évszázaddal később élők 
számára teljesen érthető, hogy a bécsi és grazi professzorok között vita robbant ki, de az abban rejlő sze
mélyi vonatkozást hiba volna túlértékelni. A  meghatározó a vitában a kettejük felkészültségében, olvasott
ságában rejlő alapvető különbség volt; nem is meglepő, hogy J. Strzygowski A. Riegl Kunstindustrie-jából 
semmit sem tudott elfogadni (a gúnyolódásokat viszont mellőzhette volna).187 Kiszámíthatatlan továbbá, 
hogy a kevéssel a vita után, élete delén meghalt A. Riegl miként reagált volna a tudományban bekövetke
zett fejlődésre, ha neki is olyan hosszú életkor adatik meg, mint J. Strzygowskinak, aki a szemléletmódján 
és kutatási módszerén nem változtatott az évtizedek folyamán (a politikai felfogásán viszont annál inkább).

Bár J. Strzygowski csak az ugyanebben a témakörben dolgozó és méltatlanul feledésbe merült tudósok 
után (L. Courajod, M. Dieulafoy, D. V Ajnalov188) adta közzé koncepcióját,189 hosszú ideje őt tartja számon 
úgy a kutatás, mint aki fölfedezte az ókor és kora középkor kutatása számára a Keletet, elsősorban a helle
nizmust, mely a keleti áramlatokat Európába közvetítette. (Sokat árul el számunkra azon korszak szemlé
letéről, amelyben élt, hogy kortársai régésznek tartották őt -  a mai régészek nem gondolnák annak!) J. 
Strzygowski, illetve a fennemlített kutatók előtt ugyanis -  a közel-keleti régészet fejletlensége, lényegében 
ismeretlen volta miatt -  kizárólag Rómát tekintették a keresztény és a középkori művészet ősforrásának. 
Az még könnyen érthető, hogy A. Riegl valóban hagyományos, Róma-központú művészettörténeti felké
szültségébe „nem fért bele” az akkoriban éppenhogy feltárulóban levő Kelet régészeti emlékanyaga. A ki
alakuló vitának az nyújtott alapot -  s a tudomány számára óriási nyereséget - , hogy J. Strzygowski éppen 
földrajzilag és kulturálisan ellenkező irányban rendelkezett kitűnő tájékozottsággal, mint A. Riegl. Ez a lá
tásmódja akkoriban forradalmian újnak számított; Közép- és Kelet-Európa fontosabb kora középkori régé
szeti leletein kívül jó ismeretei voltak még pl. az olyan, ugyanabban az évtizedben közzétett keleti építésze
ti és művészeti emlékekről is, mint pl. Msatta, Koco.

Teljesen igazságtalan és fölösleges volna a két nagy tudóst egyedül vitájuk és a Nagyszentmiklóssal kap
csolatos állásfoglalásaik alapján megítélnünk. Először is mert munkásságuk összehasonlíthatatlanul széle
sebb ennél az egyetlen kérdéskörnél. Talán nem mindenki tudja a közép- és kelet-európai régészek közül, 
hogy pl. A. Riegl Stilfragen}át a modern művészetelmélet utolérhetetlennek, az ornamentikáról valaha írt 
legjelentősebb könyvnek tartja.190 J. Strzygowski életművének már egyedül az a része is tiszteletet ébresztő, 
amelyik a kora középkori Kárpát-medence és a steppei népek szempontjából érdemel figyelmet,191 de pél-

185 Riegl (1902).
186 Ugyanez hatotta át az orientalista E. Herzfeld gondolkodását is: E. Herzfeld: Die Genesis der islamischen Kunst 

und das Mshatta-Problem. Der Islam 1 (1910) 27-63,105-144.
187 J. Sjtrzygowski]: Alois Riegl, Die spätrömische Kunst-Industrie nach den Funden in Österreich-Ungarn. BZ 11 

(1902) 263-266.
188 Figyelemre méltó, tanulságos a J. Strzygowski híres könyvéről írt ismertetése: D. VAjnalov: rec. VizVrem 9 (1902) 

139.
189 Bazin (1986) 170.
190 Gombrich (1982) 8, 192-205, 207-209. J. Riegl életművének -  sajnos csak magyarul megjelent -  értékelései: Rad

nóti S.: Későantik és modern. In: A. Riegl: A  későrómai iparművészet. Budapest 1989,228-248; Szilágyi J. Gy.: Riegl 
Későrómai iparművészete és a klasszika-archeológia. Ibidem 249-267. A. Riegl munkásságának aktualitását illető
en sokatmondó, hogy válogatott tanulmányainak magyar fordítását az avantgarde és posztmodern művészet kuta
tója adta közzé, vö. A. Riegl: Művészettörténeti tanulmányok. Válogatta, az utószót írta Beke L. Budapest 1999.

191 A jelen könyv témaköréhez igazodó válogatás a rendkívül sokfelé ágazó és vaskos életműből: J. Strzygowski: 
Byzantinische Denkmäler. Wien 1891; idem (1901); idem: Hellenistische und koptische Kunst in Alexandria: nach 
Funden aus Ägypten und den Elfenbeinreliefs der Domkanzel zu Aachen. Wien 1902; M. van Berchem-J. Strzy
gowski: Amida. Heidelberg 1910; idem: Die bildende Kunst des Ostens: ein Überblick über die für Europa bedeu
tungsvollen Hauptströmungen. Leipzig 1916; idem  (1917); idem: Die Baukunst der Armenier und Europa: 
Ergebnisse einer vom Kunsthistorischen Institute der Universität Wien 1913 durchgeführten Forschungsreise. 
Wien 1918; idem: Die altslawische Kunst: ein Versuch ihres Nachweises. Augsburg 1929; idem: Asiens bildende 
Kunst in Stichproben, ihr Wesen und ihre Entwicklung. Ein Versuch. Augsburg 1930; idem: Eancien art Chrétien 
de Syrie; son caractére et son évolution d’aprés les découvertes de Vogüé et de l’expédition de Princeton, la tagadé 
de Mschatta et le calice d’Antioche. Paris 1936.

65



dák hosszú sorát lehetne idézni olyan megfigyeléseiről, amelyek a kutatásban ma már teljesen kézenfekvő
nek számítanak.192 (A két mű eredeti célkitűzése is alapvetően eltért egymástól.) Másodsorban azért lenne 
értelmetlen a Nagyszentmiklósra vonatkozó megállapításaik alapján ítélkeznünk, mert a bennünket most 
foglalkoztató kinccsel érdemben mindketten keveset törődtek. Ennek ellenére szükségesnek tartom fölhív
ni a figyelmet arra, hogy A. Riegl két fő művének beható ismerete mennyire jelentős lehetne a Kárpát-me
dence kronológiailag egymásra rétegződő népvándorlás kori régészeti anyaga kutatói számára. Más-más 
módon ugyan, de mindkettő roppant fontos elméleti tanulságokat kínál: míg a Kunstindustrie egyetlen kor
szakot és általában a szinkron jelenségeket elemezte, addig a Stilfragen a diakróniát kutatta -  e két megkö
zelítésmódban rejlik a Kárpát-medence kora középkori régészetének egyik fő problematikája! Meggyőző
désem, hogy nemhogy még ma sem késő, de éppenséggel tanácsos elolvasni ezt a két könyvet.

A. Riegl Nagyszentmiklóst lakonikus rövidséggel a 8. századba keltezte,193 míg J. Strzygowski egy telje
sen elfogadhatatlan megállapításra jutott vele kapcsolatban; egyik legutolsó könyvében az edényeket és fel
irataikat Gandharából vagy Baktriából származónak vélte, mégpedig abból az időből, amikor ott a hunok 
tartózkodtak, akik aztán a kincset a Kárpát-medencébe hozták; itt kerültek volna hozzá a keresztelőedé
nyek és a görög feliratok.194 Ezt a történetileg, régészetileg, művészettörténetileg egyaránt képtelen gondo
latmenetet fölöslegesnek látom cáfolni. A  már idős tudós ezen ötletével kapcsolatban annyi tanulságot lá
tok levonhatónak, hogy a hatalmas anyagismeret kellő tudományos kritika nélkül semmit sem ér. Ennek 
leszögezése pedig azért fontos a nagyszentmiklósi kincs és az avar, honfoglaló magyar régészeti kutatás szá
mára, mert míg A. Riegl munkássága lényegében ismeretlen maradt az utóbbi előtt,195 és ez rendkívül nagy 
veszteség számukra,196 addig ugyanúgy elkerülte az avar korral és a honfoglaláskorral foglalkozó régészek 
figyelmét az a kritika is, amelyben a nem kis részben J. Strzygowski munkásságához kötött „bécsi iskola” 
részesült.197 E kritika pedig azért lett volna, illetve lenne különösen megszívlelendő, mert a magyar kutatás 
volt az, amelyik a kora középkori steppe régészetét egészen a legutóbbi évtizedig alapvetően befolyásolta.

Supka Géza

A magyar tudománynak az imént említett vezető szerepe miatt J. Strzygowski után meg kell itt emlékez
nünk egyetlen magyar tanítványáról, Supka Gézáról. Bár ő maga nem jutott irányító pozíciókba, az egyéni
sége, széles tájékozottsága és két nagy cikke198 révén évtizedeken át komoly hatással volt a hun, avar és hon
foglaló magyar régészet kutatására.199 Az a tény teljesen feledésbe merült, hogy ő volt az, aki elsőként vont 
be közép-ázsiai ábrázolásokat az avarok régészeti kutatásába, majd Fettich N. lépett a nyomába, hogy azu
tán László Gy. nevéhez kötődvén ez a szemlélet és módszer az avarok, honfoglaló magyarok és újabban a 
protobolgárok régészetében általánosan elfogadottá váljék. Nagyszentmiklós kutatásával kapcsolatban 
Supka Gézának leginkább a feliratokkal foglalkozó cikkeit szokás számon tartani,200 s azt például egyálta
lán nem, hogy a kincsről N. Mavrodinov könyvében megjelent fényképeket ő készíttette, majd évekkel ké
sőbb nagyvonalúan átadta bulgár kollégájának.201 E körülményt azért kell itt megemlíteni, mert a szóban 
forgó felvételek kutatástörténeti jelentőségűek: a korábbiakkal szemben, melyek az edényeket távolról, esz
tétikai egységükben láttatták s amelyek jószerint csak illusztrációra voltak alkalmasak, ezek mutatták be el
ső ízben a tárgyak többféle nézetét és egyes részleteit, ami lényeges fejlődés volt a korábbi, részletelemzé
sekbe nem bocsátkozó, kizárólag a tárgy szépségét előtérbe állító művészettörténeti szemlélethez képest.

192 Pl. a „szászánida” terminus használatában követendő óvatosságról (ld. 32-34. old.), a szászánida királyok ábrázo
lásánál a pénzeken látható koronatípusra való támaszkodás (ld. Strzygowski [1909] 678).

193 „...die Massenfunde von Nagy Szent-Miklós aus dem achten Jahrhundert...”, vö. Riegl (1927) 383.
194 Strzygowski (1930) 612-618.
195 Elismerésre méltó, hogy Hampel J. ismerte a Stilfragent, csak kár, hogy egy rövid hivatkozásnál nem tudott belőle 

többet hasznosítani, vö. Hampel J.: Ornamentika a honfoglalási kor emlékein. ArchÉrt 24 (1904) 139.
196 Marosi (1996) 1033.
197 Ld. 120. j. -  J. Strzygowskinak a magyar kutatásra gyakorolt hatásáról ld. Marosi (1996) 1032-1033.
198 Supka (1914); idem (1915).
199 Ez nyilván Fettich Nándornak a Supkáénál minden tekintetben szűkebb és talán szürkébb tájékozottsága miatt is 

alakult így, ugyanakkor Supka G. szertelennek tűnő csapongása az eurázsiai emlékek között a magyar kutatásban 
sokak számára riasztólag hatott, vö. Csemegi ].: Motringfonat, lánckereszt, hurkoskereszt. Művészettörténeti Ta
nulmányok 1956-1958 (Budapest 1960) 27. 7. j.

200 Supka (1915); idem  (1917).
201 Mavrodinov (1943) 8.
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A régészet és a művészettörténet tehát (sőt: még az epigráfia is!) Supka Gézában még nem vált szét egy
mástól, s ez -  ez alkalommal -  előnyös volt: az eurázsiai művészet nagy összefüggéseit kutató művészettör
ténész egyúttal érzékelni tudta a részletekre figyelő régészet igényeit is.

Hugo M ötefindt

A kutatás -  joggal -  mindössze egy szélsőségként tartja számon H. Mötefindt véleményét, aki merev tipo
lógiai szemlélettel és a keleti régészeti leletekben való teljes tájékozatlansággal foglalt állást a kincs krono
lógiája és kulturális eredete kérdésében.202 Esete szemléletesen mutatja, hogy az olvasottság, a tájékozódás 
iránya milyen döntően határozhatja meg a szerző által később levonandó következtetést. Kutatói módsze
réről árulkodik, hogy hivatkozott ugyan E. H. Zimmermann munkájára, de azt már nem tartotta szükséges
nek, hogy az abban felhasznált irodalomnak utánanézzen; így fordulhatott elő, hogy nem ismerte Ja. I. 
Smirnov katalógusát. A rhytonnal foglalkozó egyetlen mondata viszont arról tanúskodik, hogy Mala 
Perescepino létezéséről mégsem egyedül E. H. Zimmermann művéből tudott, hanem ismerte is A. Bobrins- 
koj cikkét. Ezért aztán tényleg nem lehet tudni, hogy az egymásra nagyon hasonlító nagyszentmiklósi és 
Mala Perescepinó-i rhyton ügyét miért gondolta ennyivel lezárhatni, s az utóbbi leletet miért nem vonta be
le a kincs korával foglalkozó fejtegetéseibe. Az pedig a legkevésbé sem érthető, hogy ha már éppenséggel 
a nagyszentmiklósi kelyheket tette meg a kincs keltező értékű tárgyainak, akkor a Poltava környéki lelet 
nagyszámú kelyhét hogyan hagyhatta teljesen figyelmen kívül. (Nem beszélve arról, hogy miként keltezhet
te Mala Perescepinót a 900 körüli évekre.) A kincset mindezek után kapcsolta a Nyugathoz és tette a korát 
a 12. századra -  így hát H. Mötefindt Nagyszentmiklós készülési helye ügyében az égtáj irányát illetően 180 
fokot, a készülés ideje tekintetében pedig mintegy fél ezredévet tévedett. Bár a kelyhekre épített kormeg
határozása igen hamar kritikában részesült,203 a cikkére mégis gyakran hivatkoztak: ez ugyanis alkalmas volt 
azoknak, akik vagy a kincs sokféle keltezési lehetőségét, vagy a (Nyugat-)Európához való kapcsolódását 
akarták H. Mötefindt nézetével demonstrálni.

Németh Gyula

Kis könyve megjelenését megelőzően a tudomány még nem differenciálódott pregnáns módon; a történe
lem, a régészet, a művészettörténet művelése -  az akkori európai egyetemi képzés struktúrája miatt -  el
képzelhetetlen volt klasszika-filológiai ismeretek nélkül. Ilyen nyelvészeti alapismeretek birtokában az ez 
iránt érdeklődőknek már csak egy lépés, látszólag mindössze egy török vagy éppen hindu szótár kézbevéte
le kellett ahhoz, hogy valaki a nagyszentmiklósi kincs görög, görög betűs török és rovásírásai „megfejtésé
vel” előállhasson. Ezt a kutatói módszert és mentalitást tükrözik kitűnően pl. Supka G. cikkei és a fiatal 
Hampel Józsefnek a kinccsel foglalkozó korai művei. Ezzel szemben pl. az ízig-vérig régész Pulszky F. és az 
érettebb korú, a kinccsel foglalkozó monográfia megírása óta hatalmas anyagismeretre szert tett Hampel J. 
Alterthümere a kinccsel kapcsolatos modern kutatás előfutárainak tekintendők, mindketten megmaradtak 
ugyanis a tárgy történeti jellegű elemzésénél. Tekintettel arra, hogy mindmáig sem a görög, a görög betűs 
török, sem a rovásírásos feliratok egyikét sem sikerült megnyugtató módon megfejteni, ezért a tárgyszerű
séget, a konkrétumokra épülő elemzést ritkán félretevő E. H. Zimmermann háromnegyed évszázada tett 
kritikus megjegyzése máig nem vesztett aktualitásából:

„Minthogy az epigráfia és a keleti nyelvek specialistái nem képesek az utóbb említett írásokat sem olvas
ni, sem lokalizálni, sem pedig értelmezni vagy keltezni, félre kell tennünk azokat és megvárni, míg e tudo
mányok lényegesen kiszélesítik az ismereteiket és finomítják a kutatási módszereiket.”204 E helyzetben mi 
sem nyilvánvalóbb, mint hogy a kincs korát és keletkezését nem szabad az esetleges nyelvészeti megfejtésekre tá
maszkodva megállapítani!

Érdektelen lenne azt a kérdést föltenni, hogy ma, visszatekintve Nagyszentmiklós kutatásának hősko
rára, melyik irányzat, módszer tartható értékesebbnek: az egyetemességre törekvő-e, vagy az-e inkább, 
amelyik az egyes diszciplínák egyértelmű és végleges szétválását eredményezte? E kérdés irreleváns, hiszen 
egyik irányzat, módszer sem eleve hasznosabb a másiknál, a divergálódás pedig több mint ténykérdés, lévén

202 H. Mötefindt: Der Schatzfund von Nagyszentmiklós. Ungarische Jahrbücher 1925, 364-391.
203 Schmid 1928) 222.
204 Riegl-Zimmermann (1923) 96.
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az a tudomány fejlődésének természetes velejárója. Úgy gondolom, a nagyszentmiklósi kincs vizsgálatában 
valószínűleg Németh Gy. indította meg a nyelvészeti és történeti kutatás szétválását; azóta az egyik tudo
mánycsoport a történeti, régészeti és/vagy művészettörténeti alapokon történő kérdésföltevésekre, illetve 
vizsgálatokra vállalkozik, míg a másik a nyelvészet módszereivel kísérli meg a kincs körül sorakozó kérdé
sek megoldását. Mindenesetre ő volt az, aki úgy határozta meg a kincs török feliratait besenyő eredetűek- 
nek, hogy az már az akkor is rendelkezésre álló történeti és régészeti adatok teljes mellőzésével történt. 
A jelen sorokat olvasó régészek és művészettörténészek között talán akad olyan, aki nem tudja, hogy Né
meth Gy. a nemzetközi turkológia legkiválóbb művelői közé tartozott. Látnivaló azonban: éppenséggel az 
érdeklődése és ismeretanyaga nem volt elegendő ahhoz, hogy a kinccsel kapcsolatban olyan következtetést 
tehessen meg, ami történeti horderővel is bír. (Németh Gy. korábban is tett olyan megállapítást, ami már 
az adott cikke írása idején [1917] elérhető történeti és régészeti ismeretek fényében is az avar történelmet 
és régészetet illetően nagyfokú tájékozatlanságról tanúskodott.205) A nagyszentmiklósi kincsnek a bese
nyőkkel való összekapcsolása a nyelvészet szemszögéből is elfogadhatatlannak minősült.206

Horváth Tibor

Nagyszentmiklós kutatása során méltatlanul ritkán említik Horváth T nevét, pedig a kincs avar kapcsolata
inak végre a régészeti anyagból kiinduló feltárásában ő tette meg az úttörő lépést. Elemzéseinek, a késő 
avar fémművességgel való kapcsolatok bizonyításának nagy részét a kincsen előforduló növényi ornamen
tika olyan részletes, művészettörténeti jellegű elemzése tölti ki, amelyet a magyar eredetteória közzététele 
során nem lett volna szabad említetlenül hagyni. A konkrét megfigyelései közül a legjelentősebb vagy elke
rülte a kutatás figyelmét, vagy az csak egy jelentéktelen technikai részletnek tűnt, amire nem tartották szük
ségesnek reagálni. Két olyan hasonlóságról van szó, mely a kincs korának és kulturális hovatartozásának 
szempontjából igen nagy jelentőségű: a 3. és 4. sz. korsó hasán körbefutó szalagfonatok az igari nagyszíjvég 
ornamentikájára, a körte alakú mezőkben látható keresztminta pedig az egyik üllői hajfonatdíszére 
emlékeztetnek.207 Elsőként tekintette át azokat a párhuzamokat, amelyek az avar ötvösség és fazekasság 
termékei, valamint a kincs között megfigyelhetők. Ami a korsóknak az avar kerámiával való, feltételezett 
rokonságát208 illeti, az jóllehet abban a megfogalmazásban ma már nem állja meg a helyét, mégis egy mind
máig figyelmeztető erejű gondolat volt. Ezen hasonlóságok jelentőségét Horváth T. kétségkívül túlértékel
te, valójában csak konvergenciával van dolgunk; bizonyos nagyszentmiklósi korsók és avar edények közti 
hasonlóság abból fakad, hogy azok ugyanazon edénytípushoz tartoznak. így a gátéri agyagpohárnak a kincs 
avar kapcsolatai bizonyításában nagy túlzás volt jelentős szerepet tulajdonítani, míg a bócsai és a Mala 
Perescepinó-i kelyheket csak lábjegyzetben említette.209 Alaptalan továbbá a jánoshidai tálat a nagyszent
miklósi 9., 10., 20. és 21. sz. tálkák kitűnő analógiájának tartani („sehr gute Analogie”), mivel az előbbi ti- 
pológiailag leginkább római provinciális előképekre vezethető vissza. Ezenkívül nem hagyta figyelmen kí
vül a brestovaci leletet,210 s több évtizeden keresztül ő volt az egyedüli, aki kritikusan tudott hozzászólni az 
ún. „aláhúzott B” betűvel való keltezés módszeréhez.

A  kinccsel kapcsolatos tipológiai gondolkodásmódját egy olyan művészettörténeti ihletésű szemlélet ha
tározta meg, amelyet az időközben ismertté vált régészeti adatok végérvényesen idejétmúlttá tettek. így vál
tak mára elfogadhatatlanná pl. a nagyszentmiklósi „körnek” a kelet-európai steppe ötvösségére gyakorolt 
hatásával kapcsolatos elképzelései. Világos lett ugyanis, még a rendelkezésre álló adatoknak továbbra sem 
ideális száma mellett is, hogy az Eszak-Kaukázus, a Don-vidék, a Krím, a Dnyeper-vidék leletanyagában a 
legcsekélyebb hatás sem figyelhető meg, amely azokat Nagyszentmiklós irányából érhette volna. Ugyanígy

205 Németh Gy.: Thomsen és a nagyszentmiklósi kincs feliratairól. Egyetemes Philologiai Közlöny 41 (1917) 641: 
„...semmit sem tudunk arról, hogy Bizáncznak rájuk [értsd: az avarokra -  B. Cs.] kulturális befolyása lett volna.” 
E cikkre rövid és csípős reagálás: Sfupka] G.: A nagyszentmiklósi kincs feliratairól. ArchÉrt 37 (1917) 208.

206 Róna-Tas (1990) 9. 28. j.
207 Horváth (1935) 117.
208 Ibidem 108-110.
209 Ibidem 109, Anm. 8.
210 Emberi megítéléséhez tartozik az, amit itt szükségesnek tartok megemlíteni: bár maga is bővebben kívánt foglal

kozni e lelettel, elállt attól, amikor tudomására jutott, hogy N. Mavrodinov már készül ugyanerre a munkára vö. 
ibidem 112. 9. j.
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nincsen realitása annak a Fettich Nándortól származó és N. Mavrodinovnál is fölmerülő211 lehetőségnek, 
hogy a kincsre a „minuszinszki fémművesség” lett volna hatással.212 Ennek a régészeti szemléletmódnak ab
szurditását jól mutatja, hogy arra még csak nem is gondolt: vajon hogyan és miért lehetséges Belső-Azsiá- 
ból a Kárpát-medencébe, onnan pedig a kelet-európai steppére irányuló hatásokat feltételezni? Továbbá: 
a „minuszinszki fémműves kultúra” feltételezésével tovább játszva, miért nem lett volna lehetséges pl. az, 
hogy éppenséggel ez hatott volna a kelet-európai steppére, s nem Nagyszentmiklós? Ilyen és hasonló kér
déseket még tovább lehetne sorolni, ami egyben rámutat a kiindulópont alapvetően elhibázott voltára. 
Ezenkívül Fettich N. ez irányú kutatásai óta annyi minden történt Belső-Ázsia, így a Minuszinszki-medence 
régészeti feltárásában is, hogy ma már biztosan tudjuk: szó sem lehet arról, hogy ott egy olyan kultúrát fel
tételezzünk, mely időrendileg és kulturálisan az avarok és a honfoglaló magyarok között állt volna.213 Az is 
teljesen nyilvánvaló, hogy a krími gótok jelentőségének azon fajta túlhangsúlyozása fölött, amely a korabe
li közép-európai történeti szemléletre jellemző volt, túllépett a kutatás.

Horváth T tévedései a saját kora kutatási színvonalából és szemléletéből fakadtak; irodalmi és tárgyi fi
gyelmetlenséggel, tájékozatlansággal viszont nem vádolható. A  nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatban ál
tala leírtak a kincs kutatásának méltatlanul mellőzött elemei.

Helga Schüller

Neve, a cikkére214 történő hivatkozás még a Horváth Tiborénál is ritkábban bukkan föl a kinccsel foglalkozó 
munkákban. Külön említést érdemel, mert nem lehet véletlen az, hogy a cikk Fettich N. szerkesztősége idején 
jelent meg az Archaeologiai Értesítőben. Hogy a külföldiek körében ismeretlen maradt, azt valamelyest ma
gyarázhatja a magyar nyelven történt közlés, bár egy bő német kivonat a magyar régészet legfontosabb folyó
iratában igazán nem lenne szabad, hogy elérhetetlen legyen. A magyar kutatásnak viszont még ennyi mentsé
ge sincsen az elhallgatásra; a kinccsel foglalkozó cikkek bibliográfiáiban, László Gy. könyvében ott vannak 
ugyan H. Schüller munkájának könyvészeti adatai, de semmi sem az abban olvashatók közül, mások pedig -  
Kádár Z. kivételével215 -  még ennyi figyelemre sem méltatták. H. Schüller sok apró, értékes megfigyelése a 
kincs avar kapcsolatairól, melyet e könyvben suo loco idézek, érthetetlen módon maradt ki a kutatásból.

Nikola Mavrodinov

V Thomsen és N. Kondakov mellett a kincs protobolgár meghatározásának harmadik tartóoszlopa 
N. Mavrodinov világszerte ismert monográfiája. Ez a munka bizonyos analógiák fölfedezésén, egyes rész
megfigyeléseken és a jó technikai leírásokon kívül ma már szinte semmiben sem állja meg a helyét; szem
léletmódja, megállapításai egyaránt idejétmúltak. Ami pedig a régészeti leletek felhasználásának módját il
leti, az már annak idején is sok esetben alapvető módszertani hibákkal volt terhes. Mindezek ellenére e 
munka igen nagy mű, a szerzőnek ez a fiatal korában írt könyve mindmáig a kincs legszélesebb és legelmé- 
lyültebb történeti, régészeti és művészettörténeti feldolgozásának tekinthető. Mégha sokszor igen egyenet
len eredménnyel is, de úgy törekedett a diszciplináris teljességre, azaz a témában érintett tudományok fi
gyelembe vételére, az akkori tudományos irodalom feldolgozására és a fennálló nézetek, elméletek és 
lehetőségek áttekintésére, ahogyan előtte a kincs kutatásában egyedül Hampel J. járt el. N. Mavrodinov 
munkája értékét még növelik az ötvöstechnikai megfigyelések is; ilyen részletességgel őelőtte senki sem fog
lalkozott ezzel a szemponttal, és később is csak László Gy. szentelt ennek hasonló figyelmet. Mindezért e 
monográfia a kincs kutatásában mindig nélkülözhetetlen marad. (N. Mavrodinov munkájának egyedül a 
feliratokkal foglalkozó fejezete -  akárcsak az e témakörben már korábban megjelent cikke216 -  az, amelyet 
az alapvető nyelvészeti hiányosságok miatt egyáltalán nem szokás számon tartani.) Könyvét egyszerűen 
csak a protobolgár hipotézis mellett érvelő művek sorában szokás említeni, és teljesen mellőzik azon meg
figyeléseit, melyeknek egy jó része ma is megállja a helyét. így pl. mielőtt a végkövetkeztetését levonta vol-

211 Mavrodinov (1943) 110.
212 Horváth (1935) 121.
213 Vö. Fettich N.: A  levediai magyarság a régészet megvilágításában. Száz 1933, 257.
214 Schüller (1937).
215 Kádár (1961) 124. 52. j.
216 N. Mavrodinov: Remarques sur les inscriptions du trésor de Nagy-Szent-Miklós. Sbornik vá pamet na profesora 

Petár Nikov. Izvestija na Bálgarskoto Istoricesko Druzestvo 16-17 (1939) 308-317.
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na, N. Mavrodinov máig egyedülálló részletességgel vette sorra a kincs eredetével kapcsolatos valamennyi 
addig fölmerült elmélet érveit (avar, antik-bizánci, protobolgár, besenyő készülés), s a minduntalan, köz
helyszerűen a napjainkban is élő szászánida kapcsolatok megítélésében egyedül ő foglalt helyesen állást.

Ami konkrét hibát ma N. Mavrodinov szemére vethetünk, az nem azért történik, mert ilyen vagy olyan, 
az övétől eltérő nézőpontból másként lehet az adatokat, a problémákat megítélni. A könyvével kapcsolatos 
kritikám nem abból ered, hogy alapvetően más a véleményem a kincsről, de még csak abból sem, hogy tör
ténetesen a kincs protobolgár meghatározását vitatom. Fordítva: azért vagyok más nézeten, mert az érvei, 
a tárgyalásmódja egyáltalán nem meggyőzőek. A könyv negatívumai többnyire N. Mavrodinov szemléleti és 
módszertani korlátáiból fakadtak. Pánbulgarizmusa megannyi tévedést hordoz magában; s bár az mai szem
mel nemcsak teljesen elhibázottnak, de egyben naivnak is mondható, azért a szerzőnek annakidején még 
nem volt szüksége a rendelkezésre álló adatok erőszakos elrendezésére ahhoz, hogy az említett ideológia 
által befolyásolt koncepcióját kifejthesse. (Az újabb, nacionalista indíttatású munkák már más módszert kö
vetnek.) Talán egyedül csak a 6-7. századi Kárpát-medencei leletanyagnak avar és pannóniai bolgár cso
portra történt felosztása volt az, ami már a kutatás akkori helyzetében is túlzó, elhibázott volt. (Érdekes és 
érthetetlen, hogy a magyar kutatásnak az a vonulata, amelyik a következő évtizedekben különös nyomaték
kai foglalkozott az avar és a kutrigur leletanyag szétválasztásával, nem követte N. Mavrodinovot, és érdem
ben nem is reagált a művére.217 Újból fölteszem a kérdést: lehetséges, hogy érdemben sokan nem is olvas
ták volna?) N. Mavrodinov mentségére szól: a kutatás akkoriban mind a szemléletben, mind pedig a 
rendelkezésre álló adatok száma és minősége tekintetében annyira kezdetleges állapotban volt, hogy a bul- 
gár tudós tévedései „belefértek” egy tudományos műbe. Azt se feledjük: az 5-8. századi Belső- és Közép- 
Ázsiából akkoriban még egyedül Kudyrge volt ismert, s számos alapvetően fontos lelet, pl. a hiung-nu kori 
Kokéi, a 6. századi Borovoe, a szamarkandi korai türk sír, a tuvai türk kori temetők stb. még nem voltak kö
zölve. Tudott viszont N. Mavrodinov a Mala Perescepinó-i leletről, s azt kora tudásának színvonalának meg
felelően és mindenféle túlzás nélkül használta föl. (Könnyen kiszámítható viszont, hogy micsoda mindent 
eldöntő érvnek használta volna föl e sírleletnek Kuvrattal történt azonosítását!218) Ami N. Mavrodinov 
egyik fő hibájának mégis felróható, az a kellő régészeti tájékozottság és módszerbeli igényesség hiánya; 
könyvének az alapjainál van a hiba.

N. Mavrodinov művéből kiütközik a szerző alapvetően művészettörténeti jellegű olvasottsága és szemlé
lete. Ez önmagában nem lenne baj, de egy leletegyüttes, egy kincs esetében a régészeti látásmódnak és a ré
gészeti szakirodalom ismeretének hiánya mégiscsak meghatározó. így pl. a kora középkori közép- és belső
ázsiai régészetben -  nyilván Hampel J. (1905) korszakbeosztását követve -  szarmata korról beszélni, 
Nagyszentmiklós régészeti-művészeti helyét a „szarmata polichróm stílus” és a -  részletesebben egyáltalán 
nem elemzett! -  „kazár és magyar művészet” között meghatározni már a 40-es évek elején is teljesen elhi
bázott volt. E ponton támad az olvasónak az a benyomása, hogy valójában N. Mavrodinov 1936-ban meg
jelent könyvének kismértékű továbbfejlesztésével, s nem az időközben megszerezhetett, a 30-as években 
hozzáférhetővé vált adatok és tapasztalatok feldolgozásával van dolgunk. Miért nem szerepel H. Schüller 
1937-ben megjelent cikke a könyve bibliográfiájában? Ami az orosz és szovjet régészeti irodalom használa
tát illeti, azt hihetnők, hogy találhatunk mentséget számára. Kézenfekvő volna ugyanis annak szinte elérhe
tetlen voltára hivatkozni, hiszen az orosz és a szovjet kiadványok a korabeli Európában csak Németország
ban, valamint Budapesten és Krakkóban voltak föllelhetők -  márpedig mindez a francia orientációjú és 
művészettörténész képzettségű N. Mavrodinov előtt ismeretlen maradt. Csakhogy ha valaki 1943 előtt hoz
zá tudott jutni K. V Trevernek 1937-ben kis példányszámban megjelent munkájához, akkor az azt mutatja, 
hogy annak az átlagos európai kutatóéhoz mérhetően feltétlenül nagyobb lehetőségei voltak az orosz és 
szovjet irodalomban való tájékozódásra. Ezenkívül N. Mavrodinov rendelkezésére állt annak a Fettich Nán
dornak 1937-ben megjelent, a hatalmas szovjetunióbeli anyagot közzéadó és feldolgozó, klasszikus műve, 
aki éppen ezen könyvének volt a szerkesztője. Akár ha csak kissé is elmélyült volna Fettich N. művében, 
már akkor elkerülhető lett volna, hogy a kelet-európai steppei régészetben ilyen nagyfokú tájékozatlansá
got áruljon el. (Ez is megerősíti a gyanúnkat, hogy a szerző a korábbi könyvéhez viszonyítva a témában lé-

217 Vö. D. Simonyi: D ie Bulgaren des 5. Jahrhunderts im Karpatenbecken. ActaArchHung 10 (1959) 227-250; idem: 
Pannóniai bolgárok és a kuturgur-bolgárok. ArchÉrt 91 (1964) 194-200; Csallány (1963). E nézetek kritikáját Id. 
Bóna (1971b) 301-303.

218 Mala Perescepino kutatástörténetéhez tartozik az is, amit J. Werner elmulasztott megemlíteni: ezt a leletegyüttest 
már N. Mavrodinov is protobolgár emléknek tartotta! Ez az adott körülmények között -  a bulgár tudós pánbul- 
garizmusától függetlenül is -  figyelmet érdemel.
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nyeges, újabb lépéseket már valóban nem tett.) N. Mavrodinov az 1943-as könyve megjelenését megelőző 
években többször járt Budapesten, a Nemzeti Múzeumi kollégákkal jó viszonyban volt. Fettich Nándorral 
barátságban állt, az előszóban a másfél hónapnyi együttműködést Budapesten, Fettich kitűnő könyvtárának 
használatát köszönte meg neki219 -  újból csak értetlenül állunk azon tény előtt, hogy ezen útjait és kapcso
latait miért nem gyümölcsöztette könyve írása során. A Nagyszentmiklósról írt mű korlátáit számos helyen 
eleve kijelöli az a hiányosság, hogy szerzője szemmel láthatólag nem tudott olyan alapvető kutatási tények
ről, mint a korai és késő avar leletanyag szétválasztása, a késő avar művészetben -  már akárcsak Hampel
J. (1905), de Fettich N. (1937) illusztrációi alapján is -  kimutatható bizánci elemek (császárportré, Nereida, 
cirkuszi jelenet stb.) igenis nem jelentéktelen száma. Az utóbbi pedig azért érdemel itt említést, mert 
N. Mavrodinov történeti-etnikai végkövetkeztetésének éppen ez volt az egyik fontos alapja. A magyar ré
gészeti kutatásban való tájékozatlanság további jele azon kijelentése, hogy az avar művészetre gyakorolt bi
zánci hatást „jusqu’a présent” nem tanulmányozták220 -  ezt Hampel J. 1894-ben, László Gy. 1935-ben és 
1941-ben, Fettich N. 1937-ben megjelent munkái után természetesen nem lett volna szabad leírni.

Feltételezem, hogy mindezek egyáltalán nem figyelmetlenségből, hanem történeti, régészeti szemlélet- 
módjának korlátáiból maradtak ki N. Mavrodinov látóköréből -  ez az ő művének a másik, súlyosabb hibá
ja. Következtetéseinek egy része s e következtetések módszertani megalapozottsága már a könyv írása ide
jén sem felelt meg a kor tudományos színvonalának.221 Az az alapkoncepció, mely szerint Belső-Azsiának 
(nála: „Asie Centrale”), s ennek révén az ott élő, majd onnan elvándorló török népeknek lett volna egy 
önálló és az idők folyamán tovább önállóan fejlődő „művészete”, melynek speciális és egyben állandó je
gyei lettek volna, s ezen jegyek az onnan származó népek régészeti hagyatékában (nála: „művészetében”) 
kimutathatók, méghozzá olyan esetekben is, amikor évszázadokkal később, ezer kilométerekkel távolabb 
élő népek leletanyagáról van szó. Ez az érvelés a legjobb esetben a spengleri világfejlődési modellen belül 
kaphatna helyet, de a lényeget tekintve és kritikusan fogalmazva: ma már minden tekintetben elavult, szel
lemtörténeti konstrukció.

Hogyan is lehetne realitása egy olyan gondolatmenetnek, mely szerint a nagyszentmiklósi kincset alkotó 
nép művészetét még az ázsiai tartózkodása idején erősen befolyásolta a szászánida művészet, s az utóbbi vi
rágzása idején az a nép bizonyára („certainement”) közvetlen kapcsolatban állt az utóbbival?! Hangsúlyo
zandó: N. Mavrodinov pontosan tudta, hogy a szászánida művészet mikor virágzott, s nagyon valószínű, 
hogy azt is tudta: a bolgár népek a 463 körüli népvándorlás idején költöztek Ázsiából Európába -  ennek el
lenére ő mindezt mégis egy 9. századi, Kárpát-medencei kinccsel kívánta kapcsolatba hozni, amikor annak 
a protobolgár eredete még őszerinte is külön bizonyításra szorult!

Ugyanez a szemléletmód mutatkozott meg annak során is, amikor a szerző a kincs több darabjánál le
tagadhatatlan antik, illetve bizánci jellegű tipológiai és ornamentális elemek eredetét vizsgálta. A kétféle 
lehetőség között nem tudván dönteni, lehetségesnek tartotta, hogy a kincset alkotó nép közvetlenül merí
tett az antikvitás művészetéből, majd ez a tudás nemzedékről nemzedékre öröklődött -  így lenne hát ma
gyarázható az olyan jellegű elemek jelenléte a szerinte 9. századi kincsben, melyek -  szerinte -  nem ered
hettek Bizáncból, ilyen pl. a „sas-Zeus ábrázolás” a 2. és 7. sz. korsón, minthogy azt tiltották volna az 
egyházatyák. Nem tudom megtenni és nincs is értelme, hogy a könyv minden egyes állítását sorra vegyem, 
csak a szerző által alkalmazott módszert illusztrálandó jegyzem meg: N. Mavrodinov maga is úgy vélte, 
hogy a kincs nem Bizáncban készült -  akkor hát ennek a most említett állítólagos tiltásnak Nagyszent- 
miklós esetében egyszerűen nem volt érvénye, illetve értelme, ami egyben azt is jelenti, hogy az utóbbinak 
fölemlítése teljesen érdektelen.222

219 Mavrodinov (1943) 9. és Kovrig I., László Gy., valamint Supka Magdolna szíves szóbeli közlése.
220 Mavrodinov (1943) 34.
221 Hozzá hasonló szemléletet képviselt -  szinte egész élete során -  felvinczi Takács Z.; az ázsiai kultúrák (vélt) kö

zép-európai hatása a Mavrodinovéhoz hasonló felfogásban szerepelt nála, vö. Felvinczi Takács Z.: Gandhara- 
emlékek a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai művészeti múzeumban. Gandhara-stílus és „Keszthely-stílus”. ArchÉrt 42 
(1928) 128-154.

222 Nagy horderejű, de nem idetartozó annak a kérdésnek a megvitatása, hogy ténylegesen milyen mértékű volt Bi
záncban az ábrázolási tilalom. Még a képrombolás időszakában sem mindenütt sikerült az ez irányú dogmatikai el
képzeléseknek tökéletes érvényt szerezni, hanem csak az exponált templomokban és helyeken (vö. 958. j. és 117. 
kép). A  művészettörténetben gyakran emlegeti korai iszlám ábrázolási tilalom is úgy tűnik a számos ember- és ál
latábrázolás tükrében, hogy az sokkal inkább egy modern elméleti konstrukció, mint a korabeli források és régé
szeti, művészettörténeti adatok által ténylegesen alátámasztható, valóban működő, betartott törvény.
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A kincs értékelése szempontjából döntő jelentőségűek N. Mavrodinovnak a régészeti anyag kezelésében 
megmutatkozó alapvető hibái. A konkrét esetek közül példaként legyen itt elegendő a -  minden kétségen 
felül 7. századi -  knini leletnek a 9. századra, sőt, arra a 3 évig tartó időszakra (!) való keltezését említeni, 
amikor -  szerinte -  a protobolgárok elfoglalva tartották Dalmáciának ezt a vidékét (827-829 között).223 
A knini lelet gyakorlatilag feldolgozatlan, H. Vierck sajnálatosan félbemaradt értekezésében egy önálló fe
jezet szólt (volna) róla; így nemcsak N. Mavrodinov korában, de sajnos még ma is a legszínvonalasabb érté
kelését Csallány D. munkája jelenti.224 65 év óta tudományos igénnyel -  de érdemtelenül röviden -  egyedül 
J. Korosec foglalkozott vele,225 ezen kívül népszerűsítő kiadványok nélkülözhetetlen, de a leletegyüttesnek 
mindig csak néhány darabjára szorítkozó illusztrációjaként találkozni vele.226 Mindenesetre N. Mavrodi
novnak -  ha már egy kora középkori Kárpát-medencei kincs feldolgozására vállalkozott -  Csallány D. köz
leményét okvetlenül ismernie kellett volna, ami révén Kninnek a 9. századra való keltezése és protobolgár 
meghatározása már aprólékos egyéni kutatómunka nélkül is elkerülhető lett volna.

N. Mavrodinov módszerbeli gyengeségei egy olyan kutatási szemléletből fakadnak, ami már a saját ko
ránál is mintegy fél évszázaddal régebbi volt. Ez esetben egyáltalán nem kizárólag az általa (is) rendszere
sen alkalmazott „tárgy = ethnosz” szemléletmódra gondolok, hanem arra a módszerre, amelyik az adott le
letekhez, tárgytípusokhoz, ornamentikái elemekhez térre, időre és történeti összefüggésekre való 
mindennemű tekintet nélkül veszi számításba az analógiákat. Ugyan hogyan állhatná meg a helyét pl. az a 
gondolatmenet, melyet a kisszíjas övék eredetével kapcsolatban fejtett ki?! Érdemes ezt itt bemutatnunk.

N. Mavrodinov szerint a szóban forgó övtípus Iránban a 7. században, az ujguroknál a 8-9. században 
bukkant fel, mely vélemény önmagában még el is fogadható. Csakhogy szerinte következésként ezt az övét 
a türkök ismertették meg a perzsákkal a 7. században, s mivel ugyanebben az időben tűntek el a heftalita 
hunok Baktriából és Irán szomszédságából (?), akik az Altajból származtak (?), ezért a szóban forgó övtí
pus eredetét az Altajban és Kínában kell keresni (???).227 Azt hiszem, hogy ez a gondolatmenet és érvelés
mód ma már senki előtt sem igényel külön kritikát.

Hasonló módon született meg a Nagyszentmiklóssal kapcsolatos kor- és etnikum-meghatározása is. En
nek alapjául a Boyla-feliratnak V Thomsentől származó megfejtése szolgált, amihez N. Mavrodinov részé
ről a régészeti leletanyagnak kellő kritika nélküli és a pánbulgarizmustól irányított felhasználása, valamint 
a nyelvészet területére tett egyéni kirándulása228 járult. Könyvének legértékesebb része a művészettörténet 
területén mutatkozik meg: a díszítőformák, -elemek összekapcsolása a kor kutatásának színvonalán történt 
-  sok ilyen típusú részmegfigyelése mindmáig megállja a helyét.

A későbbiek során a kutatók már elegendőnek látták, hogy csak kisebb megfigyelésekkel egészítsék ki, 
pontosítsák, támasszák alá a kincs protobolgár eredetének tézisét. Ezt magatartást a kutatás két jellegzetes 
vonása segítette elő.

a) Először is az az érthetetlen körülmény, hogy a megjelenése óta (1943) érdemben, a könyv részleteiben 
elmélyülve senki sem foglalkozott N. Mavrodinov művével. A megjelenés éve vitathatatlanul egy tragikus 
történeti korszak közepére esett, de az 1943-ban megjelent könyvben foglaltakra -  miként sok minden más
ra egész Európában -  a háború elmúltával vissza lehetett volna térni. Egyetlen kivétel akadt, egy szemle
cikk, mely N. Mavrodinov könyvét kellő figyelemben részesítette. Nagy kár azonban, hogy ez egy Bulgária 
határain kívül alig ismert folyóiratban, ráadásul a tudományos kommunikációnak nagyon is nem kedvező 
időben jelent meg.229 D. P. Dimitrov különben ugyanolyanokat írt N. Mavrodinov érvelésmódjáról, mint ami 
mindenkinek szemet szúrhat, pl. hogy a „nous pensons” fordulat sokszor olyan kijelentést vezet be, ami ké
sőbb a könyvben már érvként tér vissza. A kritikus azt is jól látta meg, hogy a szerző az analóg jelenségek-

223 Mavrodinov (1936) 267.
224 Csallány (1933). A  keltezéséhez ld. Bóna (1962) 68.
225 Korosec (1958) 41 —42. szintén 7. századinak tartotta, legföljebb a szerző azon meggyőződésével kapcsolatban támad

hat komoly kétség, hogy ez a lelet okvetlenül szláv eredetű lett volna. Tévedés ne essék: a kétségem kifejezésével 
még nem akarom a leletet mindenáron avarnak sem meghatározni, mindössze arra akarom felhívni a figyelmet, 
hogy azon a tájon, abban az időben egy bizánci típusú ötvöslelet (még) nem feltétlenül lehetett szláv birtokban.

226 Pl. Lj. Karaman: íz  kolijevke hrvatske proslosti. Historijsko-umetnicke crtice o starohrvatskim spomenicima. 
Zagreb 1930. Fig. 147; Z. Vinski et alia: Rani srednji vijek. Beograd-Zagreb-Mostar 1986. Fig. 28; D. Jelovina: 
Starohrvatsko kultumo blago. Zagreb 1986, 63-65; B. Chropovsky: Slované. Historicky, politicky a kulturní vyvoj a 
vyznam. Praha 1989. Kép- és oldalszámozás nélkül.

227 Mavrodinov (1943) 195. Ezen gondolatmenetéről bővebben Bálint (2000) 108-110.
228 Ld. 216. j.
229 Dimitrov (1948).
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nek olykor túlságosan nagy jelentőséget tulajdonított. Finom észrevétel és nem kevésbé finom megfogalma
zás az, amit D. P. Dimitrov a 2. és 7. sz. korsók és ún. szászánida kapcsolatuk kapcsán tett: „a kétség árnyé
ka sem merülhet föl aziránt, hogy K. V Trever, a szászánida művészet nagy ismerője nehézséget érzett a 
kincs protobolgárnak történő meghatározásánál” -  e körülményre senki más nem érzett rá, illetve nem hív
ta föl rá a figyelmet. A legnagyobb horderejűek azonban a szemleíró azon egyszerű szavai, amelyek a kincs 
protobolgár meghatározásával kapcsolatban intenek bennünket óvatosságra. Sajnos ezek -  Bulgária hatá
rain belül és kívül egyaránt -  süket fülekre találtak: „Azt mondhatjuk tehát, hogy e kincs protobolgár ere
dete a napjainkban egy vitathatatlan történeti tényként szerepel. Valójában a kincs eredetének kérdését 
még nem lehetett végérvényesen megoldani.”230

Igazából a kutatás nemcsak N. Mavrodinov könyvének részleteivel nem foglalkozott, de behatóan -  Lász
ló Gyulán és K. Bendán kívül -  magával a kincs egészével sem! Egyedül az utóbb említettek tehették meg 
célkitűzésük és munkamódszerük miatt, hogy a bulgár tudós könyvére csak azon esetekben reflektáljanak, 
ahol ezt szükségesnek látták. Ez a lemaradás azonban mára súlyos hiányossággá, a kutatás megfeneklésének 
előidézőjévé vált. A nemzetközi kutatásban és tudománynépszerűsítő munkákban -  akár N. Mavrodinovra 
hivatkozva, melynek révén a szerző a további elemzésektől fölmentve érezhette magát, akár pedig a könyv 
szellemétől és megállapításaitól vezettetve -  a kincs protobolgár meghatározása úgy gyökeresedett meg, 
hogy közben a mű régészeti adatbázisa és művészettörténeti szemléletmódja egyaránt túlhaladottá vált.

b) Másodsorban az is tény, hogy miközben egyfelől a kinccsel foglalkozó bulgár kollégák mindegyike to
vábbra is a protobolgár eredet bizonyításán fáradozott, de másfelől igaz: a nemzetközi régészeti, művészet- 
történeti és bizantinisztikai kutatásban sem akadt senki, aki utánanézett volna annak, hogy a bulgáriai lele
tek egyáltalán támogatják-e ezt a felfogást. Néhány kutató már korábban is úgy gondolta, hogy nem,231 de 
hát a tudomány más irányban látszott haladni. Különösen pedig akkor támadhatott sokakban ez a benyomás, 
amikor a protobolgár eredet teóriáját -  egy-egy futó állásfoglalás révén -  kiváló tudósok is megerősítették.

Mégha bő fél évszázaddal később is, mindezen kritikai megjegyzéseket szükséges volt megtenni, mert a 
kutatás nem megfelelően használja N. Mavrodinov könyvét. A műnek csak a történeti végkövetkeztetését 
idézik, márpedig az -  mint látjuk -  olyan elemekre épült, amelyek nem állják meg a helyüket. Ugyanakkor 
mellőzik számtalan olyan részmegfigyelését, elemzését, melyet a mai tudásunk fényében is helyesnek kell 
tartanunk. Ismételten szükségesnek látom leszögezni: a mű Nagyszentmiklós kutatásának kiemelkedő tel
jesítménye, és megérdemelné a rendszeres, figyelmes olvasást.

Ezen kívül a kora középkori steppei népek régészetében két körülmény még konkrétan is ahhoz veze
tett, hogy az utóbbiban egy sajátos szemléletmód, tudományosnak számító módszer alakult ki. Ez szóban 
és/vagy írásban explicite egyetlen részletében sem mutatható ki; ismétlem: egy szemléletmóddal, egy mód
szerrel van dolgunk. Ennek a sémája roppant leegyszerűsítve a következő:

1) az avar, honfoglaló magyar, protobolgár nép steppei eredetű, következésként:
2) az avar, honfoglaló magyar, protobolgár régészeti emlékanyag = steppei kultúra, következésként:
3) avar, honfoglaló magyar, protobolgár régészeti emlékanyag = keleti kultúrák, következésként:
4) keleti kultúrák kvázi = steppei népek, következésként:
5) steppei népek régészeti emlékanyaga kvázi = avarok, honfoglaló magyarok, protobolgárok régészeti 

emlékanyaga.
A kiindulásul használt premissza kifogástalan, helyessége iránt a legcsekélyebb kétség sem merülhet fel. 

A döntő módszertani hiba a következő lépésben rejlik, ami aztán maga után vonja az összes többi hibás vol
tát. Ha pedig valaki mégis vitatná, hogy az általam rögzített séma megfelel-e a valóságnak, az szembesítse 
a 4. és 5. pontot a kutatás tényleges megnyilvánulásaival -  lépten-nyomon találkozunk ezzel a gyakorlattal!

E szemléletmód, illetve kutatási módszer a magyar népvándorlás kori kutatáson keresztül azt a megíté
lést is alapvetően meghatározta, amelyben Nagyszentmiklós a közép- és délkelet-európai régészetben álta
lában részesült. Ugyancsak ez volt az, amely lehetővé tette, hogy keleti ábrázolásokból bizonyos formákat, 
jeleneteket, motívumokat, ornamentikái elemeket mindenféle kronológiai és kulturális összefüggésükből 
kiragadva előbb a kincs párhuzamaként, majd annak időrendi és kulturális kulcsaként értékeljenek. Ugyan
ezen felfogás alapján vált az 50-es évektől kezdve az is lehetségessé, hogy a kutatásban ázsiai ábrázolások 
és leletek az avar régészet közvetlen forrásainak kezdtek számítani. Ez utóbbi megvitatására nem itt kívá
nok kitérni (ld. 246-252. old.).

230 Ibidem 402.
231 Horedt (1983) 503; Bálint (1989) 188; Pohl (1988) 182; E. Tryjarski: Protobulgarzy. In: K. Dqbrowski-T. Nagrodzka- 

Majchrzyk-E. Tryjarski: Hunowie europejscy, protobulgarzy, chazarowie, pieczyngowie. Kultúra Europy wczesno- 
sredniowiecznej 4 (Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk 1975) 330-331.
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André Grabar

A publikáció helyének kiválasztása okozhatja, hogy A. Grabarnak a Francia Akadémián tartott előadását232 
a közép- és kelet-európai régészeti kutatás kevéssé ismeri, illetve használja.233 Egyáltalán nem meglepő, 
hogy a nagy művészettörténész figyelme már korán ráterelődött a nagyszentmiklósi kincsre.234 Külön emlí
tést érdemel, hogy a szóban forgó cikke(i) keletkezése idején egy monográfiát készült neki szentelni. Ez vé
gül -  a tudomány veszteségére -  nem készült el, s amikor az alább tárgyalandó munkája egy gyűjteményes 
kötetben újból megjelent, a szerző által utólag hozzáírt bevezetés szerint már letett e tervéről.235 így hát a 
nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatos koncepcióját az 1967-ben Ravennában elhangzott előadás tézisei236 
és a következő évben a Francia Akadémián tartott előadás bő kivonata alapján ismerhetjük meg, mert a 
reprint kiadásban közzétett illusztrációk -  a szerző kimondott szándékával ellentétben -  a kutatás számára 
nem tartalmaznak releváns, új szempontokat.

A közlemény jól szemlélteti, hogy a nagyszentmiklósi kincs s általában a steppe régészeti kutatása meny
nyire speciális ismereteket igényel. A. Grabar ugyanis a 6-10. századi bizánci és európai művészet kölcsön
hatásainak egyik legelmélyültebb ismerője volt. Előadásának megjelent szövege bizonyítja azonban a leg
jobban, hogy a steppe régészeti kutatása az említettek mellett egy teljesen másik diszciplínát képvisel, s az 
ebben való elmélyülésre már nem futotta erejéből. A steppei régészet művelői pontosan tudják, hogy az az 
adatbázis, amellyel dolgozniuk kell, igen sok, földrajzilag és politikailag nagyon szétszórt helyeken köz- 
zéadott, apró leletből tevődik össze, s nem monumentális és/vagy egyetemes jelentőségű művészeti emlé
kekből. Ezek a régészeti leletek és kutatási eredmények A. Grabar idejében nem voltak kézikönyvek révén 
mindenki által elérhetők, elfogadható mélységű áttekintésük pedig egy nyugati kutató számára -  legfőkép
pen az egykori szovjet szakirodalom rendkívül nehezen elérhető volta miatt -  gyakorlatilag megvalósítha
tatlan volt.

A 10 oldalas közleményben szinte nincsen bekezdés, melynek mondanivalójával ne lehetne vitatkozni; a 
lelőhely nevének hibás írásmódját, illetve használatát („Nagy Szent Miklós”, illetve rendszeresen: „Nagy”), 
a terminológiai pontatlanságokat (következetesen edényekről [„vases”] beszél), Pannonia és a Kárpát-me
dence fogalmának szinonimaként való használatát, a kincsre vonatkozó tekintélyes irodalom közelebbi is
meretének hiányát (pl. Fehér Gézának a görög szövegről, O. Pritsaknak a görög betűs török szövegről adott 
olvasata) nem is kívánom taglalni. Erdélyi Istvánnak és Pataky Lászlónak a kincs előkerülési körülményei
ről írt, sok új adatot tartalmazó közleménye csak az előadás évében jelent meg,237 így hát A. Grabarnak még 
csak elvi lehetősége sem lehetett annak a ténynek figyelembe vételére, hogy a kincs eredetileg nem kizáró
lag „edényekből” állt. Márpedig ezen fordul meg az előadás egyik központi gondolata, hogy ti. „a szkíták, 
azaz a Kr. e. 5. század óta a szarmatákon át az őket követő (sic! „leurs successeurs”) szlávoknál, kazárok
nál, protobolgároknál, magyaroknál éppúgy, mint a Transzkaukázusban és Iránban s a különféle török né
peknél a köznapi művészet („Fart profane”) többé-kevésbé gazdag asztali készletek formájában jelent
kezik...”238 A kora középkori kelet-európai népeknek ilyen formában történő felsorolása, ugyanakkor 
másoknak (pl. a gótok, hunok) mellőzése, valamint a „többé-kevésbé gazdag asztali készletek” ritka kivétel 
számba menő volta önmagában is sokat elárul a szerzőnek a steppei történelemben és régészetben való jár
tasságáról. Ennél lényegesebb azonban, hogy szemmel láthatólag tájékozatlan volt mindazon releváns lele
tekkel kapcsolatban is, amelyeket az „avar művészet” összefoglaló címszava alatt szokás, illetve lehet tár
gyalni. Ezen kívül A. Grabar előadása megítélésénél súlyosan esik latba az, hogy ha valaki a kelet-európai 
„köznapi [értsd: világi -  B. Cs. \ művészet” asztali készleteiről beszél, akkor azt semmiképpen sem lehet a 
Mala Perescepinó-i lelet figyelembevétele, de legalábbis említése nélkül tenni.

A. Grabar véleménye kialakulásában meghatározó volt az a -  nyilván tájékozatlanságból fakadó -  nagy
vonalúság is, ahogyan ő a történeti kronológiát kezelte; csakis így válhatott egyáltalán elképzelhetővé a szá
mára, hogy a kincs 9-10. századi protobolgár készítmény, és protobolgár tulajdonban volt/lehetett volna.

232 Grabar (1968a).
233 Pedig A. Grabar e tárgyban írott cikke megtalálható a Kárpát-medence régészeti bibliográfiájában: Banner- 

Jakabfjy (1981) 335.
234 N. Mavrodinov a könyve konzulensei között említi őt (Mavrodinov [1943] 9). A kincs iránti érdeklődését jelzi N. P. 

Kondakov posztumusz cikkének gondozása is: Kondakov (1946).
235 A. Grabar: Lart paléochrétien et Fart byzantin. Variorum Reprints. London 1979, XVI.
236 Idem  (1968b).
237 Erdélyi-Pataky (1968).
238 Grabar (1968a) 257.
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(Ezen a sarkalatos ponton lényeges különbség figyelhető meg a szerző ravennai tézisei és a párizsi előadá
sa között: kerek egy évvel korábban ugyanis még azt írta, hogy egy sor új bizánci és proto-muzulmán [sic] 
lelet alapján revideálandó a kincs eredetéről és keltezéséről szóló nézet.239) Az általa javasolt 9. és 10. szá
zadi keltezésre visszatérve: először is szemmel láthatólag elkerülte a figyelmét, hogy a kincs lelőhelyének 
szűkebb és tágabb környezetében a 10. században egy minden kétséget kizáróan másik nép élt és dolgozta
tott az ötvöseivel. Másodsorban a Kárpát-medence adott politikai viszonyai alapján az is egészen triviális, 
hogy a 10. századi keltezés és a protobolgár birtoklás egymást automatikusan kizáró körülmények. Azt pe
dig már szinte csak a fentiek kiegészítéseképpen kell itt megemlítenünk, hogy az A. Grabar által javasolt 
meghatározásban döntő szerepet játszott a 10. századból származó preslavi füles csésze. Ez az ötlet kizáró
lag úgy merülhetett fel, hogy a szerző egyáltalán nem volt tekintettel azokra az alapvető tipológiai és orna- 
mentális eltérésekre, amelyek a szóban forgó csészét valamennyi nagyszentmiklósi edénytől távol tartják.

A kincs protobolgár meghatározása során A. Grabar koncepciójában perdöntő jelentőséghez jut a 
„zupán” cím előfordulása a 21. tálkán és az imént említett bulgáriai leleten. Ezek összekapcsolása és ab
ból következtetés levonása azonban, ha egyedül csak a szerző által alkalmazott módszert nézzük, kizáró
lag abban az esetben lenne megvitatásra egyáltalán alkalmas, ha előbb áttekintette volna a szóban forgó 
cím eredetével kapcsolatos történeti irodalmat. Akkor természetesen számításba vette volna azt a körül
ményt, hogy a „zupán” első említése a Sivin/Seben-csésze készülése előtt mintegy két évszázaddal koráb
ban, egyértelműen avar környezetben mutatható ki (777, Kremsmünster).240 Minderre azonban A. Grabar 
még csak kísérletet sem tett. Mentségére hozható föl, hogy ezt az adatot a Nagyszentmiklóst protobolgár 
eredetűnek meghatározó egyik nagynevű tudós sem vette figyelembe (V Thomsen, N. Kondakov, N. Mav- 
rodinov), márpedig a Kremsmünsterben történt említés erősen befolyásolja az említett tisztség déli szláv- 
nak történt meghatározását.

A. Grabar cikke azon a területen mutat értéket, amelynek a szerző igazi specialistája: az akkori világ mű
vészeti és kulturális kapcsolatrendszerének elemzésében. Fel kell figyelnünk arra, hogy ő, aki -  a kor kuta
tási felfogásának megfelelően -  a Keletnek a bizánci és európai művészetre gyakorolt hatásáról írta dokto
ri értekezését,241 négy évtizeddel később Nagyszentmiklós kapcsán (már) nem hangsúlyozza tűi azt. 
Érdemes a tárgyalt cikknek a kincs nemzetközi kapcsolataival foglalkozó részét teljes terjedelmében idéz
nünk: „...az a hátország, amelyik nagymértékben meghatározta e vándorló népek művészetét, a görög Bi
zánc és az iráni Perzsia volt, melyekhez esetlegesen kapcsolódott az az áramlat, mely Kínában és Belső- 
Ázsiában eredt. Ugyanakkor Nyugaton a népvándorláskorban a letelepült művészetnek: a klasszikus 
Rómának nagy hagyománya volt az egyeduralkodó.”242 Mindezzel viszont Nagyszentmiklós vizsgálata már 
egy olyan távlatba került, amelynek szem előtt tartását nem egyszerűen rendkívül fontosnak, hanem egye
dül követendőnek tartom, de egyúttal azt is ki kell mondanunk, hogy a felsoroltak kutatása a kinccsel kap
csolatos konkrét problémák megoldását a jelen pillanatban nem segíti elő.

Nagyszentmiklóssal kapcsolatban a tudósok előtt álló legeslegfőbb feladat ma is ugyanaz, mint 200 évvel 
ezelőtt, a megtalálása pillanatában volt: a kincs korának, kulturális kötődésének meghatározása.

Fettich Nándor

A kutatástörténeti áttekintés nem végezhető el anélkül, hogy a népvándorláskor egy világszerte ismert ku
tatójának Nagyszentmiklós kutatásától való tartózkodására ne figyeljünk fel. Arról a tudósról van szó, aki 
egész életművét a kora középkori Kárpát-medence és Kelet-Európa régészetének szentelte, aki e térség 
több más kincsét, szépségére és jelentőségére nézve kiemelkedő leletcsoportját dolgozta fel monográfiák 
formájában, aki a II. világháború előtt az európaiak között a legjobban ismerte a kelet-európai steppe ré
gészeti anyagát, aki szerkesztőként több olyan munkát is gondozott, amely a nagyszentmiklósi kinccsel fog
lalkozik, s aki maga -  mindezek közepette, mindezek ellenére -  egyetlen önálló cikket sem szentelt e lelet
nek, hanem mindössze egy bekezdést, később már csak elszórt, néhány mondatos megjegyzést. Akik jól 
ismerik e korszak kutatását, a fenti leírás alapján sejteni fogják: a szóban forgó tudós nem lehet más, mint 
Fettich Nándor. Számára a kincs avar eredete nem volt kétséges, ami -  figyelembe véve Fettich N. rendkí-

239 Idem  (1968b). Egy Kelet-Európa középkori művészetéről írt könyve mutatja meg a legjobban, hogy ő  e régió alatt 
kizárólag a Bizánc által befolyásoltál értette, és hogy ezt kizárólag az építészeti, festészeti emlékek alapján tudta 
tárgyalni, Id.A. Grabar: Die mittelalterliche Kunst Osteuropas. Baden-Baden 1968.

240 Göbl-Róna-Tas (1995) 23.
241 A. Grabar: Recherches sur les influences orientales dans l’art balkanique. Strasbourg 1928.
242 Idem  (1968a) 258.
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vül széles anyagismeretét -  nem lebecsülendő jelentőségű. Az is sokatmondó, hogy a nagyon fiatal és az 
érett kutató egyformán magától értetődő módon tárgyalta az avarokkal243 és a Mala Perescepinó-i lelettel244 
kapcsolatba hozva -  de ez minden! A tudományos teljesítményéhez méltónak tartom fölfigyelni erre a tar
tózkodására, különös tekintettel hosszú és termékeny munkásságára. A Kárpát-medence kora középkorá
nak megszállott kutatója miért elégedett meg azzal a néhány bekezdéssel, amit a Kárpát-medence legjelen
tősebb kora középkori kincséről írt? Miért nem ragadta meg a kínálkozó alkalmat, hogy a kincs kapcsán 
véleményt nyilvánítson azzal a hatalmas problémakörrel kapcsolatban, amelyet Nagyszentmiklós képvisel? 
Életművének ugyanis egyik fő vonulatát éppen annak vizsgálata jelentette, hogy mi volt az antik örökség 
népvándorlás kori recepciója -  a kincs kutatásának ez egy nagyon is indokolt nézőpontja lehet. Utoljára az 
egyik késői könyve írásakor, a pilismaróti avar temető feldolgozása során kínálkozott a kiváló alkalom, hogy 
-  az avar kagáni ötvösműhelyről és a vrapi kincsről született gondolatait közzéadva -  legalább csak érintse 
Nagyszentmiklós számos kérdéseinek egyikét. A garcsinovói, a szilágysomlyói, a darufalvi kincsek általa ké
szített feldolgozásaira pillantva úgy vélem: ennyi hallgatás, elmulasztott, illetve kihagyott lehetőség -  tekin
tetbe véve az ő ismeretanyagát és a személyiségét -  nem lehetett véletlen. Amikor posztumusz monográfi
ájában a zempléni honfoglalás kori lelet ragadozó madarat ábrázoló korongjairól, azoknak a 
Turul-mondával feltételezett kapcsolatairól értekezett, akkor számos, köztük nem egy -  térben és időben 
távoli -  párhuzamra is kitért, ugyanakkor Nagyszentmiklóst egyetlen szóval sem említette. Hogy minden
nek mi lehetett a valódi oka, arra vonatkozóan csak találgathatunk. Ebben a kutatástörténeti áttekintésben 
számunkra, évtizedekkel később élők és dolgozók számára tanulságosnak látom kitérni erre.

Fettich N. képzettsége és tudása elsősorban klasszikus római és germán alapvetésű volt, amit bizonyos 
észak- és délkelet-európai, valamint kiváló kelet-európai steppei tájékozottsággal egészített ki. Érdekes mó
don kimaradt azonban az érdeklődéséből nemcsak Ázsia, de Bizánc is. Az antikvitás iránti vonzódását te
kintve különösen az utóbbi a meglepő, hiszen a hellenisztikus elemek kora középkori és középkori tovább
élése egész életén át foglalkoztatta. Már egyedül O. Wulff (1909), O. M. Dalton (1901, 1911), W. Dennison 
(1918) és L. Matzulewitsch könyve (1929), a 6-7. századi szíriai kincsleletek (Hama) publikációi is -  melyek 
már akkor megvoltak a Magyar Nemzeti Múzeumban, vagy éppen a saját könyvtárában -  elegendőek let
tek volna annak a világnak valamelyes megismerésére, amelyik nem egyszerűen határos volt délről a Fettich 
N. egész élete során kutatott régiókkal, hanem az utóbbiak kultúrájának állandó ihletője volt, vagy éppen 
azt meghatározó civilizációját jelentette. Emellett már szinte másodrangú kérdés, hogy az is jól kimutatha
tó: a szászánida Irán, a korai kalifátus és a kora középkori Közép-Ázsia emlékei egyáltalán nem vonzották 
Fettich N. érdeklődését. Ja. I. Smirnov (1909), J. Orbeli-K. Trever (1935), F. Sarre-E. Herzfeld (1908), 
A. von Le Coq (1922-1933) könyvei szintén megvoltak a munkahelye könyvtárában, és különösebb elmé
lyülés nélkül, már egyedül J. Strzygowski valamelyik nagy könyve alapján is könnyű lett volna betekintést 
nyernie a kora középkori Ázsia régészeti és művészeti emlékeibe. Úgy gondolom, nem a véletlen műve, 
hogy mindez teljesen kimaradt Fettich N. életművéből.

Szemmel látható, hogy nemcsak geográfiai, kulturális értelemben nem akart és/vagy nem tudott kilépni 
az általa vizsgált világból, hanem az utóbbi kapcsolatai kutatásában sem volt hajlandó, illetve képes néző
pontja megváltoztatására, a fiatalon kialakított tematika bővítésére. Két példa segítségével rá lehet világí
tani a saját témájához egész életén át eltántoríthatatlanul ragaszkodó kutató személyiségére.

a) Az elsőnek azért érdemes figyelmet szentelnünk, mert egy Magyarországon elterjedt kutatástörténe
ti közhelyet segít eloszlatni, s egyben Fettich N. kutatói alkatára világít rá. O volt az ugyanis, aki először gyü
mölcsözte tte a turfáni falfestményeket az avar övék kutatása számára245 -  a 20-as életéveiben járva készí
tette Berlinben az első rajzokat róluk (ld. 117. j.). Méltó és igazságos lenne, ha mindenki tudná: ő indította 
el azt a kutatási irányzatot, amely László Gy. és a tanítványai munkásságában teljesedett ki! Ebből most az 
a figyelemre méltó, hogy Fettich N. később sosem tért vissza e kérdéskörhöz és módszerhez. Ennek oka az 
érdeklődésének alább említendő meghatározott irányultsága s az ahhoz való merev ragaszkodás lehetett.

b) A  második példa ugyancsak egy kutatási program mellőzésével kapcsolatos, melynek lehetősége sze
mélyre szólóan kínáltatott föl neki, és amelyik már a maga korában is forradalmian új fölfedezésével ke
csegtetett. Amint ezt a különlenyomat 1928. április 27-én kelt dedikációja bizonyítja, T Minaeva 1927-ben

243 Fettich (1926) 90-91; idem (1937) 271-274, 276; idem: Antik hagyományok a régi pusztai népek kultúrájában. 
Antikes Gut in den Hinterlassenschaften der alten südrussischen Steppenvölker. FolArch 3 A  (1941) 151, 155; 
idem (1990) 134.

244 Fettich N. közlése in: Németh (1932) 25, Anm. 3.
245 Fettich N: rec.: Alföldi (1926). ArchÉrt 41 (1927) 235-238.
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megjelent, abban az időben valóban tudományos szenzációt jelentő cikke246 közvetlenül a megjelenése után 
már Fettich N. birtokában volt. (E példány ma a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának tulajdona.) Sokat 
elárul, hogy ő, aki az ott közzétett tárgyakat és a téma szempontjából releváns publikációkat a közép- és 
nyugat-európai kutatók között egyedüliként s valóban első kézből ismerte, az íjcsontok rendeltetésének és 
általában a hun leletanyag meghatározására irányuló, korszakos jelentőségű versenyfutásban247 nem vett 
részt. Vajon nem ismerte föl a pokrovski leletek alapvető jelentőségét (amire Alföldi A. és J. Werner azon
nal rájött), vagy -  mindössze 28 évesen! -  már nem akarta az előző években kialakított és azokat egész éle
tében művelt kutatásterületeit bővíteni?

A Nagyszentmiklós problematikájától való tartózkodása okát két körülményben keresem. Az első telje
sen bizonyíthatatlan: Fettich N. a saját kutatói merevsége mellett esetleg nemcsak a saját tájékozottságának 
és befogadóképességének korlátáit sejtette. Elképzelhetőleg még azt is, hogy a tudomány állásának akkori 
fokán és legfőképpen az akkori szemléletmód, kutatási helyzet miatt (egyelőre) Nagyszentmiklós vizsgála
tában nem is nagyon várható előrelépés. Szerintem tény ugyanis, hogy az 1945 előtt a magyar régészetben 
uralkodó felfogást és a Kelet (steppe, szászánida Irán, korai iszlám), valamint Bizánc akkori kutatási hely
zetét és annak szemléletét figyelembe véve lényeges eltérés attól az állásponttól valóban nem is volt várha
tó, mint amit Horváth T 1935-ben és Fettich N. nagyon röviden 1937-ben a kinccsel kapcsolatban leírt.

Végül pedig az itt taglalt kérdés mérlegeléséhez a kizárólag objektív tényekkel foglalkozó kutatás tudo
mására kell hozni még egy látszólag szubjektív szempontot is. Fettich N. életpályájából az itt leírtakhoz fel
tétlenül hozzászámítandó az a körülmény, amire fentebb csak céloztam: 1945 után -  45 évesen -  neki nem 
egyszerűen a kutatási lehetőségei szűkültek be, méghozzá lényeges mértékben, hanem alapvető egziszten
ciális gondokkal is küzdenie kellett (állását és tudományos akadémiai tagságát politikai okból elveszítette, 
a könyvtárát kényszerűségből eladta).

Sok tekintetben tartom tanulságosnak, hogy Fettich N. sorsát itt egy másik kutatóéval vessük össze. Nem 
lehet ugyanis véletlen, hogy a közép-európai népvándorlás kori régészet másik nagy személyisége, akinek 
összehasonlíthatatlanul kedvezőbb életpálya jutott, a térben és időben egyaránt rendkívül széles tematiká
jú életművében ugyancsak nem, de még csak egy bekezdés248 erejéig sem szentelt figyelmet a nagyszentmik- 
lósi kincsnek. J. Wemerről van szó. Ő és Fettich N. nemcsak barátok voltak, de kutatói szemléletük, tehet
ségük és érdeklődésük is nagymértékben azonos volt. A történelem volt az, mely a 20. század közepén egy 
kelet- és egy nyugat-európai tudós számára ilyen vagy olyan életpályát szabott ki. Bár a jelek szerint 
J. Werner az élete vége felé elhatározta: egy-egy nagyobb munkában foglalkozik Európa keleti felének két 
nagy kora középkori leletével (Mala Perescepino és Vrap -  érdekes módon azonban a velük majdnem egy
korú, gazdagságban az előbbieket felülmúló Sutton Hoo-i sírleletnek is csak későn és egyetlen, rövid cikket 
szentelt249), s az adai csésze megemlítésével már valóban odakerült Nagyszentmiklós közvetlen közelségé
be, szemmel láthatólag az ő esetében sem fért bele munkásságába ez a minden másnál egyedülállóbb, Euró
pában (látszólag) sehová sem kapcsolódó leletegyüttes. Sejtésem szerint ebben nem a halála gátolta meg, 
hanem ugyanaz, amit a magyar barátja esetében is feltételezek: annak megérzése, netán fölismerése (?), 
hogy Nagyszentmiklós problematikájában érdemlegesen, eredménnyel kecsegtetően nem lehet előrelépni, 
amennyiben valaki a germán népek régészetéből indul ki, és a legjobb esetben is csak egyre táguló körök
ben jut el a Kelet leleteihez, ábrázolásaihoz, az azokkal foglalkozó irodalomhoz.

Befejezésül legyen szabad itt egy egészen személyes megjegyzést is tennem. Ma már nem tehetek többet, 
mint csak sajnálhatom az elmulasztott lehetőséget: abban az időben, amikor -  gimnazista koromtól kezdve 
-  sok alkalommal beszélhettem Fettich Nándorral, annyira kizárólag a honfoglaló magyarok régészete fog
lalkoztatott, hogy a nagyszentmiklósi kincs kérdéskörét még csak nem is hoztam neki szóba.

246 T. Minaeva: Pogrebenija s sozzeniem bliz gór. Pokrovska. Ucénye Zapiski Pedagogiceskogo Fakul’teta Saratov- 
skogo Universiteta 6 (1927) 91-123.

247 A. Alföldi: Archäologische Spuren der Hunnen. Germania 16 (1932) 135-138; idem: Funde aus der Hunnenzeit 
und ihre ethnische Bestimmung. ArchHung 9 (1933); J. Werner: Bogenfragmente aus Carnuntum und von der 
Unteren Wolga. Eurasia Septentrionalis Antiqua 7 (1932) 33-58.

248 Egyetlen utalást tett rá, amikor a 2. és 7. sz. korsó „égberagadási jelenetét” a hasonló tematikájú permi bronzokkal 
párhuzamba állítva a kincs egészét protobolgár eredetűnek tartotta: J. Werner: Bronzefiguren aus Nordgriechenland. 
Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse für Gesellschaftswissenschaften 2 
(Berlin 1953) 6.

249 J. Werner: Das Schiffsgrab von Sutton Hoo. Germania 60 (1982) 193-209.
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Fehér G éza

A 20. század 1. felében a protobolgárok és a honfoglaló magyarok kutatásának jellegzetes alakja, a proto- 
bolgár régészet kialakulásának egyik kiemelkedő alakja volt (ez utóbbit Bulgáriában a legutóbbi időkig po
litikai okból elhallgatták). Élete folyamán a kinccsel részletesebben két alkalommal foglalkozott, különös 
módon az életműve két fő kutatási területének megfelelően először az egyik, másodszor a másik néphez 
kapcsolva azt. Mindkétszer történeti és nyelvészeti érveléssel közeledett a problémához, s nem régészetiek
kel, amikor pedig Nagyszentmiklóssal kapcsolatban mégiscsak régészeti, művészettörténeti érvhez nyúlt, 
akkor megmaradt a nagy általánosságok szintjén. így pl. hitet tett a „kaukázusi fémművesség” koncepciója 
és azon felfogás mellett, hogy a Kaukázus északi előterében évszázadokon át történt tartózkodás meghatá
rozó lehetett a Balkánon élő protobolgárok fémművességére („...fel kell tennünk, hogy keleti hazájukból 
hozott stílussal és technikával van itt dolgunk”250). A mások által is gyakran elkövetett sakkvakság hibájába 
esett ő is, amikor a 21. sz. edény feliratában szereplő „zoapan” szót bolgár-török tisztségnévnek határozta 
meg, hozzátéve, hogy az „más török népeknél is használatos”251 -  de hát akkor hogyan lehet ez érv a bolgár
török eredet mellett?! Márpedig amikor az általa felhozott „bizonyítékok” nem meggyőzőek, akkor mód
szerbeli hiba volt azt kijelentenie, hogy „...valójában a feliratban semmi sem zárja ki a lehetőséget, hogy 
protobolgár nyelven íródott”.252

20 évvel később visszatért a kincs problematikájához, akkor a 10. századi, magyar eredet mellett foglalt 
állást, mégpedig újból csak a feliratok -  és továbbra sem régészeti érvek! -  alapján. A 9. és 10. sz. tálka gö
rög feliratainak elemzésétől (nála: „megfejtésétől”) gyorsan és rövid úton jutott el a „magyar teóriához”. 
Olvasata szerint a szöveg egy „Stephan” megkeresztelkedésével lenne kapcsolatos,253 mely hipotézist Fe
hér G. a módszertani kétség legcsekélyebb jele nélkül azzal a történeti ténnyel kapcsolt össze, hogy Kelet- 
Magyarország, Erdély ura, a 948-ban Konstantinápolyban a császár közreműködésével víz alá merített Gyu
la a keresztségben az „István” nevet kapta. Gondolatmenetét azzal zárta, hogy a Gyula és Ajtony működése 
között eltelt több mint fél évszázadnyi időt és a kettejük viszonyát részletesen elemző, nem kisszámú törté
neti irodalmat félresöpörve a kincs utolsó birtokosának Ajtonyt jelölte meg.254 Az ötlettel kapcsolatban ele
gendőnek látom pusztán arra utalni, hogy -  mégha a felirat „Stephanos”-nak történt megfejtése megállná 
is a helyét -  a kincs bármikor és bárhol történt készülése idejétől és helyétől függetlenül a 10. század köze
pén élt erdélyi Gyulán kívül még sok más előkelő is megkaphatta a keresztségben az „István” nevet. (Lász
ló Gy. így hozhatta a kinccsel kapcsolatban szóba Géza és Vajk magyar nagyfejedelmeket, akiket 973-ban 
szintén „Stephanus” névre kereszteltek meg.) Ugyanez az érv vethető ellene a Vékony G. által fölállított te
óriának is, amelyik a szóban forgó feliratot „Johannes-Ajtony”-ként olvasta el.255 Az ugyan köztudott, hogy 
Ajtony neve az „altyn”, „altun” török alakból ered, de amint e név használata más török népeknél is kimu
tatható,256 úgy semmilyen biztosítékunk sem lehet arra nézve, hogy ezt az ’arany’ jelentésű nevet a kora kö
zépkorban ne viselhette volna más személy is a Kárpát-medencében.

Csallány Dezső

Csallány D. kevéssel László Gy. korszakalkotó cikkei (1957, 1958) után tette közzé a rakamazi honfoglalás 
kori korongot s azon nézetét, mely szerint az a 2. és 7. sz. korsó égberagadási jelenetével rokon, sőt: egyide
jű. (A két ábrázolás tipológiai rokonságának kérdését ld. 136-140. old.) E feltételezésen túl Csallány D. 
még a ponctípusok azonosságával is érvelt. Ki tudja, egyáltalán megszületett volna-e ez az elmélete, ha a 
szóban forgó korsókról megfelelő minőségű publikáció, jó fényképfelvétel áll a rendelkezésére és/vagy más 
történelmi korszakban él? Amit ő ugyanis a nagyszentmiklósi korsókon háromszög alakú poncnak vélt, az 
valójában egészen más alakú (3-as alakú; ezzel külön is foglalkozom, vö. 423-424. old.), de hát ez sem az

250 Fehér (1931) 129.
251 Ibidem 125.
252 Ibidem 127.
253 Ezen olvasat helyes voltát nem tartja meggyőzőnek F. Altheim: Eine neue proto-bulgarische Inschrift von Nagy- 

Szent-Miklós. La Nouvelle Clio 3 (1951) 72-73; Kádár (1959) 111.
254 Fehér (1950) 43.
255 Vékony (1973) 300.
256 Melich J.: Ajtón, Ajtony. MNy 9 (1913) 352; Madzsar /.; Ajtony, Altum. MNY 10 (1914) 42; Németh Gy.: A honfog

laló magyarság kialakulása. Budapest 19912, 255-256.
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általa hivatkozott N. Mavrodinov-féle könyv, sem pedig az J. Arneth és Hampel J. óta széliében használt 
rézmetszetek alapján nem volt tisztázható. Arra pedig az 50-es évek végén egy vidéken élő magyar régész
nek -  különösen ha az 1945 után politikai okokból egy időre az állását is elvesztette, és akinek „ráadásul” 
éppenséggel osztrák, azaz „nyugati” volt a felesége -  az országban uralkodó politikai légkör következtében 
még csak kilátása sem volt arra, hogy a rakamazi lelet 1956-os előkerülése után a „Nyugaton”, Bécsben őr
zött nagyszentmiklósi kincset személyesen tanulmányozhassa!

Annak okai is ma már legföljebb sejthetők, de nem tisztázhatók, hogy Csallány Dezsőnek miért nem fu
totta azon mondat tudományos kifejtéséhez, amit évekkel a rakamazi lelet közzététele után egy népszerű
sítő füzetkében tett közzé (,,...a nagyszentmiklósi aranykincs is bizánci közvetítéssel került hozzánk”257). 
Hogy ez elmaradt, azt különösen az ő esetében sajnálhatjuk, hiszen Csallány D. már a munkássága legele
jén258 tanújelét adta -  az avar kor szempontjából abszolút releváns -  bizánci régészetben való jártasságának. 
Életpályája más feladatokat rótt rá, majd idős korában a vidéki magány a rovásírások kutatása irányába vit
te el őt.259 (Figyelmeztető, társadalomlélektani jel: megint csak egy régészről, s nem filológusról, turkológus- 
ról van szó, aki feliratok megfejtésével foglalkozik...) Ami pedig azt a legutoljára kifejtett ötletét illeti, mely 
szerint Nagyszentmiklóson a Csanád nemzetségnek a tatárjáráskor elrejtett kincsét találták volna meg,260 az 
már Magyarországon is teljesen visszhang nélkül maradt. De hát ez érthető, hiszen még a kincset Ajtony- 
nak tulajdonító ötletek is rendszeresen megmagyarázatlanul hagyják azt a kérdést, hogy miként fordulha
tott volna elő: nem keveredett a szemmel láthatólag hosszú időkön át gyűjtött kincshez egyetlen (jellegze
tesen) 10. századi magyar tárgy sem? Hogyan volna lehetséges az, hogy az igen jellegzetes honfoglalás kori 
ornamentika egyetlen eleme sem lelhető föl a kincs egyik tárgyán sem? Ezen és a hasonló kérdések termé
szetesen még inkább megválaszolhatatlanok az 1241-re tett elrejtés ötletszerűen előadott hipotézise eseté
ben, ezért szükségtelen rá nagyobb figyelmet fordítanunk.

Kádár Zoltán

A magyar kutatás egyedi alakja, ami a Magyarországon speciálisnak számító olvasottságából (bizánci mű
vészettörténet) és abból a körülményből fakadt, hogy nem csatlakozott egyik hazai irányzathoz sem. így 
adódott, hogy megállapításaival színesítette a kutatást, és nem esett annak hibáiba (pl. Fehér G. javasolt ol
vasata a 9-10. sz. tálkák feliratáról, László Gy. teóriája a 11. századi magyar pénzek szigláinak és a 
nagyszentmiklósi 3-4. sz. korsók keresztjeinek rokonságáról); kivéve a rakamazi korong és nagyszentmik
lósi „égberagadási jelenetek” azonosságával kapcsolatban Magyarországon kialakult vélemény esetében, 
amikor egyetértett a kollégáival.261

Györffy György

A történész Györffy Gy. is Nagyszentmiklós magyar eredete mellett tört lándzsát. Szerinte a kincs hovatar
tozását három jelenség határozza meg:262 1) türk rovásírásos kincs került elő Turkiában,263 2) a türk rovás
írás egyedül Magyarországon maradt fenn hosszú ideig, 3) Németh Gy. szerint a kincs rovásírásos betűi job
ban egyeznek a székely rovásírással, mint a türkkel.

Az általa felhozott érvek távolról sem kifogástalanok. Az egyszerűen tény, hogy a nagyszentmiklósi kincs 
rovásfeliratai nem türk rovásírással készültek -  ha ugyanis úgy lett volna, akkor azokat már V Thomsen ma
ga, vagy az ő nyomában haladva bármelyik turkológus, de netán már egy nyelvészeti ismeretekkel rendel
kező filosz is azonnal meg tudta volna fejteni. Györffy Gy. azon megállapítása, mely szerint „.. .a kincs a türk 
nomádállam utolsó hagyatéka” -  tágabb értelemben véve - , történetileg esetleg elfogadható, de nyelvésze-

257 Csallány D.: Népvándorlás -  (sic!) honfoglaláskori bizánci régészeti kapcsolataink. Jósa András Múzeum Kiadvá
nyai 5 (Nyíregyháza 1965) 12.

258 Csallány (1933); idem: Grabfunde der Frühawarenzeit. FolArch 1-2 (1939) 175-176; idem: Die ersten Spuren von 
byzantinischen Befestigungsplättchen an Gürtelschnallen und ihre Bedeutung für das Fundmaterial der Gépidén. 
A Szegedi Városi Múzeum Kiadványai, II. 4 (Szeged 1943) 14-21.

259 Csallány D.: A székely-magyar rovásírás emlékei. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 3 (1963) 121.
260 D. Csallány: Der Schatz der Csanáden. MFMÉ 1969/2, 201-205.
261 Kádár (1959) 109-113; idem (1961).
262 Györffy (1959) 108.
263 Köztudott, hogy a bizánciak a 9-11. században „turkoi”, „Turkia” névvel illették a magyarokat és Magyarországot, 

ld. Moravcsik (1983) 320-322.
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ti szempontból sokkal kevésbé. Egyrészt köztudott ugyanis, hogy a honfoglalás kori magyar nyelv török jö
vevényszavai a török nyelvnek a bolgár-török és nem a köztörök dialektusába tartoznak (ez utóbbit beszél
ték a türkök is). Másrészt tények cáfolják, hogy a türk állam kancelláriai gyakorlatát a kazárok átvették, il
letve folytatták volna,264 másként fogalmazva: nem volt egy szabályokat követő „kazár” írásbeliség,265 azt 
pedig a kelet-európai rovásírás-kutatás jelen állása mellett senki sem állíthatja, hogy a kazárok türk erede-

264 Göbl-Róna-Tas (1995) 48.
265 Ez az új megvilágítás -  Kazária meghatározó szerepe következtében -  nemcsak az uralmuk alatt élő kelet-európai 

steppei népeket, de az onnan történt elvándorlások révén az avarok, a bolgárok és a magyarok társadalmi fejlett
ségének megítélését is érinti, s (egy) roppant nagy horderejű történeti következtetés(ek) lehetőségét rejti magá
ban. A  kutatás nem figyelt föl arra a mennyiségi és minőségi különbségre, amely a dunai bolgár és a kazáriai fel
iratok, illetve írásbeliség fönnmaradt leletei között fennáll. Nyomatékkai tehető föl az a kérdés is, hogy az 
összehasonlíthatatlanul jobban kutatott Kárpát-medencéből, az összehasonlíthatatlanul nagyobb számú avar lelet
anyagból egészen a legutóbbi évekig vajon miért nem került elő egyetlen avar írásemlék sem. A  szarvasi rovásírá
sos felirat fölbukkanása -  joggal -  szenzációs volt. Ám az avar kori írásos emlékeknek a mai, továbbra is minimá
lis száma elgondolkodtató kell, hogy legyen. Ami a kazáriaiak lényegesen kisebb számát illeti, arra még csak 
lehetne -  igaztalan -  magyarázatot találni (vö. a kutatás intenzitása, a kis tárgyak figyelmetlen kezelése), de ugyan 
mi lehet az oka annak, hogy a Kazáriából és Bulgáriából ismert írásoknak a jellege is alapvetően eltér egymástól? 
A  bulgáriaiak között több olyan akad, amelyik már eredetileg is emelkedett vagy állami céllal készült: az utókor
nak, dokumentumjellegűnek szánták azt, melyben olykor maga az uralkodó személyesen szól. Ezek a feliratok kul
turális tekintetben óriási távolságban állnak a pusztán edényekre, csonteszközökre, csont- vagy fatárgyakra, építé
si kövekre rótt-vésett és többnyire igen rövid kazáriai feliratoktól, s ugyanez áll az avar feliratokra is (tetézve azzal 
a ténnyel, hogy az utóbbiak még szerényebb számúak). Miként értékelhető ez kultúrtörténetileg?

Véleményem szerint az egységes kazáriai, kelet-európai írásforma kialakulásának hiánya, de annak mindenkép
pen erősen korlátozott, esetleges volta s legfőképpen az állami igények kiszolgálásának (törvénykezés, szerződés, 
politikai célok szolgálata) elmaradása -  a kancellária hiánya -  egy eddig figyelmen kívül hagyott szempontból vet 
teljesen új fényt a Kazár Kaganátus társadalmi fejlettségére. Kazária államiságának léte és élete a Kelet-Európával, 
a kelet-európai steppei népekkel és a magával Kazáriával foglalkozó történeti munkáknak egyik állandó témaköre, 
a kaganátust gyakran tekintik állami fejlettségűnek (a legfrissebb monográfia szerzője egyenesen államnak nevezi a 
Kazár Kaganátust (A. P. Novosel’cev: Chazarskoe gosudarstvo i ego rof v istorii Vöstocnoj Evropy i Kavkaza. Moskva 
1990), csakhogy rá kell mutatnunk: mindennek a történetelméleti része teljesen kidolgozatlan. E hiány nemcsak 
Kazária esetében mutatkozik meg, hanem az egész kora középkori kelet-európai feudalizmussal -  már amennyiben 
egyáltalán volt ilyen! -  kapcsolatban is: egyelőre hiányoznak az olyan típusú történetelméleti elemzések, mint ami
lyeneknek Nyugat-Európa vonatkozásában már nagy hagyománya van. Az államiság fogalmával és fokával kapcso
latban levont tanulságok közül azon, a történettudományban általánosan elterjedt nézetre kell itt emlékeznünk, 
mely szerint az egységes írásrendszer megléte az európai típusú állam kialakulásának egyik kritériuma, ami mellett 
ugyanolyan súllyal esik latba az egységes és írásos törvényrendszer, az árutermelés, az önálló pénzverés kialakítása, 
valamint az állami ideológia kalakítása (kereszténység felvétele). Márpedig a Kazár és az Avar Kaganátus esetében 
ezeknek egyike sem volt meg -  míg a meglétük a dunai bolgárok és a honfoglaló magyarok esetében kimutathatók! 
Véletlen lenne az összefüggés, hogy éppen ez a két nép tudott maradandó államot alkotni?

Az pedig már csak egy különös egybeesés a történelem menetében, hogy Kazária éppen azokban az években 
kezdi el agóniáját, amikor a belőle kiszakadt magyarok az államuk alapjait kezdik lerakni. S amikor majd alább az 
adottságokról esik szó, jusson eszünkbe ez az összehasonlítás; „mentségül” a kazároknak és magyarázatul a lassú 
összeomlásukra: nem  volt a közvetlen szomszédságukban egy funkcionáló és példaként követhető politikai alaku
lat, Bizánccal pedig éppúgy nem tudtak megbékélni, mint az avarok a Karolingokkal. (A nyugati kereszténység föl
vételével más, eredményes útra léptek a magyarok!)

Az egyik legalapvetőbb az az egyetemes történeti kérdés, hogy a kazárok kelet-európai hatalma belső válság vagy 
katonai erő következtében szűnt volna meg. Tudtommal a „súlyos válság” kifejezés a Kazár Kaganátus összeomlá
sával kapcsolatban egyértelműen csak napjainkban íródott le először; a feltételezés szerint ez a válság a 9. század 
végén, 10. század elején következett be (Zimonyi /.: A  kazárok szerepe Kelet-Európábán. Magyar Tudomány 
1996/8, 956). Zimonyi I. azonban e szót Kazária bel- és külpolitikai helyzetére vonatkoztatta; jómagam pedig en
nek a válságnak a gazdasági és a társadalmi vonatkozását, illetve megnyilvánulását tartom meghatározónak. Úgy 
látom, hogy a fentebb leírt hiányok, illetve elmaradások a 8-9. század fordulóján, illetve a 10. század utolsó negye
dében a kelet-európai steppe keleti és nyugati végén fennállt mindkét politikai alakulat esetében döntőnek, bizo
nyos mértékig a világtörténelmet is befolyásolónak bizonyultak. Véleményem szerint sem Kazária, sem pedig az 
Avar Kaganátus nem  kizárólag a kijevi rusz, illetve a frank, bulgár kardcsapások nyomán szűnt meg, hanem azért, 
mert -  az alapvetően ázsiai berendezkedésű gazdaságukon és társadalmukon nem változtatván (talán: nem lévén 
képesek változtatni) -  egyikük sem tudott az (európai) államisághoz vezető útra lépni.
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tű rovásírását a magyarok átvették volna.266 Először is a kazáriai rovásírások nem a türk írással készültek, 
és éppúgy megfejtetlenek, mint a nagyszentmiklósi kincs görög betűs török és rovásírásos feliratai, valamint 
a szarvasi avar tűtartó rovásírásos szövege. Másodsorban nem ismerünk a honfoglaláskorból és az Árpád- 
korból a nagyszentmiklósihoz valamennyire is hasonlító ábécével készült rovásfeliratokat. Az egyetlen, biz
tosan honfoglalás kori rovásírásos felirat (Homokmégy) megfejtése körül egyelőre nincs egyetértés,267 de 
annyi bizonyos, hogy annak típusa eltér a nagyszentmiklósiakétól.

Ezen kívül a Turkia földjén való előkerülés ténye önmagában még nem lehet érv, hiszen a kincs -  elvileg
-  lehetne pl. kora avar eredetű is (ezen és a hasonló lehetőségek ellen nincsenek Györffynek érvei), s az ab
ban az esetben is „Turkia földjén” látott volna napvilágot, ami természetesen irreleváns egybeesés volna. 
Ehhez azonban előbb a kincs korát kell meggyőzően megállapítani, s majd csak annak honfoglalás kori ere
detének bizonyítása után lenne szabad honfoglalás kori történeti adatokkal és körülményekkel érvelni.

Hasonló jellegű érv a Nagyszentmiklós távolabbi környékén, a Bánátban Györffy Gy. által hivatkozott 
Bojla helyneveknek a 21. sz. tálka feliratával való kapcsolatba hozatala. Minthogy egy tisztségnévről van szó, 
melynek használata kimutatható a türköknél, az avaroknál és a protobolgároknál, ezért semmi okunk sincsen 
közvetlen kapcsolatot feltételezni az említett helynevek és felirat között, különös tekintettel arra, hogy az 
előbbiek kora pontosan nem ismert, de az első okleveles említésük mindenképpen évszázadokkal későbbi.

, A türk rovásírás (egyik változatának) Magyarországon hosszú ideig \aló fennmaradása szintén nem lehet 
érv -  itt ugyanis nem annak régiségéről és nem a fennmaradásáról van szó!

Végül: mit ér a nagyszentmiklósi rovásírásoknak a legalább fél évezreddel későbbi (!) székely rovásírás
hoz való hasonlósága ténye, ha Németh Gy. a Györffy Gy. által hivatkozott munkájában az előbbieket bese
nyő eredetűnek határozta meg?! Hogy a székelyek besenyő eredetűek lettek volna, azzal kapcsolatban 
ugyanis ma legföljebb annyi mondható, hogy ez egyike a magyarországi amatőr körökben -  több más mellett
-  föllelhető, de tudományosan semmiképpen sem alátámasztható ötleteknek. Sokkal érdekesebb viszont a 
nagyszentmiklósi rovásírásoknak Györffy Gy. által olyan módon történt beállítása, hogy azoknak a kazár és 
székely rovásírással való rokonsága a dunai bolgár (és a besenyő) eredeztetésüket valószínűtlenné teszi.268

Györffy Gy. a későbbi munkáiban is kitartott azon lehetőség mellett, hogy a kincset Ajtony a sorsdöntő 
nagyőszi csata előtt rejtette volna el.269 Mármost milyen alapon lehet Ajtony személyét, sorsát a nagyszent
miklósi kinccsel kapcsolatba hozni? Ez -  meg kell ismételnem -  kizárólag azután jöhetne számításba, ha a 
nagyszentmiklósi kincsnek az ezredfordulón történt használata egyáltalán bizonyítást nyerne. (Ez a „haszná
lat” ebben a konkrét esetben egyformán jelentheti akár a 10. századi készülésnek, akár a korábbi készülés
nek és későbbi használatnak lehetőségét.) Azon körülmény csábító hatásától pedig, hogy Nagyszentmiklós 
közvetlen szomszédságában volt Ajtony székhelye, nem egyedül ő, de a magyar kutatók270 és tudománynép
szerűsítők közül sokan mások sem tudtak szabadulni. Ez egy triviális módszertani hiba, melyre mind ez ide
ig egyedül Bóna I. mutatott rá, hogy ti. az ily módon érvelők „eleve túlzott jelentőséget tulajdonítanak egy 
véletlennek, az elrejtés helyének...”.271 A korai magyar állammal foglalkozók előtt közismert Ajtony szemé
lye, aki Szent István ellenfeleként lépett föl annak államszervező tevékenysége során, és szenvedett veresé
get 1003-ban vagy 1028-ban. Ajtonynak a Köröstől az Al-Dunáig terjedő „országa” egy prefeudális alakulat 
volt, melyhez világi és ideológiai külkapcsolat is járult: a kereszténységet Vidinben, feltevésem szerint az ott 
időző II. Basileiostól vette föl.272 Csakhogy Nagyszentmiklós és Ajtonyvár szomszédsága nem egyéb, mint egy 
térbeli jelenség, márpedig a történelem és a régészeti leletek elsőrendűen meghatározó dimenziója az idő.

266 László Gy. ezt a kérdést egyértelműen pozitívan ítéli meg. Abból a körülményből kiindulva, hogy a nagyszentmik
lósi kincs edényein egyidejűleg háromféle írás fordult elő, az avaroknál az írásbeliség elterjedésének magas foká
ra következtetett: László (1988) 116. Ezzel szemben jómagam tanulságosnak látom az írásnak a kora középkori 
steppei (eredetű) népeknél való minimálisan elterjedt voltát pl. a Kr. e. 5. századi görögöknél tapasztalhatóval ösz- 
szehasonlítani: az ostrakonok százai tanúskodnak arról, hogy a szavazati joggal rendelkező polgárok maguk írták 
rá a cseréptöredékre pl. Themistoklés nevét.

267 Vékony G.: Kalocsa környéki rovásemlékről. In: Rovásírás a Kárpát-medencében. Szerk.: Sándor K. MOK 4 (Sze
ged 1992) 31-40; Ancient Hungarians 313, Fig. 4.

268 Györffy (1988) 122.
269 Idem (1977) 175; idem (1988) 122.
270 Pl. Fehér (1950) 44. j; Györffy (1959) 108; Bartha (1968) 190. 110. j.; Makkay (1996) 786.
271 Bóna (1984) II, 1599.
272 Bálint (1991) 116-117; Szegfű L.: Ajtony. In: Kristó-Engel-Makk (1994) 32-33. Ajtony személyének a nagyszent

miklósi kinccsel történő összekapcsolását ő sem tekinti elfogadhatónak.
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A földrajzi közelséget tehát önmagában nem szabad történeti érvként használni, hiszen -  erre minduntalan 
emlékeztetni kell -  a másik döntő faktor, a kor a kincsünk esetében éppenséggel meghatározásra vár!

Györffy Gy. teóriájában van viszont egy körülmény, melyre érdemes fölfigyelnünk. Egyfelől alapvetően 
tévedett akkor, amikor a késő avar leletcsoport egészét a 10. századi magyar köznép hagyatékának gondol
ta (eddig még László Gy. sem merészkedett a „kettős honfoglalás” elméletében, hiszen jól tudta azt, hogy 
a griffes-indás övgarnitúrákkal jellemzett emlékanyagnak legalábbis egyik, nagyobbik része minden kétsé
get kizáróan a 8. századból származik); e nézetében egyetlen követője sem akadt. Másfelől viszont látniva
ló: ő a Nagyszentmiklóssal foglalkozó kutatásnak azon részét tette magáévá, amelyik a kincs avar eredetét 
feltételezte. Miközben a 60-70-es években Magyarországon feltartóztathatatlanul terjedt a Nagyszent- 
miklós magyar eredetét valló felfogás, érdemes lett volna figyelmet szentelni Györffy Gy. azon kijelentésé
nek, mely szerint „A nagyszentmiklósi kincs díszítő motívumai (állatstílus) leginkább a bronzöntéses grif
fes-indás leletanyagon fedezhetők fel. A  kincs korsóinak formái ’avar’ korsóformákkal egyeznek.”273

László Gyula

László Gy. gyökeresen más alkatú tudós volt, mint Fettich N., és ez pontosan megmutatkozik a 
Nagyszentmiklós problémakörének szentelt műveiben is. Mint -  a ma is klasszikusnak számító fiatalkori 
munkáitól274 eltérően -  általában is, ezekben sem törekedett az apró, részleteket elemző munkára. így az edé
nyek eredetiben történt tanulmányozása során a poncokkal kapcsolatos megfigyeléseit végül is nem tette köz
zé; a kinccsel foglalkozó cikkeiben már csak a következtetései olvashatók. A régészet (és a numizmatika) te
rületén tudományosan elmélyülve mindössze egy alkalommal foglalkozott behatóan a kincs korával275 (az ott 
kifejtettekről ld. 429. old.), még a kincs történeti értékelésével kapcsolatos, későbbi felfogását megalapozó, 
különben a szó szoros értelmében részletkérdéseket boncolgató cikkeit276 is ugyanaz a távlati -  a teret, időt, 
kultúrákat áthidaló -  összefüggések keresése, az univerzum megragadásának szándéka jellemzi, mint a későb
bi monográfiát. Végül is az a sajátos helyzet alakult ki, hogy a régész László Gy. a kincset elsősorban a 
kultúrtörténész, másodsorban egy ötvös szemével vizsgálta, ami közben bőséges teret hagyott a kinccsel kap
csolatos jövendő régészeti és művészettörténeti kutatások számára.277 Egy helyütt így fogalmazott: „a 2. szá
mú korsó négy korongja jeleneteinek megfejtése még a kezdet kezdetén áll”,278 s ez annyiban is tökéletesen 
helytálló, hogy a korsó kora meghatározásával még ennél is kevesebbet foglalkozott! A kutatás nagy vesztesé
ge, hogy a kinccsel kapcsolatos kérdések beígért részletes megtárgyalására279 nem tudott sort keríteni, hibája 
pedig, hogy mindenki figyelme elsiklott László Gyulának ötvöstechnikai és a feliratok keletkezésével kapcso
latos megfigyelései mellett (az utóbbiak helyett mindenki az ő történeti és kultúrtörténeti fejtegetéseivel fog
lalkozott). László Gy. a régészeti vonatkozások teljességre törekvő feltárása helyett más tudományterületek
re tett „kirándulásokat”, majd onnan „visszatérvén” kamatoztatta az ott szerzett megfigyeléseit és gondolatait 
a kincs általános megítélésében.280 A Szent István pénzeivel való egyezéssel kapcsolatos megfigyelését a pub
likáció megjelenése után kritika érte (ld. 1348. j.); ezzel a későbbiekben nem foglalkozott.

A kitűnő kiállítású könyve Nagyszentmiklós kutatásában mindig is sokat idézett alapműnek fog számíta
ni. Mégis, szigorúan a tudományosság szemszögéből nézve ez a munkája az -  olvasmányosság érdekében és 
a kiadó igénye miatt elhagyott -  irodalmi hivatkozások és a bizonyításrendszer hiánya miatt sokkal inkább 
egy nagyszabású kultúrtörténeti értekezésnek, mint a kincs régészeti, történeti monográfiájának tekinten
dő. Az említett műfajnak megfelelően e műben a tények, az elméletek és a szerző feltételezései, illetve kö
vetkeztetései minduntalan keverednek. A könyv megítélésénél legfőképpen az okoz gondot, amivel László

273 Györffy (1959) 125.
274 László Gy.: A kunágotai lelet bizánci aranylemezei. ArchÉrt 50 (1938) 83-87; idem: A  tépei lelet. La trouvaille de 

Tépe. ArchÉrt 1940, 77-90.
275 László (1957); idem (1957a).
276 László (1962); idem (1968).
277 Sokak számára lehet tanulságos és az itt olvasható kritikát érthetőbbé teszi, amit a kincsről írt könyv készülése kö

rülményeiről írt, ld. László Gy.: Régészeti levelek. Szolnok 1979, 59-61, 67-68.
278 László (1970) 130.
279 László-Rácz (1977) 163.
280 Ez a módszer a magyar régészetben nem egyedül rá volt jellemző, így járt el pl. Nagyszentmiklóssal foglalkozva Fe

hér G. is, aki a saját szakterületéhez tartozó problémák kutatása helyett inkább bizánci epigráfiai részletkérdésekbe 
bocsátkozott, majd az azok révén megszerezni vélt érv segítségével foglalt állást a kincs régészeti, történeti alap
kérdésében.

82



Gy. munkásságában többször is szembetalálkozunk: a kiragadott adatok szubjektív csoportosítása, illetve 
összekapcsolása később, a tárgyalás során már bizonyosságként, de legalábbis olyan alapként jelentkezik, 
amelyik további feltételezések vagy következtetések kiindulásául szolgál. Az említett módszer következté
ben a könyv egésze, gondolatmenete nehezen ismertethető, illetve elemezhető. Ezért van az, hogy e művel 
kapcsolatban a kutatás inkább csak a szerzőnek egy-egy konkrét problémával kapcsolatban kifejtett állás- 
foglalása, az egyes kérdésekre vonatkozó véleménye, megfigyelése az, amire a konkrét esetekben reagálni 
tud. A  könyvnek a folklór és a vallástörténet tárgykörébe vágó eszmefuttatásai mellett a másik legnagyobb 
értékét a szerző ötvöstechnikai megfigyelései jelentik, melyek részben kiegészítik a kutatásban korábban 
született észrevételeket, s amelyek részben teret hagynak a jövendő vizsgálatoknak is. E műre is illik az, 
amit László Gyula Györffy Györgynek Nagyszentmiklóssal kapcsolatos teóriájáról írt: „...magyarázatai... 
arról adnak felvilágosítást, hogy a kincs gazdái mit láthattak bele a domborművekbe”.281

Feltevésem szerint László Gy. a nagyszentmiklósi kincsről írt könyvében azért nem foglalkozott érdem
ben282 Horváth T. ez irányú megfigyeléseivel és általában a kormeghatározás kérdésével, mert az egész kér
déskört a 20 évvel korábbi cikkei283 alapján megoldottnak tekintette.284 Emlékeztetőül: az e témában írt első 
cikke arra a megfigyelésre épült, hogy a 3. és 4. korsó keresztjei a Szent István (1000-1038) által kibocsá
tott pénzek szigláival azonosak lennének,285 amit akkor azon lehetőség fölvetésével egészített ki, hogy az 
utóbbiakat esetleg már Géza nagyfejedelem (972-995) verette volna. Mindez pedig azt eredményezte, hogy 
a Nagyszentmiklósról szóló könyv írásakor a kincs készülését a 10. századba, majd -  egy észrevétlenül ma
radt csúsztatással élve -  a honfoglaláskorba tette. (Köztudott, hogy Géza éppenséggel a kutatásban hagyo
mányos értelemben vett honfoglaláskort követően került hatalomra.) A későbbiek folyamán azután -  mi
ként ebben a könyvben is -  László Gy. már árnyaltabban fogalmazott, s a kincsnek csak az egyik csoportját 
(„a fejedelem készlete”) származtatta ebből az időszakból, míg a másikat („a fejedelemasszony készlete”) 
avar-bolgár eredetűnek tartotta. Az avar régészeti anyag kiváló ismerőjeként természetesen tudta, hogy a 
kincstől valamiféle avar kapcsolatot semmiképpen sem lehetne megtagadni, erre többször is, de igen rövi
den utalt,286 de minden esetben ellenérv vagy kritikai megjegyzés nélkül elment ezen adatok mellett. Ez 
azért figyelemre méltó, mert hiszen ő azt is pontosan tudta, hogy a kincsnek a honfoglaló magyar lelet
anyaggal általa említett kapcsolatai jóval kisebb számúak és kevésbé súlyosak,287 és hogy az egyik legkoráb
bi munkájában a nagyszentmiklósi kincset még az avar fejedelmi leletek sorában említette.288 (Erre a ké
sőbbiek során egyáltalán nem utalt.) Amikor pedig az 5. sz. korsó leveleinek rovátkolt szegélye szerinte „a 
tarsolylemezek közvetlen közelébe vezet”,289 akkor egyúttal magyarázatot kellett volna adnia más egyezé
sekre is, így a tipológia terén pl. a rhyton, a kelyhek, a füles csésze és az avar kori leletek közöttiekre, az or
namentikában pl. a 3. és 4. sz. korsók szalagfonatának általa is konstatált egyezésére az igari nagyszíjvég (7. 
század) díszítésével, a poncolt hátterű indáknak a késő avar ornamentika (8. század) egyik legfontosabb ele
mével való azonosságára stb. Ezek miért nem „vezetnek” az avar kor „közvetlen közelébe”, ha amazok igen 
a honfoglaláskoréba?! Mindezen -  közismert -  szempontok figyelembevételével a kincs 10-11. századi kel
tezése egyszerűen nem lett volna lehetséges.

A két készletre történt felosztást a szóban forgó könyvben még egy további, politikai és történeti hipo
tézissel is megterhelte: eszerint a (magyar) fejedelem és az („avar-bolgár”) hercegnő házassága a két nép
csoport egybeolvadását segítette volna elő. A történeti feltételezések egymásra halmozódtak tehát, majd 
ezek tömege lett rávetítve a kincs régészeti vonatkozásaira (s nem fordítva, azaz nem a tárgyi elemzésekre

281 László-Rácz (1977) 61.
282 Ibidem 24, 25.
283 László (1958) 194-195; idem (1962) 50;
284 E könyv előfutárának tekinthetők a László (1970) 125-130. alatt olvashatók.
285 Minden alapot nélkülöz az a megállapítása, hogy „a kereszthálós dísz csak fejedelemnek, illletőleg inkább csak ke

resztény királynak járt ki”, ld. László-Rácz (1977) 138.
286 PL: a 4. sz. korsó fülének pont-vonal díszítése „megvan az avar kori préselt vereteken is!”, ld. László-Rácz (1977) 

138, az ivókürtön látható „félkörös rekeszek székében ismeretesek a késő avar kor női mellkorongjairól (ibidem 
160), s a „fejedelemasszony készlete... inkább a késő avar korral... tart rokonságot”; a 15. és 16. sz. patenák hor
nyolt-árkos díszítése megvan az avar kelyheken (ibidem 158); a rovásírások a kelyheknek ugyanazon a helyén for
dulnak elő, mint az avar koriaknál (ibidem 163); tudott az adai lelet csészéjével való egyezésről (ibidem 147).

287 Pl. megírta, hogy a 2. sz. korsó medaillonjait keretező díszítőelem föllelhető a késő avar kori leleteken, de ugyan
úgy a zempléni honfoglalás kori sír mellékletei között is (ibidem 176).

288 László Gy.: Adatok a koronázási jogar régészeti megvilágításához. In: Emlékkönyv, III, 532.
289 László-Rácz (1977) 142.
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épült a történeti interpretáció). Sajnos a tudomány-népszerűsítés gyakori művelésében rejlő csapdát Lász
ló Gy. nem tudta elkerülni, s az országhatáron belül és kívül élő magyarság körében élvezett rendkívüli te
kintélye, társadalmi elismertsége nem óvta meg attól, hogy a korábbi hipotéziseit ne kombinálja tovább; így 
lett pl. egy később megjelent népszerű könyvében a nagyszentmiklósi kincsből már Szent István asztali kész
lete.290 Nyilvánvalóan ezt a meghatározást készítette elő a tárgyalt könyv elején az a gondolatsora, hogy mi
vel a lelőhelyet ma is Szigetnek nevezik, az annak idején egy vizekkel körülvett terület környékén lehetett, 
„amelyet valamilyen árok-sánc védmű vehetett körül”. Mindez persze egy éppenséggel megengedhető fel- 
tételezés, igen messze vezet viszont ennek az általa továbbfűzött értelmezése: „Olyanféle árkokra-sáncok- 
ra kell gondolnunk, mint amilyeneket kora Árpád-kori faluásatásainkon találunk”291 - , ilyenféle árkokkal- 
sáncokkal ugyanis a legtöbb régészeti korszak telepásatásain lehet találkozni.

A „kettős honfoglalás” elmélete László Gy. 1970 utáni munkásságának és életének minden megnyilvá
nulását áthatotta. Érdekes módon ez a szóban forgó könyvében csak egy-egy kifejezés (pl.: „avar-ma
gyar”292) meg a „magyar fejedelem” és az „avar-bolgár hercegnő” házasságának ötlete293 révén tükröző
dik.294 Feltételezésem szerint ez azért alakult így, mert a most tárgyalt művében a kormeghatározás,295 a 
történetiség szempontja a kincs (feltételezett) szellemi hátterének kutatása során háttérbe szorult. Ez azu
tán időnként megmagyarázhatatlan megállapításokhoz vezetett, mint pl. a 2. sz. korsó ábrázolásainak értel
mezési kísérlete kapcsán: „...eljutottunk Irán északi peremére... Ez a világ az, amely a késő avarkorban, a 
korai magyar időkben szinte ’áttelepül’ a Kárpát-medencébe.”296 Ezzel kapcsolatban először is nem egyér
telmű, hogy a „késő avarkor” és a „korai magyar idő” szavak közé tett vessző pontosan mit jelent: a felso
rolás jele-e, vagy pedig az utóbbi a „kettős honfoglalás” elméletének szellemében mégiscsak az első szó ér
telmezésére szolgálna. Másodsorban valamilyen indoklásra mindenképpen szorulna egy olyan történeti 
eseménynek vagy folyamatnak -  forrásokkal egyáltalán nem alátámasztható -  feltételezése, melynek követ
keztében Irán északi pereméről a késő avar korban és/vagy a korai magyar időben bárki vagy bármi „átte
lepülhetett” volna a Kárpát-medencébe. Egy ilyen népvándorlásnak még csak a lehetősége sem merült föl 
az orientalisztikában.

Az ábrázolások, az ornamentika jelentésének megismeréséhez -  a korábbi, elsősorban művészettörténe
ti megközelítésektől eltérően -  László Gy. e könyvében az összehasonlító néprajz módszerét alkalmazza, s 
minden hasonló jellegű ábrázolást, relevánsnak tartott forrásadatot e cél érdekében felhasználhatónak tart. 
E globális szemléletmód mögött a 20. század 1. felében (Közép-) Európában két nagy hatással volt szelle
mi áramlat rejlik.

Az egyik az a szellemtörténeti koncepció, amelyik kontinenseken és évezredeken átívelve Eurázsia népe
inél egy egységes szellemi műveltséget feltételez; ennek folytán a vizsgált tárgyak mind ugyanabban a közös 
kultúrában gyökereznének. (Ez a szemlélet már a 19. században formálódó régészeti gondolkodásban is ural
kodó volt.297) László Gyulának nemcsak a 40-es években, de a későbbi évtizedekben megjelent munkái is egy
értelműen tanúskodnak arról, hogy a tudományos világlátására Alföldi A. -  ő volt László Gy. egyetemi dok
tori értekezésének irányítója és elbírálója -  e tárgykörben megjelent munkája298 nemcsak kezdetben volt

290 László Gy.: Régészeti tanulmányok. Budapest 1977, 355-357, XI. kép.
291 László-Rácz (1977) 17.
292 Ibidem  65.
293 Ez szuggesztíven jelent meg a nagyszentmiklósi kincsről az ő útmutatásai nyomán készült tudomány-népszerűsítő 

filmben (rendező: Olasz Ferenc).
294 Személyes közreműködésének mértéke e címszó írásában ellenőrizhetetlen: Forrai S.-Győrváry A .-László Gy.: 

Nagyszentmiklósi aranylelet. In: Encyclopaedia Hungarica, II. Calgary 1994, 633-634.
295 Pl.: a 21. sz. edény esetében: „kéregöntvényre gyanakodhatunk”, majd: „Ezt a munkamódot a Kárpát-medencében 

a X. században csak Árpád magyarjainak ötvösei ismerték”, ld. László-Rácz (1977) 136. Mármost amennyiben a 
nagyszentmiklósi tálka esetében valóban kéregöntvényről volna is szó (N.B.: nem ez a helyzet), még akkor is kér
déses volna, hogy kronológiailag kényszerítő erejű volt-e az ezen megállapítását követő kijelentése, miszerint egy 
honfoglaló magyar ötvös-specialitással van dolgunk. Ezt a technikát ugyanis köztudottan más korban és más kul
túrákban is használták.

296 László-Rácz (1977) 65.
297 I. Podgomy: The „Non-metallic Savages”: The U se of Analogy in Victorian Geological Archaeology and French 

Paleoethnology and its Reception in Argentina in the Decade of 1870. In: Gramsch (2000) 19-38.
298 A. Alföldi: Die theriomorphe Weltbetrachtung in den hochasiatischen Kulturen. ArchAnz 46 (1931) 394-418. -  Ér

dekes és talán kritikát is fejez ki, hogy e cikknek -  a László-iskolán kívül -  mennyire nem volt hatása a népvándor
lás kori régészet kutatására. .
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meghatározó hatással. Feltehetőleg ezért volt jelen már László Gy. legkorábbi műveiben is a közös eurázsiai 
kulturális örökség feltárására irányuló törekvés, mint pl. a mokrini avar temetőben talált csonttégely bekar
colt rajzainak összevetése egy újkori lapp tégelyével és a Man-szigeteken fölfedezett sziklarajzokkal.299 
(A széles kitekintésnek ezzel az igényével szemben furcsa viszont László Gyulának a meglepetését látnunk, 
hogy J. Wernernek csak egy szemmel láthatóan véletlenül kezébe került cikke révén szerzett tudomást a kor 
kutatói által különben jól ismert tényről: a kora középkori Nyugat-Európában az ötvösök -  a római korban 
kialakult szokást folytatva -  néhány tárgyon feliratban feltüntették a készítő nevét.300) Csakis annak előfel
tételezésével, hogy a világban az analóg szellemi jelenségek egymást magyarázzák, tarthatta egész életén át 
megengedhetőnek azt a módszert, hogy egy feltevést egy másikkal kapcsoljon össze s használjon föl bizonyí
tásra; ezt két, a Nagyszentmiklóssal foglalkozó könyvéből vett példával szemléltetem.

1) Miután arra a következtetésre jutott, hogy a 3. és 4. sz. korsót az első Árpád-házi királyok ötvösei ké
szítették, arra figyel föl, hogy az említett korsók kereszt-díszítőelemeinek és a 21. sz. tálka feliratának pon- 
colása „majdnem ugyanúgy” történt. Ebből kétségkívül megengedhető a kérdést feltenni: „Annyit jelentene- 
e ez, hogy e csészék török felirattal való ellátása... egykorú lenne a Stephanus-pénzekkel?” A következő 
lépésként egy történeti tényt kapcsol e feltevéshez: „Jól tudjuk, hogy az Árpádok udvarában kétnyelvűség 
uralkodott...”301 Mint látjuk, egy feltevés és egy attól teljesen független tény összekapcsolása áll előttünk, 
melynél az összekapcsolás az előbbi értelmezését szolgálja.

2) A  13. és 14. sz. ivócsanak esetében ahhoz a feltevéséhez, hogy ezen edények „a fejedelemasszony kész
letébe” tartoztak volna, ugyancsak mindennemű előfeltételek (időrend!) mérlegelése és módszertani fenn
tartások nélkül kapcsolta hozzá azt az adatot, hogy Sarolt, Géza magyar nagyfejedelem (945-997 k.) fele
sége „supra modum bibebat” (Thietmarus Merseburgensis VIII.3). Ehhez még azt a gondolatot fűzte 
hozzá, hogy ivás közben „az állat pontosan az asszony szemébe nézett!” Ezután pedig egy olyan gondolati 
lépés következett, amelyik az időbeli, térbeli és kulturális távolsággal egyszerre számol és hagyja azt figyel
men kívül: „Hogy ennek mi lehetett a jelentősége, arra könnyű lenne az úgynevezett szemes ivóedényekből 
tanulságokat levonni, ám azok a görög világból valók, emezek meg a steppéről.” Ezt olvasva fölvetődhetik 
bennünk: akkor egyáltalán minek ez a hatalmas logikai és tematikai ugrás? E kérdés föltétele a részünkről 
annál is inkább indokolt, mivel a következő mondatban egy 12-14. századi kínai víztartó edénnyel állítja a 
nagyszentmiklósi 13. és 14. sz. edényeket párhuzamba, megint csak az időbeli, térbeli és kulturális távolsá
gok figyelembevétele nélkül -  mindeközben véleményem szerint a két tárgy között a funkcióbeli azonossá
gon túl a legcsekélyebb tipológiai rokonságról sem lehet szó.

Az egyetemi előadásai és számos írása, megnyilatkozása alapján megállapítható, hogy az 1930-40-es évek
ben a széles műveltségű művészre302 és a forradalmian új szemléletű fiatal kutatóra az Eurázsia népeit egy
befogó kulturális örökség feltételezésén kívül a két világháború közti periódusnak egy másik nagy szellemi

299 László Gy.: A népvándorlás lovasnépeinek ősvallása. Kolozsvár 1946,10, 4. kép; 14, 5. kép. (Ugyanez a mű rövidí
tett formában ld. László [1977] 125-170.)

Minthogy a mokrini tégely bekarcolt ábrázolásai a (magyar) kutatásban László Gy. idézett munkái és egyetemi elő
adásai nyomán az avarok belső-ázsiai kapcsolatainak egyik bizonyítékaként rögzültek, megragadom ezt az alkalmat 
arra, hogy az ott látható állatoknak Bökönyi Sándortól származó paleozoológiai meghatározását itt közzéadjam. (Szí
ves szóbeli közlés, 1994. október 14.) Ez a László Gy. által adott ábécé-jelölések sorrendjét követi, s zárójelben fel
tüntetem a korábban készült, Tasnádi-Kubacska Andrástól és Kretzoi Miklóstól származó meghatározásokat:
a) gepárd vagy párduc („macskafajta, valószínűleg párduc”),
b) kutya (nincsen meghatározás),
c) kőszáli kecske; eldönthetetlen, hogy altaji vagy kaukázusi-e („vadkecske”), 
i) talán kecske („macskafajta, valószínűleg párduc”),
k) mint az a), csak szarvai, vagy nagyobb fülei vannak („macskafajta, valószínűleg párduc”),
l) róka („sztyeppéi róka”),
m) kőszáli kecske („vadkecske”),
n) elnagyolt rajz, értékelhetetlen; a formáját nézve ragadozó („macskafajta, valószínűleg párduc”).

László Gyulának az ábrázolt állatok zoológiái meghatározására épített történeti következtetése miatt igen lénye
gesnek tartom Bökönyi S. végkövetkeztetését: a mokrini tégelyen egyetlen biztosan altaji eredetű állat ábrázolása sem 
látható.

300 László Gy.: Jegyzet a nagyszentmiklósi kincsről. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. 
Szerk.: Kovács A.-Sípos G.-Tonk S. Kolozsvár 1996, 344.

301 László-Rácz (1977) 141-142.
302 A  nem-magyar kutatás nem tud arról, hogy László Gy. a Képzőművészeti Főiskolát végezte el, s a régészet mellett 

egész életén keresztül művészettörténészként és grafikusművészként is alkotott.
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áramlata is hatással volt. A  pszichológiának azon részére gondolok, amelyik kultúrától, társadalmi helyzet
től függetlenül azonos gondolati sémákat és reakciókat feltételez minden népnél, mert a kollektív öntudat
lan az emberi nemben benne rejlő, inherens alépítmény volna (ld. Róheim G. munkássága303 és különösen 
C. G. Jung archetípus-elmélete304). Az előbb említettek mellett ezért is fordulhat hát elő László Gy. szerint, 
hogy a nagyszentmiklósi 2. és 7. sz. korsó közismert „égberagadási jelenetéhez” hasonló ábrázolások az 1-8. 
századi permi bronzokon (126. kép: 2, 3) ,305 a szicíliai arab művészet termékén, a 12. század 1. feléből szár
mazó palermói Capella Palatina padlóján,306 a közelmúltban szentté avatott Árpád-házi Kinga lengyel király
né 13. századi keresztjén s a 19. századi aleutoknál is fölfedezhetők (e tárgyak korát tájékoztatásul én írtam 
ide, László Gy. nem említette volt őket). Szerinte mindez azért lehetséges, mert „Nagyszentmiklós mintha a 
Kínától a Kárpát-medencéig terjedő őseurázsiai műveltség és művészet időtlen jelképe lenne”307 (egyáltalán 
volt-e ilyen?! -B . Cs.), s „mert a mögötte álló mítosz egysége kívánta ezt”.308 Úgy gondolom, hogy Alföldi 
A. és C. G. Jung szemléletének hatása nyilvánult meg abban is, hogy László Gy. figyelmen kívül hagyta a pár
huzamok felhasználásmódjával kapcsolatban a saját, ugyanazon könyvének másik részén tett megállapítást 
és követett az utóbbival éppen ellentétes munkamódszert: „Bizonyos, hogy a 2. korsó nem perzsa munka... 
Indokolatlan lenne tehát egy perzsa ünnepi ajándékozási szokással magyarázni azt, ami nem perzsa.”309 
Mindezzel szemben úgy vélem, hogy a vallástörténeti, szellemtörténeti fejtegetések helyett inkább azon föl
ismerései a megszívlelendők, amelyeket az ábrázolások tartalmával kapcsolatos problémáknak -  valószínűleg 
mindörökre -  megoldhatatlan voltára utalva két helyen is megtett: „...úgyszólván semmit sem tudunk Nagy
szentmiklós világából!”,310 „Belekerültünk egy babonás világba, amelyből sajnos alig-alig értünk valamit.. ,”311 
Más esetekben pedig ő maga tulajdonított a szemügyre vett ornamentikának túl bonyolult szellemi tartalmat. 
A kincs edényein látható növényi ornamentika jelentését kutatva írta a következőket: „Az ókor és a középkor 
orvostudományából és néphitéből ismerjük például a dús víztároló növények gyógyhatását. Ki tudná megmon
dani, hogy e levélkoszorúk nem ilyen képzeletkört képviselnek-e, vagy pusztán a hűsöntartás emlékképét hor
dozzák?”312 Ezen mérlegelések értékét a bizonyítás elmaradásán túl nagyban gyengíti, hogy hasonló díszítő
mintákkal Eurázsia számos területén, a legkülönfélébb korszakokban lehet találkozni.

László Gy. a formai hasonlóságokat automatikusan tartalmi, ideológiai azonosságként kezeli. Sőt, nem
csak segítőeszköznek tekinti egy elveszett, ismeretlen világ megértésére, netán rekonstrukciójára is irányu
ló kutatási folyamatban, de egyben kényszerítő erejűeknek is bizonyos következtetések megtételére olyan 
problémákat illetően, amelyek már nem is a kincs ábrázolásainak ilyen vagy olyan értelmezését, hanem 
Nagyszentmiklós belső problémáit érintik. így pl. a kincs edényei, azok csoportosítása kapcsán többször hi
vatkozik Rubruquis és Marco Polo 13. század végi tudósítására, a mongol nagykán udvarában gyakorolt szo
kásra, mely szerint a lakomákon négyféle italt fogyasztottak. (Miként ő, én sem térek ki annak taglalására, 
hogy ez az évszázadokkal és ezer kilométerekkel távol eső párhuzam mennyire lehet releváns Nagyszent
miklós kutatása számára. [Szerintem csak tájékozódásra alkalmas.]) Ugyanakkor a 11. és 12. sz. pohárkák 
kapcsán látja ennek a térben és időben roppant távoli párhuzam alkalmazásának nehézségét, de egyben az 
értetlenségét fejezi ki efölött: „ha négy különböző italt ittak, akkor minek két egyforma csésze, két egyfor
ma pohár?”313 Itt találkozunk tehát szembe László Gy. gondolkodás- és szemléletmódjának tudományos 
módszerbeli és konkrét következményével, amikor is kiderül: eszerint még csak föl sem merült benne a ké
tely aziránt, hogy netán mégsem négy különféle italt ivott volna a nagyszentmiklósi kincs tulajdonosa a la
komákon. Logikusabb lett volna ebből arra következtetnie: eszerint egyszerűen nem is biztos, hogy az em-

303 „Be kell vallanom, hogy fiatalkoromban alaposan tanulmányoztam a lélekelemzés freudi változatát. Honti János
sal együtt jártunk Róheim Gézához...” vö. László (1977) 186. -  Utólag az emlékezetében sejthetőleg összekevere
dett a pszichológia két nagy alakja, mert mint az alább következő idézet mutatja, László Gy. tudományos gondol
kodására valójában C. G. Jung volt hatással.

304 „ ...a  hiedelmek nem egy-egy nép sajátjai, hanem a népekben élő humánum változatai. Ilyenképpen a ’magyar ős
hit’ tényeire is különböző népek hitvilágából kapunk visszhangot”, vö. László (1988) 137.

305 Oborin-Cagin (1988).
306 U. Montieret de Villard: La pitture mussulmane al soffitto della Capella Palatina in Palermo. Roma 1950.
307 László-Rácz (1977) 117.
308 Ibidem  (1977) 92.
309 Ibidem  60.
310 Ibidem  117.
311 Ibidem  128.
312 Ibidem  175
313 Ibidem  158.
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lített forrásadat -  legalábbis a kincs jelen összetétele mellett -  egyáltalán vonatkoztatható-e Nagyszent- 
miklósra! László Gy. mégis és ezek ellenére is megengedhetőnek tartotta, hogy a pohárkák használati mód
jával kapcsolatban egy további, újból igen messze vezető feltételezést tegyen: „nem tudhatjuk... mit ittak, de 
feltűnők a kis űrtartalmak, amelyek inkább szertartásos, mérsékelt lakomázására utalnak, semmint nagy 
mennyiséget fogyasztó dorbézolásra.”314 Ennek az egész gondolatmenetnek tudományos szempontból eklek
tikus voltát csak fokozza, hogy egy másik helyütt ezen edénykéket a (Kárpát-medencei) bolgár honfoglalók 
kaukázusi jellegű műveltsége bizonyítékának tekinti.315 Nem is szükséges annak elemzésébe bocsátkoznunk, 
hogy egyáltalán helytálló-e ez a Kaukázus vidékének tulajdonított meghatározó szerep, elég csak arra utal
ni, hogy nincs kétség afelől: a 7. században hont foglaló bolgárok nem a Kaukázus környékéről költöztek be 
a Balkánra. (László Gyulának a nagyszentmiklósi kincs és a „kaukázusi fémművesség” kapcsolataival foglal
kozó gondolatairól ld. 243-244. old.)

A könyv által fölvetett problémáknak a fentiekhez hasonlóan részletes megvitatása könyvismertetés jel
leget öltene, holott e fejezet feladata mégiscsak az alkalmazott szemléletmódok, kutatási módszerek és az 
elért eredmények bemutatása. László Gy. Nagyszentmiklós-monográfiájának fő értéke a szerző sok figye
lemfölkeltő ötvöstechnikai megfigyelésében s abban az egyedülálló kísérletben rejlik, amelyik egyrészt a ké
szülés és a használat folyamatát próbálja -  legtöbbször a művészi intuíció segítségével -  megérteni, másrészt 
pedig hogy írója a végtelenül nagy bizonytalanságok és adatszegénység ellenére is vállalkozott a kincs és 
azon belül egyes edények kultúrtörténeti helyének kijelölésére.

Klement Benda

Kevesek által ismertek és még ritkábban idézettek a cseh kutató Nagyszentmiklóssal foglalkozó munkái;316 
jól illik rájuk a Terentianus Maurustól gyakran kölcsönzött „habent sua fata libelli”317 szólás. Csak a legna
gyobb értetlenséggel lehet nézni arra a tényre, hogy a kincs relatív és abszolút kronológiai helyzetét össze
foglaló táblázata teljes mellőztetésben részesült mind a magyar, mind a nemzetközi kutatás részéről. A ma
gyar régészeknek -  ha másért nem -  legalább az „égberagadási jelenetnek” a rakamazi honfoglalás kori 
koronggal akkoriban fölvetett és Magyarországon népszerűvé vált rokonságával kapcsolatos kritikájára kel
lett volna reagálniuk, amint a kincsről szeriációs táblázatot készítő osztrák szerzőpárosnak318 is illett volna 
hivatkoznia az övékével hasonló módszerű és eredményt felmutató munkára. Hogy K. Benda ezen, bő né
met kivonatban is olvasható cikkei mégsem váltak közkinccsé, az Nagyszentmiklós kutatásának a sajnálatos 
módon több szempont által behatárolt jellegéről tanúskodik: a szerző nemzetisége és a közlésre felhasznált 
folyóiratok szemmel láthatólag nem tartoznak bele abba a nemzetközileg kialakult trendbe, amelyet a 
kinccsel foglalkozók általában követnek. (Ugyanez lett a sorsa a Staré Méstó-i korong319 és a késő avar ko
ri ábrázolások keleti kapcsolataival320 foglalkozó, többi figyelemre méltó cikkének is.) K. Bendának a kincs
esei kapcsolatos nézeteiről suo loco adok majd számot.

314 Ibidem 158. -  Pl. a szakéspoharak kicsiny űrtartalma közismert, de a kis űrtartalomból köztudottan nem követke
zik azok „szertartásos, mérsékelt lakomázás” közbeni használata. Az űrtartalom alapján nem lehet ilyen messze
menő kulturális következtetéseket tenni.

315 László-Rácz (1977) 28.
316 Benda (1960); idem: Contribution ä l’étude du style des parures de la Grande Moravie. Byzantinoslavica 22 (1961) 

55-64; idem (1965).
317 Ugyanez a sors jutott az avar régészeti kutatásban B. Svoboda és J. Dekán munkáinak is (Svoboda [1953], Dekán 

[1972]). Az esetenként megnyilvánuló nemzeti túlzásaikat figyelmen kívül hagyva a futó idézésük, a velük folyta
tott, tematikailag leszűkített polémia helyett hasznosabb lett volna a megfigyeléseikkel foglalkozni. Ez -  annyi év
tized után -  még ma sem késő!

318 Daim-Stadler (1996) 440, Abb. 1.
319 Benda (1963).
320 Idem (1971).
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A bulgár kutatás és Stanco (Stancev) Vaklinov321

A bulgár kutatás kezdetben -  a nemzeti régészet fejletlensége miatt -  csak epigráfiai szemszögből vizsgál
ta a kincset,322 a régészeti és művészettörténeti szempontú kutatása B. Filov és N. Mavrodinov nevéhez kö
tődik. Azóta Bulgáriában a protobolgár periódussal foglalkozó régészeti, művészettörténeti és történeti 
munkák között gyakorlatilag nem akad olyan, amelyikben valamilyen formában ne szerepelne a nagyszent- 
miklósi kincs, s amelyikben ne lenne utalás annak protobolgár eredetére, aminek folytán a bulgár kutatást 
a Nagyszentmiklóssal kapcsolatos gyakori véleménynyilvánítás jellemzi. Ha viszont a szóban forgó könyve
ket, cikkeket közelebbről megnézzük, akkor azok mind jellegüket, mind pedig végkövetkeztetésüket tekint
ve meglehetősen egyöntetűnek mutatkoznak, mert sem a kincs részleteiben elmerülő, sem az ismert adato
kat analizáló munka nem akad közöttük.323 Nyilvánvaló, hogy itt egy részben szemléleti és részben 
módszertani jelenséggel van dolgunk; ennek ideológiai alapvetését B. Filov fogalmazta meg a legvilágosab
ban: a 9. századi bolgár állam volt az, mely minden előfeltétellel rendelkezett az ilyen műremekek létrejöt
téhez.324 A bulgár kutatásnak a Nagyszentmiklóssal kapcsolatos szemléletmódját E. Tryjarski jellemezte a 
legnyíltabban: „a protobolgár hipotézis ... mára Bulgáriában axiómává vált”.325 Ebből az alapállásból fakad, 
hogy a bulgár kollégáknak nemcsak a tudomány-népszerűsítő munkái, de még a szigorúan tudományos ál
lásfoglalásaik is olyan módszertani alapokra épülnek, amelyekkel szemben kritika emelhető.

Igen jellegzetes módszertani hiba a keletpreferencia (ld. 246-252.). Ennek következtében a bulgáriai ko
ra középkori kutatásban élő idealisztikus Kelet-kép olykor meglepően szélsőséges megnyilvánulásokat is 
eredményez (ilyen pl. azon ötletet, hogy a szlávok Irán szomszédságában éltek volna).326 Az a módszertani 
hiba viszont már a legkevésbé sem speciálisan bulgár, hanem egy, Közép- és Kelet-Európábán nagyon is ál
talánosan elterjedt szemléletmód megnyilvánulása, amelyik még csak meg sem kísérel különbséget tenni egy 
lelet előkerülési helye és ugyanazon tárgy eredete között. Ugyanígy sok szerző gondolkodásában összekeve
redik az éppen vizsgálat alá vett tárgyak közötti tipológiai és/vagy ornamentális egyezés, valamint az adott ti-

321 E  fejezetrész kisebb eltérésekkel megjelent: Bálint (2000).
322 Ld. I. Goschew: D ie Lesung der griechischen Inschrift der Schale Nr. 9 des Goldschatzes von Nagy-Szent-Miklós. 

Atti del V Congresso Internazionale di Studi Bizantini Roma 1936. Studi Bizantini e Neoellenici 6 (1940) 139-146; 
L. Jelié: Die Inschrift auf der Buila-Schale von Nagy Szent Miklós. Die Wiege der Metallkunst der Völker
wanderung. In: Studien zur Kunst des Ostens. Josef Strzygowski zum sechszigsten Geburtstage von seinen 
Freunden und Schülern. Wien-Hellerau 1923,147-158; S. Mladenov: Nadpisite na starobälgarskoto säkrovisce ot 
Nagy-Szent-Miklós (Banatsko). Godisnik na Narodnija Muzej za 1922-1925. 362-378. Die Inschriften des altbul
garischen Goldschatzes von Nagy-Szent-Miklós. 378-380; a „keletpreferencia” mintapéldája A. Protic: Les origines 
sassanides et byzantines de l’art bulgare. In: Mélanges Charles Diehl, II. Art. Paris 1930,140. Az 1945 előtti kuta
tásról jó áttekintést kínál Dimitrov (1948).

A  Nagyszentmiklóssal kapcsolatos bulgáriai filológiai kutatás (egy részének) szemléletét tükrözi a közelmúltban 
elhunyt S. Mihajlov posztumusz cikke. A  szerzőnek a feliratok megfejtésére és a kincs protobolgár meghatározá
sára irányuló törekvése a szarvasi felirat és az azzal kapcsolatos, a kelet-európai rovásírásokkal foglalkozó iroda
lom, valamint Vékony G. idetartozó cikke megtárgyalása nélkül csakis eleve elhibázott vállalkozás lehet. Apró 
megjegyzés, de a lelőhelyek nevének helyesírására ügyelő német régészeknél szerzett tapasztalataim alapján le me
rem írni: egy olyan nyelvésztől, aki az adott régió történetével (is) foglalkozik, elvárható volna, hogy tudja: a hely
név első tagja nem „Nagi”-ként olvasandó. Ld. S. Mihajlov: Növi danni za prabálgarskija proizhod na zlatnoto 
säkrovisce ot Nagi Sent Miklós. Istoriceski Pregled 55 (1999) 105-112. Köszönetét mondok Hristo Dimitrovnak, 
hogy e cikk másolatát a megjelenés után azonnal elküldte nekem.

323 Ilyen kivételnek tekinthetők pl. a bulgáriai griffábrázolásokról készült áttekintések: L. Donceva-Petkova: Grifonat 
v izkustvoto na srednevekovna Bälgarija. Arh 21 (1979/4) 22-39; idem (1996) 13-50.

324 Filov (1932) 20.
325 E. Tryjarski: Die runenartigen Schriften Südosteuropas. In: Röhrbom-Veenker (1985) 2. -  A Nagyszentmiklóst érin

tő lengyel kutatásban korábban is voltak jelei a kritikus, nem a világszerte elterjedt felfogást automatikusan köve
tő szemléletnek, vö. W. Mólé: Sztuka Slowian poludniowych. Wroclaw-Warszawa-Kraków 1962, 34-35.

326 I. Dujcev: II mondo slavo e la Persia nell’alto Medioevo. In: La Persia e il mondo greco-romano. Accademia 
Nazionale dei Lincei 363 (Roma 1966), No. 76, 243-313. A protobolgár-iráni kapcsolatok kutatásának ábrándja 
még olyan tudósokat is megérintett, mint V Besevliev: Iranski elementi v pärvobolgarite. In: Anticnoe obscestvo. 
Red.: A. P. Kazdan. Moskva 1967, 237-247.
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pológiai, ornamentikái elemek eredetének ténye.327 Megjegyzendő, hogy az említett hiba gyökerei egészen 
messzire nyúlnak. A jelenségeknek térben globális és időben szinkron szemléletű vizsgálata az európai régé
szetben hosszú időn át egyedül a Római Birodalom kutatásában volt jelen, mert ott e szemléletmód szüksé
gessége már eleve adva volt. Ennek fölismerése és gyors elterjedése a régészetben egészen modern tenden
cia; az alkalmazásában a délkelet-európai neolitikum kutatói járnak élen, míg a kelet-európai steppei 
régészet a módszerek, a szemléletmód tekintetében a leginkább konzervatív kutatási területek közé tartozik.

A kutatástörténeti áttekintés teljessége kedvéért a modern bulgár régészet és művészettörténet vala
mennyi, a kinccsel kapcsolatos állásfoglalását fölöslegesnek látom sorra venni. Véleményem szerint elegen
dő az alábbiakban a kora középkorral foglalkozó modern bulgár kutatás egyik legkiemelkedőbb alakjának,
S. (Stancev-) Vaklinovnak ide vonatkozó munkásságát bemutatni. (T. Totev közvetlenül nem foglalkozott a 
kinccsel, Lj. Donceva-Petkovának és Z. Vázarovának pedig más irányú [volt] a munkássága.) A bulgár kol
légák közül ugyanis ő szentelt a kincsnek legtöbb figyelmet, s a protobolgár periódussal foglalkozó mai bul
gár régészetben még a halála után is ő számít -  T. Totev mellett -  a legtekintélyesebb kutatónak. Ez a rész
letesség azonban csak viszonylagos, S. Vaklinov munkáit közelebbről megnézve ugyanis kiderül: valóban 
többször foglalkozott a kinccsel, de ténylegesen egyetlen alkalommal sem bocsátkozott valamelyik részlet- 
kérdés elemző tárgyalásába. Az e témának szentelt cikkei,328 a protobolgár kultúráról írt monográfiája329 és 
a társszerzőségben készült, a kinccsel érdemben tíz oldalon foglalkozó könyvecskéje330 a mondanivalóját, 
módszerét tekintve nem tér el egymástól. Ez különösen az utóbbi esetében sajnálatos, mert egy 1982 de
cemberében nyomdába leadott mű esetében elvárható lett volna, hogy szót ejt László Gy. 1977-ben megje
lent, több európai nyelven is olvasható könyvéről.

S. Vaklinov munkamódszerét a vegyes érvelés (a történeti és régészeti adatok kritikátlan együttes keze
lése) és a csúsztatások állandó használata jellemzi. Az utóbbi abban nyilvánul meg, hogy az egyes kijelenté
sek esetleg helytállóak, ám az egymáshoz való kapcsolásuk módja már nem állja ki a legenyhébb kritikát 
sem; mindezt a kisebb pontatlanságok, tévedések már csak színezik. Ezt a kijelentésem a nagyszentmiklósi 
rhyton kapcsán általa írottakkal331 kívánom illusztrálni [zárójelben a saját megjegyzéseim olvashatók].

S. Vaklinov szerint:
-  A rhyton a kincs legrégibb korszakából való. [Ez -  a kutatással egyetértve -  szerintem is helytálló meg

állapítás.]
-  Hasonlók ismeretesek a barbár hadjáratok idejéből Európában elkerült együttesekből, melyeket általában a 

kincs feltételezett koránál régebbi korszakkal hoznak kapcsolatba. [Hasonlók egyszerűen nem ismeretesek, ha
csak nem tekintjük azoknak a bizánci ivópoharakat, amelyeket nem általában, hanem rendszeresen a kincs 
koránál régebbi évszázadokkal hoznak kapcsolatba.]

-  Ismeretesek rhytonok a kiskőrösi sírból, melyet avar fejedelem emlékének tartanak. [S. Vaklinov itt több 
dolgot kevert össze, először is Kiskörét a tőle 130 km-re eső Kiskőrössel. Az előbbi lelőhelyen valóban 
napvilágot látott rhyton, csakhogy az nem fémből, hanem üvegből készült. Kiskőrösön egyáltalán nem ta
láltak rhytont, a Kiskőrös-Városalatti 5. sír üvegpohara, a Kiskőrös-Vágóhíd I.-nek XVIII. sírjából napvi
lágot látott edények nem tekinthetők annak. Végül: egyik kiskörei sírral kapcsolatban sem merült föl, hogy 
az „vezéri” temetkezés lett volna, a kiskőrösi temetőt pedig László Gy. is csak a „vezéri családhoz tarto- 
zó”-nak mondta.]

-  Tudjuk azt is, hogy a bolgárok, kiknek pannóniai jelenléte az 5. század óta igazolható Pannóniában [ez az 
ötlet Simonyi Dezsőtől származik, akinek ezen elméletét senki sem fogadta el], akik hosszú ideig az Avar 
Kaganátusban éltek. [A Kárpát-medencei onogurok voltak azok, akik tényleg hosszú ideig éltek az Avar 
Kaganátusban, de -  itt S. Vaklinov további gondolatmenete elé vágok -  ők semmi esetre sem tekinthetők 
azonosnak a dunai bolgárokkal!

327 Egyetlen, kiragadott példa Nagyszentmiklós kutatásából: B. Filov úgy tárgyalta a 10-11. századi Stara Zagora-i kő- 
faragvány feltételezett rokonságát a nagyszentmiklósi kincs egyes ábrázolásaival, hogy még csak föl sem merült 
benne annak gondolata: a párhuzamosság netán fakadhat abból is, hogy mindkét mesterre, illetve művészre ugyan
az a művészeti forrás (Bizánc) hatott, vö. B. Filov: Starobálgarsko izkustvo. Sofija 1924,11-12. Ezt az oroszlánt áb
rázoló kőlapot N. Mavrodinov könyve óta sorolják Nagyszentmiklós protobolgárnak tartott párhuzamai közé, 
A. Grabar is úgy tárgyalta a kinccsel kapcsolatban, hogy nem tért ki a Stara Zagora-i ábrázolás korára és mindazon 
lehetséges történeti keretek megvilágítására, amelyek a kincshez fűzik.

328 Vaklinov (1968); idem: Sákrovisce ot Nad’ sent Miklós. In: Stancev-Vaklinov-Drumev (1976) 133-138.
329 A  9 évvel később megjelent könyvben az 1968-as cikk szövege változtatás nélkül jelent meg: Vaklinov (1977) 146-150.
330 Vaklinov-Vaklinova (1983).
331 Ibidem 9-10. -  A szöveg szó szerinti értelmezésében Arató György kultúrattasé (Szófia) volt baráti segítségemre; 

fogadja érte a köszönetem!
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-  Ö vön  való viseletre készü lt rhytonok kerültek elő a M ala Perescepinó-i leletben is. [A rhytonok övön való 
viselete mindössze egy, kétségkívül általánosan elterjedt, de semmivel sem alátámasztott feltételezés.

-  E  leletet 8. századi bo lgár vezér em lékének tartják. [A z  említett sírlelet a legkésőbbi keltezés szerint is a 
8. század elejéről származnék; az újabb időkben -  az Ermitázsban dolgozó kollégák ezzel kapcsolatos véle
ménynyilvánításán kívül -  a 7. század középső harmadára való keltezés ellen már nem merült föl kétség. Az 
utóbbiból is következően Mala Perescepinónak Kuvrattal való azonosítását helytállónak tartom. Az azono
sítás valószínű voltából viszont -  szerintem -  nem vonható le következtetés a 9. századi dunai bolgárokkal 
kapcsolatban.]

-  A z  említett leletek ugyanazoknak a fém m űvességi hagyom ányoknak és művészeti hatásoknak jelenlétéről ta
núskodnak, mint am elyek később a nagyszentmiklósi kincsnél fedezhetők fel. [A  vita S. Vaklinov és köztem töb
bek között abban áll, hogy egyáltalán fedezhető-e fel hasonlóság Mala Perescepino és Nagyszentmiklós 
között. Erről ld. 232-237. old. Ám még ha lenne is ilyen, annak alapján akkor is rendkívül kétségesnek tar
tanám, hogy egy 7. századi Poltava és egy tisztázandó korú Makó környéki lelet között kereshető-e történe
ti, etnikai kapcsolat.]

-  A  M ala Perescepinó-i szászánida aranyedények nem  tartoznak bele ebbe a fém m űvességi hagyományba [ez 
helytálló megállapítás]; a z  aranyedények egyébként ritkaságszám ba m entek a szászánida udvarban. [Ez utób
bi is helytálló megállapítás.]

-  E zzel szemben a z  ezüstedények évszázadokkal később is kereskedelem vagy utánzás révén terjedtek el. 
[E kijelentés értelmetlen.]

-  Ismeretesek viszont olyan esetek, am ikor Irán kirablása után egy bizánci császár (pl. Herakleios) a türk szö
vetségeseinek ajándékozta az egész edénykészletet. [E kijelentésnek a Nagyszentmiklós esetére vonatkoztatott re
levanciaértékét fölösleges lenne elemeznem. Ami Herakleiost illeti: nem a türkök, hanem a kazárok voltak 
azok, akik vele szövetségben harcoltak a perzsák ellen, s egyes kutatók valóban föltételezik, hogy a Dastgardnál 
szerzett zsákmányból ők is részesedhettek, de az egész edénykészlet odaajándékozásáról sehol sincs szó.]

-  így szivárogtak be tehát a bolgárokhoz a nagy hagyom ányú és leghíresebb ötvösiskolákból szárm azó erede
ti termékek. [E kijelentésnek is teljes mértékben vitatom a Nagyszentmiklós esetére vonatkoztatott, illetve 
vonatkoztatható relevanciaértékét.]

S. Vaklinovnak a Nagyszentmiklóssal kapcsolatos látásmódját a tipológia esetenként szinte teljes mérté
kű mellőzése jellemzi. Pl. a 11. és 12. sz. pohárkákat összehasonlíthatónak tartja Sivin/Seben zupán preslavi 
csészéjével. Figyelembe véve az utóbbinak felső harmadában csonkakúphoz hasonló alakját s az alsó har
madának ívelt oldalát, valamint az ujjtartós fülét (a nagyszentmiklósiak füle letörött, de a nyomuk és az el
helyezésük alapján nagyban valószínűsíthető, hogy egyáltalán nem hasonlíthattak az előbbire), a kettejük 
párhuzamba állításának semmi alapját sem látom. S. Vaklinov hasonló módon kezelte az említett preslavi 
és Harald Hardar (?) gotlandi csészéje közti közismert hasonlóságot; ez ugyanis szerinte „...tökéletesen 
mutatja, hogy voltak Bulgáriában fémművességi központok”.332 Hogy egyetlen ilyen leletből miként lehet 
következtetni fémedényműves központok létére (mitől „központ”, miért továbbá a többes szám?), ne is 
vitakozzunk rajta. De eszerint még aziránt sem merülhet föl kétség, hogy a dünai csésze ne protobolgár ere
detű lenne?! (Ezzel szemben teljesen kézenfekvő, hogy Sivin/Seben zupán csészéje bizánci előképekre ve
zethető vissza.333) Ugyanilyen módon ítélte meg S. Vaklinov a nagyszentmiklósi korsók formáját is: a kincs 
protobolgár eredete mellett szól szerinte az, hogy hasonló edények nagy számban találhatók a 7-9. századi 
protobolgár házikerámiában, de -  tette hozzá -  ez a forma gyakori Bizáncban és Elő-Ázsiában is. Nagyon 
is vitathatónak tartom, hogy „hasonló edények nagy számban” lennének a bulgáriai leletanyagban (ha ez így 
volna, a bulgár kutatás természetesen egyszer sem mulasztotta volna el hivatkozni rá), de mégha ez mégis 
helytálló kijelentés volna, értetlenül állok az előtt, hogy ez a S. Vaklinov által megfigyelt „hasonlóság” még 
hogyan bizonyítaná a nagyszentmiklósi edények protobolgár eredetét! Hasonlót mondhatunk a II. Basileios 
Menologionyában ábrázolt bolgárok övviseletének a 9. századi bolgárok öveivel való párhuzamba állításával 
kapcsolatban is (a Menologiont a bulgár kutatás rendszeresen használja a protobolgár korszakra vonatkoz
tatva). Az előbbi ugyanis a kutatott korszaknál minimum egy évszázaddal később készült,334 ami mindenne
mű kultúrtörténeti kombináció lehetőségét kizárja. Mindezekhez viszonyítva S. Vaklinovnak konkrét törté
neti tévedései már kisebb jelentőségűek (az Anonymus által említett Salán vezér köztudottan költött 
személyiség volt, Ajtonynak Vidinben esett megkeresztelkedése további adat híján nem értékelhető úgy, 
hogy az történetesen a „vidini megyében  történt volna” stb.).

332 Vaklinov (1968) 277; idem (1977) 146-150.
333 Marschak (1986) 315.
334 Volbach-Lafontaine-Dosogne (1968) 104: 985 körül; Coche de la Ferié (1981) fig. 426: 979-989 körül.
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S. Vaklinov érvelésének állandó eleme a kincsnek 9-10. századi, ha nem éppen középkori (!) bulgáriai 
leletekkel való, különféle fokú hasonlóságaira történő hivatkozás. Amennyiben pedig valamelyik nagyszent- 
miklósi edény esetében még ilyen jellegű hasonlóság sem adódik -  ez pedig nem ritka - , akkor a szerző ar
ra utal, hogy hasonló tárgyak a „barbár világban” vagy a belső-ázsiai török népeknél fordulnak elő -  mint
ha az utóbbi Nagyszentmiklós protobolgár eredetteóriája szempontjából relevanciaértékű volna. 
Szemléletmódja semmiben sem különbözik N. Mavrodinovétól: a 9. századi protobolgároknak akkoriban 
már fél évezredre visszamenő európai tartózkodása és releváns belső-ázsiai analógiák hiánya ellenére is, ő 
is rendíthetetlenül hisz abban, hogy az anyagi kultúra és az ornamentika ennyi idő és ekkora távolság elle
nére is megőrizhette egy „török őshaza” kulturális elemeit! Azok az alapvető kérdések tehát már föl sem 
merültek benne, hogy

a) hol, mikor volt ez a török őshaza s mi volt, illetve lehetett azon belül a bolgár-törökök őseinek nyelvi, 
kulturális és geográfiai helyzete?

b) Volt-e és ha igen, mi lehetett annak a török őshazának a régészeti kultúrája, s ami százszorta fogasabb 
kérdés: hogyan alakult az őshazában lakók anyagi kultúrája a későbbi évszázadok, ezredév során? (Ezen ős
haza korához: a bolgár népek 463 körül jelentek meg Európában.)

c) Voltak-e, lehettek-e egyáltalán az anyagi kultúrának olyan elemei, amelyeket egy teoretikus őshazából 
kiszakadó, majd elvándorló népcsoportok az évszázadokon és a vándorlásokon át lezajlott etnikai folyama
tok közepette is meg tudtak volna őrizni?! Szögezzük le: a régészetileg jól kutatott és történetileg szintén 
jól ismert Európában, s amennyire ezt meg tudom ítélni: az indoeurópai őshaza kérdésével foglalkozó ha
talmas irodalomban nincsenek olyan jelek, amelyek arra utalnának, hogy ez utóbbi lehetséges lenne. Egy 
nép anyagi kultúrája nem lehet tértől, időtől és népcsoportok kiválásától és beolvadásától független.

Miután pedig S. Vaklinov végigment a kinccsel kapcsolatban únos-untalan hivatkozott néhány bulgáriai 
lelet listáján (I. madarai lelet [ld. 21. kép: 4], matnicai gyűrű, preslavi csésze [Id. 20. kép: í\ stb.), a nagyszent- 
miklósi díszítőelemek eredetét három régióban határozta meg (szászánidák, Bizánc és a belső-ázsiai török 
népek). Ekkor aztán kiderül, hogy a fenti fejtegetések után végeredményben mindössze az imént felsorolt 
leletek jelentik nála a kincs és a protobolgár anyagi kultúra közti „megváltoztathatatlan kapcsolat” régésze
ti és művészettörténeti bizonyítékait. Ez pedig a kevésnél is kevesebb.

A Nagyszentmiklóssal kapcsolatos bulgár kutatásban mindössze egy olyan, indirekt utalásra figyelhetünk 
föl, amelyik nem a protobolgárokhoz, hanem a „Keszthely-kultúrához”335 (értsd: a késő avar leletanyag), az 
„albániai véretekhez” (értsd: a vrapi lelet) kapcsolja a kincset. Örömmel hivatkozhatnánk is rá, ha a szerző 
nem azt írta volna a vrapi öweretekről, hogy azok egyetlen hatalmas stíluscsoportot alkotnak a 6-9. század
ban, ahol a turáni talajban iráni és indiai elemek egymással keveredtek.336 A „turáni talaj” és az „indiai ele
mek” emlegetése -  különösen a kettő együtt! -  tökéletesen megfelel a 20-40-es évek magyarországi és bul
gáriai társadalom egy szűk részében megnyilvánult hangulatnak; ezek és a hasonló, alapvetően politikai 
ihletésű megfogalmazások -  itt is, ott is -  mára végérvényesen eltűntek minden, a kinccsel foglalkozó tudo
mányos munkából.

A bulgár kutatásban egyetlen olyan kivétel akad, amely nézet egyértelműen tagadja a kincs mindenne
mű protobolgár kapcsolatát. Ebben az állásfoglalásban azonban nincsen semmi köszönet, mivel a szóban 
forgó cikket erős pánszlávizmus hatja át. A közép- és kelet-európai politikában és történetírásban járatla
nok számára természetesen érthetetlen, hogy ez miként befolyásolhatott egy olyan, időben és kulturálisan 
távoli kérdést, mint a nagyszentmiklósi kincs kutatása. Ezért a problémát egészen röviden összefoglalva 
utalnom kell itt arra, hogy a II. világháború után valamennyi, a Szovjetunió által megszállt országban a ko
ra középkori régészet kutatását egy hosszabb-rövidebb ideig tartó pánszláv tendencia hatotta át. Ez a tudo
mánypolitikai áramlat a Szovjetunió európai felének kora középkori régészetében az 50-es években a 
steppei, ázsiai kapcsolatok tagadásában és a szarmata-alán gyökerek túlzott hangsúlyozásában nyilvánult 
meg, következésként elvitatták még a kelet-európai steppei leleteknek az ott lakó török népekhez fűződő 
kapcsolatát is. A pánszlávizmus behatolása a közép- és kelet-európai régészetbe -  a dolog természeténél fog
va -  a volt „szocialista tömbön” belül különösen a nem-szláv országok kutatásában idézett elő szemetszúró 
torzításokat (Magyarország, Románia, Német Demokratikus Köztársaság és -  a kettős [steppei és szláv] ere
dete miatt -  Bulgária). Az 1945 utáni délkelet-európai történelmet, a bulgár politikát ismerők számára mi

335 E terminus használata pontatlan, fél évszázada idejétmúlt, csak az avar régészetben való teljes járatlanság mellett 
fordulhatott elő, mint legutóbb Ewans (1989).

336 H. Mijatev: Starobálgarski zlaten nakit ot Madara. Izvestija na Bálgarskija Arheologiceski Institut 4 (1926/27) 
17-18.
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sem érthetőbb, mint hogy miért éppen Bulgáriában követték oly hűen ezt a felfogást. Nem lehet kétségünk 
aziránt, hogy a fennemlített cikk szerzője is ettől a politikai törekvéstől vezéreltetve vetette el annak minden
nemű lehetőségét, hogy a protobolgár anyagi kultúrát egyáltalán steppei hatások érték volna.337 Mindennek 
-  s az azóta eltelt periódust jellemző tendenciáknak -  elemzése nem e munka feladata, elegendő itt öröm
mel nyugtázni azt a tényt, hogy egy, a közelmúltban megjelent cikk azt mutatja: a bulgár kutatásban eltűnő
ben van az idealizálás, ami esetenként széles körű olvasottsággal és módszerbeli igényességgel párosul.338 így 
hát megalapozott bizalommal várjuk, hogy a modem bulgár régészeti és művészettörténeti kutatás a 
nagyszentmiklósi kincssel kapcsolatban a mai kor színvonalán és ismereteivel, I. Bozilov és H. Dimitrov 
nyomdokaiba lépve megismétli majd N. Mavrodinov bő fél évszázad előtti teljesítményét.

A román kutatás és Radu Florescu

A modern román régészeti kutatás -  egy kivételtől eltekintve339 -  a legutóbbi időkig nem látszott tudomást 
venni a nagyszentmiklósi kincsről. Könnyű -  és fölösleges -  lenne sorolni azokat a 60-70-es években Ro
mániában megjelent nagy összefoglaló, a kora középkort (is) érintő történeti és régészeti munkákat, ame
lyekben nem esik szó Nagyszentmiklósról, ami önmagában is árulkodó, ám ennek a felsorolásnak nem len
ne értelme. E hallgatásnak két oka könnyen fölismerhető. Az egyik az, hogy egyrészt e lelet abból a 
periódusból származik, amelyik a dákoromán elmélet szemszögéből nézve érinti a román etnogenezis prob
lémakörét, másrészt azonban nyilvánvaló, hogy az a korai román történelembe kizárólag leküzdhetetlen ne
hézségek árán illeszthető bele. A mellőzés másik oka az lehet, hogy a szóban forgó kincs az 1920-ban kiala
kult magyar-román országhatár közvetlen közelében, a dákoromán kontinuitás elmélete által ősi románnak 
tekinthető területektől mindenképpen távol, ugyanakkor az Alföldön egykor élt avarok és honfoglaló ma
gyarok szállásterületének szívében látott napvilágot. Innen eredhet, hogy a román régészet csak jókora ké
séssel vállalkozott e lelet indoktrinálására.

Van viszont ezen (el)hallgatások között egy igen sokatmondó is, melyre mindenképpen érdemes itt külön 
fölhívni a figyelmet. Arra az 1975-ben megjelent kötetre gondolok, amelyik éppenséggel a kontinuitáselmé
let egyik legjobban sebezhető oldalát, a népvándorlás kori régészetet volt hivatott az előbbi szolgálatába ál
lítani, s amelyben Nagyszentmiklós mindössze egy rövid említéssel szerepel.340 Pedig a könyv címe magában 
hordozta a témának megfelelő és a korabeli tudománypolitika szempontjából feltétlenül válaszra váró kér
dést: tükröződik-e az „autochton lakosság” (értsd: az ősrománok) és a „népvándorlás népeinek” viszonya en
nek a kétségbevonhatatlanul összeurópai jelentőségű kincsnek esetében? Az (el)hallgatás vagy annak jele
ként könyvelendő el, hogy nem tudtak (a tudománypolitikának megfelelő) választ adni, vagy pedig -  amint 
ez M. Rusu esetében joggal feltételezhető (ld. alább!) -  a kötet szerkesztője tisztában volt azzal, hogy 
Nagyszentmiklós a dákoromán kontinuitás elméletébe még nagy erőfeszítések árán sem integrálható.

Valamelyes válasz a jelzett kérdésre a hivatalos román kutatás részéről csak néhány évvel később szüle
tett; mindkét cikk nagyjából egy időben jelent meg. A fennemlített (el)hallgatás mindenképpen figyelemre 
méltó; az okait illetően csak találgathatunk. A Ceau§escu-korszaknak a romániai kora középkori kutatásra 
gyakorolt hatása még feldolgozásra vár; biztató jel, hogy e téren két, nagy horderejű lépés már meg
született.341 A tisztánlátástól, a román régészetet mozgató politikai indítékok feltárásától azonban még min-

337 Ld. S. Georgieva: K voprosu o t. n. „prabolgarskoj chudozestvennoj promyslennosti”. SlaAnt 10 (1963) 332. 1. j.
338 7. Bozilov-H. Dimitrov: Protobulgarica. (Zametki po istorii protobolgár do serediny IX v.) Byzantinobulgarica 9 

(1995) 7-61.
339 Ez nem véletlen, a cikk a romániai kora középkori kutatás leginkább tárgyilagos periódusában jelent meg: Com§a 

(1960) 405-106.
340 M. Rusu: The Autochtonous Population and the Hungarians on the Territory of Transylvania in the 9th—11th 

Centuries. In: Relations between the autochtonous Population and the Migratory Populations. Red.: M. Constan- 
tinescu et alia. Bibliotheca Historica Romániáé, Monographs 16 (Bucure§ti 1975), 202. Ugyanígy említetlen ma
radt a régészeti vonatkozásokkal különben gazdagon adatolt történeti kronológiában is: Chronological History of 
Romania. Ed.: C. C. Giurescu et alia. Bucharest 19742, 42-48.

341 R. Popa: Die Geschichte Rumäniens um das Jahr 1000 -  Bemerkungen und Berichtigungen. Zeitschrift für Sieben
burgische Landeskunde 15 (1992) 11-31; idem: Remarques et compléments concernant l’histoire de la Roumanie 
autour de l’an Mil. Revue Roumaine d’Histoire 33 (1994/1-2) 123-157; F. Curta: The Changing Image of the Early 
Slavs in the Rumanian Historiography and Archaeological Literature. A  Critical Survey. Südostforschungen 53 
(1994) 225-310.
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dig távol állunk, s ennek elvégzése természetesen csakis a román kollégáktól várható. A közelmúlt román 
történelme fényében annyi mindenesetre a kívülállók számára is könnyen érthető, hogy időbe telt, kb. a 
Ceau§escu-korszak második felére érett be a korábbi, pánszláv törekvéseknek jócskán helyt adó után egy új 
régészeti-történeti koncepció megfogalmazása. Tudtommal a temesi ortodox metropolita kiadásában meg
jelent két mű jelentette ehhez az első lépést (ld. alább), ami aztán a belpolitikai fejlemények révén a 70-es 
években vált tudománypolitikai szempontból elfogadhatóvá, sőt, útmutatóvá, elnyerve egyben a legmaga
sabb román egyházi támogatást is.342

Nagyszentmiklósnak a román történelembe való integrálásához a fogódzót -  és lényegében véve e 
szempontból az egyetlen tudományosan még elfogadható és értékelhető érvet -  azon két, igen különböző 
minőségű és kronológiájú adat összekapcsolása jelentette, hogy a 9. és 10. sz. tálka felirata (bizánci) ke
resztelési szertartással kapcsolatos,343 és hogy Ajtony területén görög rítusú monostor működött. Hézagos 
ismereteim szerint a román kutatásban Ajtony („Achtum, a Bánát utolsó román vezére”) és a kincs első 
összekapcsolása G. Cotogman nevéhez fűződik.344 A kincs bizánci kapcsolatai a román kutatásban az etni
kai hovatartozás kérdésében mindmáig döntő szempontként szerepelnek. A kronológiai és a román törté
nelemmel kapcsolatos problémáktól eltekintve a feliratok értékelésénél két, kétségbevonhatatlan történe
ti szempontot ajánlok megfontolásra:

a) A  Kárpát-medencei Duna-szakasztól keletre -  amint egész Délkelet-Európában -  kizárólag a bizánci 
egyház volt, illetve lehetett jelen. A bizánci kereszténység, a görög felirat jelenléte tehát a Kárpát-meden
cében nem etnospecifikus volt, hanem a geopolitikai helyzet logikus következménye. Az ortodox hit 
etnospecifikus jellege e régióban csak a 14. század utáni fejlemény (a románság megjelenésével áll össze
függésben).

b) Triviális megállapítás: a román kutatás által feltételezett ősrománokon kívül mindenképpen élhettek 
más népek is a Kárpát-medence ezen térségében.

Látnivaló tehát, hogy már a G. Coto§man által végrehajtott, fennemlített összekapcsolás is súlyos kriti
kával illethető. Még inkább azok az ezen koncepcióra épülő további következtetések, feltételezések, melyek 
módszertani, történeti és régészeti hibák, tévedések egész sorát tartalmazzák. Valamennyiüket fölösleges
nek látom itt sorra venni, többek között terjedelmi okból is, hiszen a cáfolatuk hosszabb lenne, mint az ere
deti szöveg; szinte minden egyes mondathoz egy bekezdésnyi vitahozzászólást lehetne fűzni. Azt azért még
is meg kell itt jegyezni, hogy a két tálka kormeghatározásával a szerző egyáltalán nem foglalkozott -  azon 
tárgyakéval, amelyeket egy másik román munka éppenséggel a kincs legrégibb darabjainak tart.345

A Románia területén talált keresztény emlékek népszerű, gyűjteményes kiadásába a nagyszentmiklósi 
kincs is bekerült; általában véve a modern román kutatásban ez a lelet leginkább visszafogott bemutatása. 
Mindemellett a régió kora középkori és 20. századi történelmében kevéssé járatosak számára tanulságos 
megfigyelni, hogyan bújhatik meg egy egész történeti koncepció egy teljesen tárgyilagosnak és következmé
nyek nélkülinek látszó, apró kijelentés mögött. A szerző abból a helytálló, általánosan elfogadott megálla
pításból indult ki, hogy a 9. és 10. sz. tálkák szentelt víz használatával voltak kapcsolatosak. Innen jön a kö
vetkeztetése: azok egy monostor tulajdonában lettek volna.346 Mit jelent ez? Ez a megállapítás először is 
csak egy lehetőség és nem kényszerítő következtetés, minthogy a csészék egyházi birtoklás esetén is köny- 
nyen lehettek egy templom s nem okvetlenül egy monostor tulajdonában. Másodsorban egy tárgy valami
kori egyházi birtoklása egyáltalán nem zárja ki annak egy későbbi periódusban történő világi, sőt, pogány 
használatának lehetőségét. A „monostor” szó -  az általánosan használt „kolostor” helyett -  ebben a szöveg
ben egyáltalán nem véletlen; csak a térség kora középkori történelmében járatosak tudják, hogy ez egy bur
kolt utalás, a pszichológia terminológiájával élve: hívószó volt. E szóval ugyanis annak a -  11. század legele-

342 Vö. Bamea (1979).
343 Tárgyilagos bemutatása: E. Popescu: Inscriptiile grecesti §i latiné din secolele IV-XIII descoperite in Romania. 

Bucure§ti 1976, 372-374, No. 428.
344 G. Coto§man: Din trecutul Banatului Comuna §i biserica din Sännicolaul-Mare, II. Timisoara 1934,142-145; idem: 

Comuna §i bisericile din Giridava-Morisena-Cenad. Timi§oara 1935,417-418. Kronológiai szempontból figyelem
re méltó azonban, hogy magát a kincset az avar kori románok (sic!) tulajdonában voltnak gondolja. Hogy aztán ez 
a meghökkentő feltételezés önmagában, majd annak esetleges helytálló volta esetén is a kincsnek ugyanezen ro
mánoknál az évszázadok viharain át történő hagyományozódása miként igazolható, arról nem esik szó. Alapjában 
véve nem is csodálkozhatunk ezen a hallgatáson.

345 Bamea (1979) 40.
346 Ibidem 38.
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jén élt! -  Ajtonynak a görög ritusú monostorára („monasterium”, Legenda S. Gherardi cap. 10) történik itt 
célzás, akit a román történettudomány az egyik „román államalakulat” vezérének tart. A szóhasználat te
hát nagyon is célzatos volt, ugyanis az Ajtonyra, úgy is mint egy „román államalakulat vezérére” történő 
képzettársítás a kutatásban különben általában használt „kolostor” szót használva nem is jöhetne létre! 
I. Barnea tehát ezzel a módszerrel tett kísérletet arra, hogy a kincset a román történelembe belekapcsolja.

Három olyan román szerzőtől származó munka van, melyet -  igen eltérő okokból -  érdemes itt részlete
sebben megtárgyalnunk.347

Elsőként R. Florescu munkásságával kell foglalkoznunk. Első alkalommal egy népszerű folyóirat képes 
falinaptára szövegében tárgyalta a kincset.348 Az írás a műfaja alapján egyáltalán nem tartoznék egy tudo
mányos kutatástörténeti áttekintésébe, de a később közzétett véleménye, a román kutatás domináns vonu
latának szemléletmódja jobb megértése céljából kell kitérnünk rá. Érdemesnek látom az akkor róla írt kri
tikám néhány részletét lerövidítve megismételni.349

Félrevezető a naptár -  mégha csak hangulatkeltőnek is szánt -  címe („A Kárpátok aranya”). Nagyszent- 
miklós a Kárpátok legközelebbi nyúlványaitól (Ruszka-havasok, Szörényi-érchegység) kb. 150 km-re van; lé
nyegesen közelebbre esik az Erdélyi-érchegység, csakhogy az -  más geológiai korból származván -  nem tar
tozik a Kárpátok vonulatához. A cím magyarázatára kínálkozik egy másik lehetőség: hogy a kincs a 
Kárpátokban kibányászott aranyból készült volna -  csakhogy ennek alátámasztásához fémvizsgálatoknak 
ilyen értelmű eredményei szükségeltetnének, amik pedig nincsenek. Az akár nyomdahiba is lehetne, hogy a 
kincs 24 db-ból állna (Bécsbe ugyanis köztudottan 23 db került). Apróság az is, hogy szerinte a kinccsel fog
lalkozó első közlemény 1850-ben jelent volna meg (Schoenviesner [1801]). A kora középkori steppei török 
(Florescu terminológiájában: „turáni”, ami egy teljesen tudománytalan jelző) népeket célszerűbb lett volna 
a történeti kronológia sorrendjét betartva -  s azt nem megfordítva -  felsorolni, azaz: 6-7. századi kutrigurok, 
9. századi dunai bolgárok, 10-12. századi besenyők. Az már viszont lényegesebb, módszertani hiba volt a ré
széről, hogy szerinte a keresztény jelek és a görög feliratok alapján automatikusan lehetne következtetni a 
tulajdonos ortodox keresztény voltára. Ha már -  régész létére -  érintette a feliratok kérdését, akkor miért 
nem szentelt figyelmet a görög nyelvűnél lényegesen nagyobb darabszámmal előforduló török feliratoknak?

R. Florescu szerint a kincs keletkezése idején -  erről aztán bővebben nem esik szó! -  egyedül a morva 
fejedelemség volt képes arra, hogy egy ilyen jelentős ötvösművet hozzon létre. (Erről abban az esetben le
hetne egyáltalán beszélni, amennyiben a kincs edényei biztosan a 9. században készültek volna.) A gondo
latmenet innen következő lépései viszont már minden egyes apró részletüket tekintve halmozottan terhel
tek módszertani hibákkal, melyek megcáfolására fölösleges lenne egyenként kitérni. így csak jelzem 
R. Florescu végkövetkeztetését: szerinte a nagyszentmiklósi kincs jelentős távolságra van a morva fémmű
ves központoktól és annak az időszaknak minden más központjától, következésként a legrégibb román ál
lamalakulatokról, az o tt zajlott udvari életről tanúskodik. E tévedéseket egy falinaptár kísérő szövege ese
tében túlzás is lenne itt részletesen megvitatni, amint egy nem közép- és kelet-európai tudós számára már 
az is érthetetlen, hogy miért kellett egy ilyen írással egy tudományos igényű könyvben ennyit is foglalkozni. 
Azért, mert ez készítette elő R. Florescunak másik, Nagyszentmiklóssal kapcsolatos munkáját, ami a román 
tudományban a kinccsel foglalkozó egyik legterjedelmesebb írás; egyben jól is tükrözi az említett kutatás 
valamennyi vonását.350 Műfajilag nehezen meghatározható mű: a kiadvány jellege s az esszéisztikus stílus 
alapján ezt is tudomány-népszerűsítő írásnak tarthatnánk, ugyanakkor a részletesség föl-fölbukkanása, a 
terjedelmes és elemző igényű katalógus, végül a szakirodalmi hivatkozások láttán mégis inkább tudományos 
célkitűzésű műnek gondolhatjuk (ld. alább).

R. Florescu ezen cikkében van egy sor olyan megfogalmazás, kitétel, amellyel az olvasó -  ha tökéletesen 
tájékozatlan Közép-Kelet-Európa 19-20. századi történelmében és ideológiai áramlataiban -  egyszerűen 
nem tud mit kezdeni. Találkozunk pontatlan történeti fogalommal: R. Florescu szerint a kincs a „német-

347 Fölöslegesnek, az akkor már idős kutatóval szemben méltatlannak tartom K. Horedtnek a kinccsel kapcsolatos 
megnyilatkozásaira részletesen kitérni. Állásfoglalásait nyilvánvalóan meghatározta egyfelől az a tény, hogy élete 
nagyobb részét a releváns szakirodalomtól távol kellett leélnie és teljesen más korszakkal, más problémakörrel fog
lalkozott (így születhetett pl. az a kijelentése, hogy a kincs díszítése egyértelműen szászánida jellegű [„eindeutig 
sasanidisches Gepräge”], vö. Horedt [1983] 503), másfelől pedig azok a pszichés körülmények, amelyek az emig
ránsokat sokszor befolyásolják.

348 R. Florescu: Aurul Carpajilor. Calendar al revistei Transilvania. Cluj 1978.
349 Bálint (1978) 100-102.
350 Vö. Theodorescu (1974) 10, Fig. 1: Sinnicolau Maré a térképen a X-XII. századi leletek között szerepel; 117-123; 

D. Gh. Teodor: Romanitatea carpato-dunareana §i Bizantul ín veacurile V -X I e. n. Ia§i 1981, 65-67.
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osztrák korszakban” (’germano-austriaca vremii’)351 került elő. Valójában ilyen korszak sosem létezett, 
amint maga Németország sem 1799-ben, a kincs előkerülése évében. Ezenkívül a németek és az osztrákok 
1914 előtt semmilyen formában sem voltak együtt említhetők. (Köztudott, hogy a kincset az Osztrák- 
Magyar Monarchia fennállása idején találták meg, valószínű, hogy szerzőnk ezt a megnevezést akarta meg
kerülni.) Olvashatunk olyat, amit az annak tulajdonított szerző soha nem írt le: N. Mavrodinov ugyanis egy
általán nem egy „9-10. századi kutrigur vezér”-nek tulajdonította a kincset,352 hanem 9. századi dunai bol
gárnak. A bulgár tudós kétségkívül sokat foglalkozott az említett 6. századi néppel, de ilyen anakronizmust 
ő semmiképpen sem követett volna el. Köztudott ugyanis, hogy a Kelet-Európábán -  s nem a Kárpát-me
dencében! -  élt kutrigurok a 7. század legeleje után eltűntek a forrásokból. Amikor pedig a román szerző a 
kincs rovásfeliratairól mint „északi rúnákról”353 ír, a közép- és kelet-európai steppei leletek felirataival fog
lalkozó irodalmat, majdnem egy évszázad nyelvészeti kutatását, valamint a turkológia legnagyobbjainak 
munkáit söpri félre, hiszen a nagyszentmiklósi rovásírásnak a türk és kazáriai rovásírásokkal való rokonsá
ga iránt tudós körökben sosem merült föl kétség. Abszolút érthetetlen, hogy a feliratok számba vehető ké
szítői között egyáltalán hogyan jöhetnének számításba a „tadzsikok”?354 Köztudott, hogy e nép iráni nyel
vű, Közép-Azsiában él, és hogy csak a 16. századtól kezdve szerepel a forrásokban! Befejezésül: mi lehet az 
értéke az olyan érvelésnek, mely szerint a keresztény feliratok és a pogány díszítőelemek együtt sosem for
dulnak elő, amikor köztudott, hogy keresztény tartalmú felirat a kincsben egyedül két, azonos típusú edé
nyen fordul elő, a többi 21-en pedig nem?

Mindemellett nem gondolhatjuk azt, hogy a szerző minden pontatlansága vagy félreérthető megfogalma
zása csakis tájékozatlanságból fakadna. Időnként olyan körülírásokkal találkozunk, amelyeknél csak kikö
vetkeztethető -  az viszont igen egyértelműen - , hogy azok valójában milyen koncepciót takarhatnak. Pl.: 
„10. századra keltezhető posztavar”355 -  ilyen túlzást még az avar továbbélés teóriájának legvérmesebb kép
viselői sem írnának le. A „Száva és a Cseh Kárpátok közti”356 terület egy sehol sem előforduló földrajzi ter
minus, nála a „Kárpát-medence” fogalmát helyettesíti vele. Azt pedig -  a hivatkozás árulkodik erről -  a 
szerző is pontosan tudta, hogy nem (a bulgár) N. Mavrodinov monográfiája jelentette az első módszeres kí
sérletet a kincs problematikájának feltárására,357 hanem egy jó fél évszázaddal őelőtte (a magyar) Hampel 
Józsefé.358 R. Florescu mentségére mondható viszont: a cím minden szavának többszörösen pontatlan idé
zése alapján szinte teljes bizonyossággal következtethetünk arra, hogy az utóbb említett könyv vagy nem 
volt a szerző kezében, vagy nyelvi okból nem olvashatta („József Hampel: Der Golden Schatz von Nagy- 
szentmiklos” -  helyesen: Joseph Hampel: Der Goldfund von Nagy-Szent-Miklós sogenannter „Schatz des 
Attila”). Ami pedig a kinccsel foglalkozó korábbi kutatás kezelését illeti: egy 1979-ben megjelent könyv 
szerzőjétől általában elvárható, hogy -  ha máshol nem, egy lábjegyzetben -  reagáljon egy másik kutató 
(László Gy.) 1977-ben, egy szomszédos országban megjelent monográfiájára, amennyiben annak tárgya 100 
százalékig megegyezik az őáltala vizsgálttal.

Nem világos, hogy bizonyos kutatók, illetve kutatási eredmények megemlítése vagy mellőzése a szöveg
ben a kiadvány mégis inkább népszerűsítő jellegéből következnék-e. A főszöveget követő 2,5 oldalon két 
hasábba szedett 132 db, részletekbe is belemerülő apróbetűs lábjegyzet a tudományosság igényéről tanús
kodik. Ha viszont ez valóban így volt, akkor csak találgathatunk, hogy R. Florescu Iránnak Európára gya
korolt kulturális hatásáról írva miért egyedül R. Ghirshman -  nem is éppen ennek a témakörnek szentelt -  
művére hivatkozott, s hagyta ugyanakkor teljesen említés nélkül az ebben évtizedek óta tevékenykedő, 
nagyformátumú kutatók hosszú sorát. Elég lett volna a legkiválóbbaknak, akár csak néhányuknak a nevét 
megemlítenie (M. Bussagli, R. Ettinghausen, G. de Francovich, A. Grabar, O. Grabar, N. Garsoi'an, E. Kit- 
zinger stb.). E hatásról értekezve manapság elkerülhetetlen azzal is számolni, hogy -  éppenséggel N. Mav-

351 Florescu (1979) 57. -  A  könyv végén olvasható angol szöveg a román nyelvűnek csak bő kivonata s nem teljes for
dítása, ezért hát az utóbbival nem foglalkozom.

352 Ibidem 58.
353 Ibidem 60.
354 Ibidem.
355 „post avare, adica datind din secolul al X-lea” ibidem.
356 „intre Sava §i Carpatii Boemiei” ibidem 66.
357 „monográfia lui Nicola Mavrodinov reprezinta prima incercare sistematica de elucidare a problemei tezaurului” 

ibidem 58.
358 Mindezt annak ellenére írtam le, hogy tudom: a nem közép- és kelet-európai olvasó számára e részletek érthetet

lenek, értelmetlenek.

95



rodinov és Alföldi A. szóban forgó munkái óta -  a kutatás egyre több figyelmet szentel az ellenkező irányú 
hatások problémakörének; annak a kérdésnek, hogy Bizánc miként hatott Irán művészetére. így viszont az 
olvasó nem tud dönteni, hogy vajon a szerzőnek minderről nem volt tudomása, vagy egyszerűen nem állt 
módjában ehhez az irodalomhoz hozzájutnia.

Ami viszont a Kárpát-medencei kora középkori régészeti kutatás R. Florescu részéről történt mondhat
ni teljes mellőzését illeti, azzal kapcsolatban ilyen mentség nem hozható fel; annak szakirodalma ugyanis 
minden kétséget kizáróan föllelhető Romániában. Ennek ellenére a szerző számára egyértelműen 
N. Mavrodinov volt az egyedüli szaktekintély, kinek könyvére alapozva mert sommás megállapításokat ten
ni. Az adott kérdéskörben kicsit is elmélyült régész ezt a minősítést másként ítéli meg; mint fentebb már 
láttuk, N. Mavrodinov már a maga korában is igen nagy mértékben volt tájékozatlan a Kárpát-medence 
5-10. századi emlékanyagában. Még nagyobb túlzás volt ugyanezt a beállítást megismételni a feliratokkal 
kapcsolatos kutatások vonatkozásában; azokról aztán igazán nem lehet úgy írni, mintha a bulgár tudós lett 
volna az egyedüli, aki a megfejtésükkel foglalkozott. A  szerző azt írta továbbá, hogy N. Mavrodinov és Al
földi A.359 megállapításai megcáfolhatok az azóta felfedezett leletek alapján. Ilyen valóban újak azonban az 
R. Florescu által használt adatok között nincsenek, minthogy a Magna Moraviával kapcsolatba hozott lele
teken kívül valamennyi föllelhető a korábbi publikációkban. Inkább arra kell gondolnunk, hogy R. Florescu 
volt az, aki egy sor, a Kárpát-medence kora középkori kutatásában közismert adatról olyan művekből szer
zett tudomást, amelyeket N. Mavrodinov és Alföldi A. munkái megjelenése után adtak ki.

Tisztán tudományos probléma az, hogy a szerző miként ítéli meg a kincs iráni kapcsolatait. O úgy véli, 
hogy a nagyszentmiklósi ornamentikában nincsen olyan téma és „ikonográfiái motívum”, amelyik ne Irán
ból eredne. Ez valóban módszer, szemlélet és megítélés kérdése, s ezzel a nézetével R. Florescu nemhogy 
egyedül állna, hanem éppenséggel beleilleszkedik a kincs eddigi kutatásába. Az említett véleménye a leg
kevésbé sem egyedül azon az alapvető terminológiai hibára alapul, hogy a kincs ábrázolásai között követ
kezetesen „simurg”-ról ír, miközben a kincs egyik alapvető jellegzetessége éppen az, hogy az edényeken ki
zárólag griffábrázolások fordulnak elő, s a szenmurvé egyszer sem.

A kincsnek R. Florescu által kínált értékelését a számos kronológiai, stilisztikai, történeti és talán legfő
képpen módszerbeli bizonytalanság miatt valószínűleg a legtöbb kutatónak nehéz elfogadnia. Nem látom 
érdemesnek az érvelésének minden egyes láncszemét, azok egymáshoz való kapcsolódását itt sorra venni 
(valamennyi bizonyítatlan, bizonyíthatatlan), elegendőnek látom a sajátos történeti-kulturális-etnikai vég
következtetés ívét fölvázolni. Eszerint a kincset a 9. század 1. felében egy olyan ötvös készítette, aki a bag
dadi kalifátusból jött és egyfelől az ortodox egyházhoz, másfelől a protobolgár politikai hierarchiához tar
tozó politikai alakulathoz tartozott. Ez utóbbi a „Morva Nagyhercegséggel” (’marele ducat al Moraviei’, 
’Great duchy of Moravia’360) tartott kapcsolatot, aminek határa R. Florescu véleménye szerint esetleg a Ma
rosnál húzódott. (A „nagyhercegség” terminus anakronisztikus.) Elképzelhetőnek tartja, hogy a morva fe
udális uralkodók meg akarták ajándékozni a Csanádi ortodox kolostort egy gazdag aranykinccsel -  ez lenne 
a nagyszentmiklósi. Mindezzel kapcsolatban elegendőnek látom, hogy csak magával az ajándékozás felté
telezésével kapcsolatban hívjam föl a figyelmet az alapvető történeti adatokra: egyfelől a Morva Fejedelem
ség politikai önállósága 904-ben végétért, másfelől a Csanádi görög rítusú monostort az egyesek szerint 
1003-ban, más történészek szerint 1028-ban Szent István által legyőzött Ajtony -  ismétlem: a név török ere
detű! -  alapította.

Ami az „ortodox” jelző R. Florescunál -  és általában a román kutatás nagy részénél -  történő használa
tát illeti, súlyos történeti hiba Erdély és Románia legkevesebb fél évezreddel későbbi történeti, etnikai és 
vallási viszonyait a Csanádi monostor működése és a nagyszentmiklósi kincs korára visszavetíteni. A térség 
történelmében kevésbé járatos olvasó számára fentebb már jeleztem: e régióban csak a középkor óta jelent 
az „ortodox” „román ember”-t, e jelző korábban tisztán vallási tartalmú volt, különös tekintettel arra, hogy 
948, Bulcsú és Gyula magyar vezéreknek a bizánci császár által történt megkeresztelése után a magyarok 
egyik fele, Erdély és Kelet-Magyarország lakói az ortodox rítust követték. A vallás a középkorban nem volt 
etnikumjelző!

R. Florescu nem foglalkozott a 2. sz. korsó „győztes fejedelmének” antropológiai típusával, azzal a tény
nyel, hogy az semmiképpen sem europid, nem pamirid és nem sémi. Próbáljuk meg ezt őhelyette, az ő érv
rendszerébe illeszkedve elvégezni, mert az igen tanulságos! Ha ugyanis megkísérelte volna beleilleszteni az

359 E két szerzőt elmarasztalja „pánbulgár és pánmagyar nacionalizmusban”, vö. ibidem 67. -  Talán nem véletlen, hogy 
ez a kitétel a könyv angol nyelvű szövegében nincsen benne.

360 Fölösleges elmélyülni abban, hogy e terminus is mennyire anakronisztikus.
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antropológiát az arab, nyugati szláv és a ki nem mondott etnikumú „ortodox” kolostori közegeket egymás
sal összekapcsoló koncepciójába, akkor a hagyományos antropológiai típusokat etnikumokra „lefordítva” a 
következő történeti kapcsolódásokra következtethetett volna: az europid az ő terminológiájában nyilvánva
lóan morvát vagy „ortodoxot” kellene, hogy jelentsen, a pamirid alatt ő kézenfekvő módon valamilyen irá
ni eredetű népet értene, a sémi alatt valamilyen formában az arabokat kellene számításba vennie. (A zsi
dók mindenképpen kiesnének, mert őket eddig -  helyesen -  semmilyen formában sem hozták kapcsolatba 
a kinccsel.) Ezt a nyilvánvaló módszertani hibát R. Florescu nem követte el, de a „győztes fejedelem” ant
ropológiai típusát mindenképpen érdemes lett volna megfigyelnie. Nem kell hozzá szakembernek lenni, 
bárki láthatja: a 2. sz. korsó „győztes fejedelme”, aki a korsó ábrázolásainak vitathatatlanul központi sze
mélyisége, nem europid, nem pamirid és nem sémi, hanem turanid típusú. (Ez olyan egyértelmű, hogy el
mélyült embertani ismeretek nélkül is belátható.) Márpedig egy ilyen embertani típus kora középkori ábrá
zolását még a történelemhamisítók sem tudnák másként értékelni, mint azt egy steppei eredetű vezérének 
tartani. Ugyanígy vitathatatlan az is, hogy a „győztes fejedelem” a kezében tartott fogoly és a nyeregre 
akasztott levágott fej az europid típushoz tartozik.361 A két arc határozottan eltérő típusa R. Florescu figyel
mét is fölkelthette, hiszen e két arcot szükségesnek látta kiemelt nagyításban is bemutatni.362 Az antropo
lógiai típusokból és a kompozícióból adódó következtetés levonása, valamint az egyértelműen jelzett ant
ropológiai típusoknak az elméletével való szembesítése azonban elmaradt, s ez szerintem nem lehet 
véletlen. Ez annak beismerése, hogy a nagyszentmiklósi kincsnek a románokhoz bármilyen formában tör
ténő kötése minden alapot nélkülöz.

A második román mű (és francia változata),363 amelyik a kinccsel bővebben foglalkozik, egy másikféle 
módszer, illetve szemlélet tanulságos megnyilvánulása; ezt bemutatandó említem itt meg röviden. A szerző 
egy, az Al-Duna mentén napvilágot látott 14. századi ovális ezüsttálka korabeli balkáni párhuzamait dolgoz
za fel, s azok bizánci-orientális jellegére támaszkodva mint előzményhez nyúl vissza a nagyszentmiklósi 8. 
sz. tálkához és a 9. és 10. sz. keresztelőcsészékhez. Hasonlóságokat állapít meg köztük (az egyetlen lemez
ből való készítés, a palmettát három oldalról közrefogó inda, a poncolt háttér). Ervelésmódja: „bármily le
gyen is Nagyszentmiklós készítési kora és a készítő népesség, itt a legfontosabb az a lehetőség, hogy az egy 
vagy több al-dunai műhelyben364 készült és hogy [a kincset nézve -  B. C s.) folytonosság állapítható meg a 
11-14. század felé is.”365 Mindez bizonyítatlanul maradt, hacsak nem tekintjük annak a nagyszentmiklósi 8. 
sz. edény és a R. Florescu által hivatkozott 14. századi al-dunai tálka tipológiai azonosságát.

A harmadik román cikk, melyet a szerzője Nagyszentmiklós problémakörének szentelt, kizárólag tudo
mányos igényű és jellegű; mentes mindennemű módszertani hibától, pontatlanságtól és tudományon kívüli 
motivációtól.366 Nagy vesztesége a nemzetközi kutatásnak, hogy románul és nehezen hozzáférhető helyen 
jelent meg és hogy az eredeti kézirat367 egyáltalán nem jelent meg. Kifogást M. Rusu cikkének egyedül azon, 
nem Nagyszentmiklóst érintő részével kapcsolatban lehet emelni, amelyik a vrapi leletre vonatkozik (vö. 
878. j.), különben a módszerével és több részmegfigyelésével könnyű egyetérteni. Ha ez a cikk szélesebb 
körben ismertté válik, akkor a megjelenése idejében, amikor is annak kizárólag protobolgár vagy honfogla
ló magyar eredetéről lehetett olvasni, a fő megállapítása szenzációszámba mehetett volna. A  szerző ugyan
is a bizánci művészettörténet szemüvegén át vizsgálódva egyértelműen állást foglalt a kincs avar eredete 
mellett. Külön figyelmet érdemelt volna az a nézete is, amelyik a 21. sz. tálka sokat tárgyalt feliratával kap-

361 Lipták E: Embertani következtetések a nagyszentmiklósi kincsről. In: László-Rácz (1977) 179.
362 Florescu (1979) Fig. 152, 154.
363 R. Theodorescu: Citeva observatii asupra unor piese de argintarie din veacul al XIV-lea. In jurul unei continuitati 

artistice balcano-dunarene. Studii §i Cercetari de Istoria Artei 14 (1967) 145-153; idem: Sur la continuité artistique 
balkano-danubienne au Moyen Age. (A propos de quelques pieces d’argenterie et de parure des Xe-XIVe s.) 
RÉSE 6 (1968) 297-299.

364 Itt N. Mavrodinovra hivatkozik (Mavrodinov [1943] 222-224), csakhogy az utóbbi szóhasználatában az „Al-Duna” 
egyáltalán nem jelentette -  mert nem jelenthette -  az Al-Dunától északra jóval távolabbra eső  vidékeket is. 
Nagyszentmiklós az Al-Dunától légvonalban 150 km-re esik, és a kora középkorból eddig -  még csak a hipotézis 
szintjén sem -  egyetlen al-dunai műhelyt, illetve annak egyetlen termékét sem sikerült azonosítani. Az a gondolat, 
hogy az „Al-Duna vidéke” fogalom a Maros-torkolatvidékkel egyáltalán összekapcsolható, nyilvánvaló eufemiz
mus, és a modern román állam politikai koncepcióját igazolni szándékozó történetszemlélet megnyilvánulása.

365 A  hivatkozott helyen Mavrodinov (1943) 233. ezt a kontinuitást is csak Bulgária területére értette!
366 Rusu (1986b).
367 M. Rusu: Eimportance des contacts historiques pour la datation du trésor de Sínnicolaul Mare (említése M. Rusu 

most tárgyalt cikkében).

97



1799- 1999
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secoiui VIM - IX, azi la Vien#}

15. Romániai levélboríték (1999): felirata szerint 8-9. századi a nagyszentmiklósi kincs

csolatos: logikai úton nyert következtetése szerint a csatot nem „Butául” készíttette;368 tőle függetlenül 
ugyanerre a megállapításra jutott Róna-Tas A. is.369 Vitathatónak tartom viszont M. Rusu azon kijelentését, 
amelyikkel a szerző a korábbi kutatás nagy részével is szembefordult: szerinte a kincs edényei egyetlen idő
szakból származnak. Azt pedig, hogy az edények készülése a képrombolás korszakára tehető, ismeretelmé
leti, tipológiai és ideológiai okokból nem tartom bizonyíthatónak. (A 8. századi bizánci fémművességet ele
ve igen kevéssé ismerjük, az ismert darabok között nem találni a kincsnek párhuzamát, és nem lehet tudni 
azt sem, hogy a képrombolás egyáltalán milyen hatással volt, illetve volt-e hatással a korabeli ötvösségre.) 
Történeti okból azt a gondolatmenetét tartom igen kockázatosnak, amely alapján arra gondolt, hogy az 
edényeket a -  több mint hipotetikus! -  avar püspökség számára készítették volna. (Nem lehet kétség az 
iránt sem, hogy a 2. és 7. korsó ábrázolásai összeegyeztethetetlenek lettek volna a liturgiában való fölhasz
nálással.) M. Rusu ezen cikkét a jelzett ellenvetéseim ellenére is tisztán tudományos indítékúnak s a 
Nagyszentmiklóssal kapcsolatos román kutatáson belül egy tudományosan kifogástalan, tárgyilagos meg
nyilvánulásnak kell tartanunk. Reméljük, lesz követője. A változásnak mutatkozik is bizonyos előjele, 
mégha egyelőre nem-tudományos fórumon. A román posta 1999-ben, a kincs előkerülésének 200. évfordu
lója alkalmából egy speciális levélborítékot adott ki, melynek illusztrációja aláírásában a leletet a 8-9. szá
zadra keltezik370 (15. kép).

368 Rusu (1986b) 35.
369 Göbl-Róna Tas (1995) 20.
370 A  kincs legutóbbi, az avarokkal együtt történt tudományos említése: I. Stanciu: Avarii. In: Istoria Romanilor, II. Ed.: 

D. Protase-A. Suceveanu. Bucure§ti 2001, 717-725.
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A (volt) szovjet kutatás: Vladislav Petrovic Darkevic és Boris Il’ic Marsak

Az európai műveltségű N. E Kondakov és K. V. Trever után a (volt) szovjet kutatásban -  politikai és kultu
rális okokból egyaránt -  hosszú ideig nem akadt senki, aki egyáltalán figyelmet fordított volna a nagyszent- 
miklósi kincsre. Csak sajnálhatjuk, hogy a nagy tudású és kiváló szemű Ja. I. Smirnov a „keleti ezüst” ere
detileg tervezett szintézisével nem készült el. A tágabb értékelésben ugyanis -  Petrossa mellett -  helyet 
kívánt adni a nagyszentmiklósi kincsnek is!371 A szovjet kutatás mélypontját az jelentette, amikor a 7. sz. 
korsó galvanoplasztikai másolatát -  fenekén ott volt a Magyar Nemzeti Múzeum jelzése! -  „új szászánida 
edényeként adták közzé.372 Egy lexikoncímszótól373 eltekintve egy negyed századnak kellett eltelnie, míg 
újból képzett tudósok foglalkoztak a kincsünkkel; elsőként csak egyszerű párhuzamként,374 később a lelet 
egészét nézve. (Teljesítményük értékét nem csökkenti az, hogy vitatkozom az utóbbi kutatók nézeteivel.)

V E Darkevic a kora középkori közép-ázsiai fémművesség egyik legjobb szakértője,375 aki a világszerte is
mert B. I. Marsak mellett a nemzetközi kutatás előtt méltatlanul szorult háttérbe, vagy éppenséggel: ismeret
len maradt. Ami viszont a nagyszentmiklósi kincset illeti, az általam -  különösen a művészettörténetet a tör
ténelemmel kiválóan ötvöző szemlélete miatt -  nagyra becsült könyvében az előbbi kutatásában éppenséggel 
teljes tájékozatlanságot árult el.376 A szerző a tekintélyes nagyságú irodalomból valószínűleg egyedül 
N. Mavrodinov művét, szemmel láthatólag annak is csak az illusztrációit ismerte. A 9-10. századi európai fém
művességre gyakorolt keleti hatásokat -  s ennek során a nagyszentmiklósi kincset - V P .  Darkevic a könyve 
függelékében tárgyalta. Az általa használt kulturális-földrajzi terminus („kárpát-dunai művészet”) már önma
gában is az adott régió történeti és kulturális viszonyainak teljes félreismeréséről tanúskodik; a 9. századi mor
va, a 10. századi magyar és a 9-10. századi bolgár ötvösséget ilyen sommásan nem lehet egy kalap alá venni.

V P. Darkevic a nagyszentmiklósi kincset úgy sorolta a közép-ázsiai és korai iszlám ötvösség hatókörébe, 
hogy közben a bizánci fémművességet egyáltalán nem méltatta figyelemre, a Kárpát-medence kora közép
kori régészetében pedig teljesen tájékozatlan volt. E látásmód, ületve ismeretanyag alapvetően behatárolja 
megállapításai érvényességét. Szerinte Nagyszentmiklós keleti kapcsolatai három forrásból táplálkoztak. Az 
első a szászánida ábrázoló művészet, méghozzá annak a 8-9. századi korai iszlám változatában. A második a 
közép-ázsiai művészet, annak a steppei török kapcsolatain keresztül, végül pedig a korai abbaszida művészet.

A szerző mindezen kapcsolatok igazolásával és elemzésével, majd a történeti hátterüknek akár csak mi
nimális fölvázolásával is -  hogy ti. ezen művészeti hatások hogyan juthattak el a Tisza-Maros szögletéhez -  
adósunk maradt. Meggyőződésem szerint ezt hihető módon nem is volna lehetséges megmagyarázni; ha vi
szont arra V E Darkevic még csak kísérletet sem tett, akkor a nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatos gon
dolatai tudományosan nem értékelhetők.

B. I. Marsak a keleti művészet világhírű kutatója, a nagyszentmiklósi kinccsel mindkét közismert köny
vében foglalkozott. Az első írásakor még nemigen mélyült el Nagyszentmiklós problematikájában, mindösz- 
sze annyit írt róla, hogy a szogd fémművesség általa elkülönített A és C csoportjának (nála: „iskola”) kerek 
poncai szerinte „valószínűleg szír közvetítéssel vagy a steppei népeken keresztül” eljutottak a „pannóniai” 
nagyszentmiklósi kincshez, s hogy a tomyzi lapos tálka (16. kép) palmettái a „Duna-menti” Nagyszentmikló- 
son is előfordulnak.377 A -  Szovjetunióból nézve: valóban jelentéktelen földrajzi -  tévedésektől most nyu-

371 Vö. Smimov (1909) 4; észrevételei között biztosan több maradandó is lett volna. Egyúttal viszont örülnünk kell an
nak, hogy nem kevés hányattatás után maga a korpusz egyáltalán elkészült és ilyen részletességgel megjelent, hi
szen ugyanerre és főleg ugyanezzel a nyomdai minőséggel a későbbi évtizedekben már egyáltalán nem kerülhetett 
volna sor!

372 Pokrovskij (1947).
373 Bol’saja Sovetskaja Énciklopedija 29 (Moskva 19542) 50.
374 Egy szerzőpáros többször hivatkozott a kincs ornamentikájára a feltehetően a Szvjatoszláv-hadjárat idején elrej

tett sarkeli kincs feldolgozása során, Id. T. I. Makarova-S. A. Pletnéva: Pojas znatnogo voina iz Sarkela. SovArch 
1983/2, 62-77.

375 Egy másik könyve arról tanúskodik, hogy az akkori Szovjetunióban valószínűleg ő volt a legjobban tájékozott a 
11-12. századi nyugat-európai fémedény-művesség területén is: V P. Darkevic: Svetskoe iskusstvo Vizantii. 
Proizvedenija vizantijskogo chudozestvennogo remesla v Vostocnoj Evrope X-XII véka. Moskva 1975.

376 Darkevic (1976) 173.
377 Marsak (1971) 54—55. Elképzelhető, hogy nem tudott a Maros létezéséről, de az is lehet, hogy a Szovjetunióban 

más földrajzi dimenziókhoz szokván a „Pannónia” és a „Duna-mente” megjelöléseket elegendőnek látta Nagy
szentmiklós ilyetén lokalizálásához.
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16. Kerek poncokkal kitöltött háttér (Tomyz, 8-9. század) (M: 1:1)

godtan eltekinthetünk (a Duna és a Tisza távolsága ezen a tájon mindössze 100 km, a „Pannónia” terminus 
semmilyen történeti korszakban sem vonatkoztatható a Dunától keletre eső területekre). Az említett ötlet 
-  akár csak hipotézis formájában történő -  kifejtése hiányában azt a gondolatot, hogy a háttér kerek pon
cokkal való díszítésének gyakorlata szír közvetítéssel került volna el a nagyszentmiklósi kincs készítőihez, 
bízvást elvethetjük. A szerző adós maradt e díszítőelem térbeli és kulturális elterjedése bemutatásával, a szír 
eredet igazolásával (egyáltalán mi a „szír” ebben az időszakban?), s főleg annak fölvázolásával, hogy egyál
talán hogyan juthatott volna el egy szírek közvetítette abbaszida ornamentika a Maros-vidékre.

B. I. Marsak a második könyve írásakor már úgy tért vissza Nagyszentmiklóshoz, hogy a Kárpát-meden
cei régészetben tájékozottabb lett. Sajátos szerkezetű gondolatmenetéből nem könnyű kihámozni a kincs
re vonatkozó lényeget, s a bizonyítás sajnos ez esetben is hiányzik. Bizánc vizsgálatától ő is, itt is elzárkó
zott: „Nem kerülnek itt elemzésre e kincs teljesen önálló és más problémákkal kapcsolatos bizánci
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elemei”,378 holott korábbi könyvében Bizáncnak a közép-ázsiai fémművességre gyakorolt hatását még más
ként ítélte meg. Eszerint az A  és B iskola egyik-másik vonásának a bizánci edényekkel való egybeeséseit 
nem szabad figyelmen kívül hagyni és azokat a véletlen művének tekinteni.379 Vajon nem az lett volna a ku
tatás talán legfőbb nyeresége, ha a keleti fémedény-művesség egyik legjobb ismerője megvonja a mérleget: 
szerinte melyek a kincs bizánci és melyek annak a keleti elemei?!

Amikor V. E Darkevic és B. I. Marsak a kinccsel kapcsolatban teljesen mellőzte Bizáncot és az antik örök
séget, az súlyos félreértést szült a részükről. így fordulhatott elő például, hogy egyikük a nagyszentmiklósi 6. 
sz. korsó lóhere alakú szájnyílását (ld. 263. kép: 2) „a kanál alakú szájnyílású közép-ázsiai borosedényekkel” 
hozta kapcsolatba,380 ahelyett hogy figyelembe vette volna a szóban forgó szájnyílás-típusnak évszázadokon 
át általánosan elteijedt voltát az európai (görög, római, bizánci) fém- és agyagedény-művességben. Egy Kö- 
zép-Európában talált kincs kutatásából Bizáncot kihagyni, vagy annak a készülésére gyakorolt hatását izo- 
láltnak gondolni nemcsak alapvető tévedés, hanem az egész régió kora középkori anyagi kultúrájának félre
ismerése. Különösen érthetetlen ez egy olyan jószemű kutató részéről, aki különben fölfigyelt arra, hogy a 
19. sz. edény üvegpaszta (nem zománc!381) berakásában kereszt látható (ld. 240. kép: 1; 242. kép: 2).382 Ezért 
meglepő hát, hogy B. I. Marsak ennek ellenére végül úgy véli: ezen edény készítésénél „a keleti hagyomá
nyokkal kapcsolatban álló edények szolgáltak előképül”,383 s a kincs gyökereit végül is nem tudja másutt és 
másként elképzelni, mint a 9. századi abbaszida kalifátusban. Ez úgy történt, hogy miközben hosszan érteke
zett a kalifátus központi területeinek fémművességére vonatkozó ismereteink hiányos voltáról, s különösen 
az előbbire gyakorolt keleti hatásról, a kincs készülését mindenek ellenére -  etnikailag, kulturálisan csak na
gyon óvatosan jelzett -  „barbár mestereknek” tulajdonította,384 akikről másutt kimondja: „az úgynevezett ké
ső avar stílusnak megfelelő képzettségük” volt.385 A B. I. Marsak által megalkotott, végtelenül bonyolult vi
szonylatrendszernek a történeti és régészeti háttere, s a rokon díszítőelemeknek a 9. századi morva 
fémművességben való előfordulása megvilágítatlanul maradt. Legföljebb bizonyos egyetértéssel nyugtázhat
juk azon nézetét, mely szerint a korsókkal szemben a többi edénytípus „a nomád, elsősorban avar hagyo
mányra vezethető vissza”,386 csak hiányoljuk ennek bővebb kifejtését (mely edények, mely „avar hagyomá
nyok”, és mindez mit jelent a kincs egésze számára?). Hogy ez az „avar hagyomány” végül is miként 
egyeztethető össze a kincsnek általa kínált -  szerintem megalapozatlan -  keltezésével (8. század vége, 9. szá
zad eleje, „semmiesetre sem később, mint Mamun uralkodási ideje”;387 a legkésőbbi tárgyak a 9. század 2. fe
léből származnának) és a protobolgár teóriához mindenáron való ragaszkodással, az aligha következtethető 
ki. Nyilvánvaló ugyanis, hogy magyarázatul nem elegendő az a több elemében is vitatható, illetve bizonyítat- 
lan gondolatmenet, mely szerint az általa korábban kifejtettek „megerősítik a bulgár elméletet annyiban, 
hogy a dunai bolgárok (az arab forrásokban burdjar vagy burdjan) és az arabok a 9. század 60-as éveiben a 
Bizánci Birodalmat két oldalról fenyegették. Közös érdekeik közvetlen kapcsolatokhoz vezethették őket. Ke
leti eredetű fémedények Bizánc megkerülésével is eljuthattak a bolgárokhoz.”388

Hogy B. I. Marsak mennyire az ázsiai fémművesség szemszögéből, annak esztétikai elveit követve nézte 
a kincset, mi sem mutatja jobban, mint hogy az eddigi kutatás teljesen egybehangzó véleménye szerint leg
szebb és leggondosabban kivitelezett 2. sz. korsót ő a legkevésbé kidolgozottnak tartja.389 Márpedig ha eny- 
nyire nem tudott kizökkenni a keleti ízlést követő horror vacui értékrendjéből s belehelyezkedni Nagyszent- 
miklós világába, akkor az lett volna jó, ha a világszerte nagyra értékelt speciális ismereteivel gazdagította

378 Marschak (1986) 309.
379 Marsak (1971) 62.
380 Marschak (1986) 310.
381 Ibidem 308.
382 Ibidem.
383 Ibidem.
384 Ibidem 311.
385 Ibidem 313.
386 Ibidem 314.
387 Ibidem. -  Szó sem esik arról, hogy egyáltalán hogyan, miért kerülhet ide ennek a 813-833 között uralkodó kalifá

nak a neve. A Nagyszentmiklóssal foglalkozó szakirodalomban nemcsak nem szerepel ez a terminus, de annak be
mutatását sem olvashatjuk a tárgyalt könyvben, hogy miben különbözik, illetve hogy egyáltalán megkülönböztet
hető-e a „Mamun-kori fémedény-művesség” pl. az említett kalifát közvetlenül megelőző „Amin-koritól” (809-813) 
és az őt közvetlenül követő „Mutassim-koritól” (833-842).

388 Ibidem 315.
389 Ibidem 311. Vagy a hivatkozott edényszám nyomdahiba volna?
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volna Nagyszentmiklós kutatását (ugyanez illik V. P. Darkevic idevonatkozó munkájára is). A kinccsel fog
lalkozó közép-európai régészek és művészettörténészek közül ugyanis senki sem mélyült el annyira a kö
zép-ázsiai fémművesség vizsgálatában, mint e két kutató. Nyilvánvaló tehát, hogy a kincs kutatásának nem 
elsősorban arra lett volna szüksége, hogy ők a keleti elemeket fedezzék fel, illetve mutassák ki 
Nagyszentmiklósban; ez a munka Közép-Európából Kelet felé kitekintve is elvégezhető, amint ez több ré
gésznek, művészettörténésznek köszönhetően lényegében már meg is történt. Az sem szorul bizonyításra, 
hogy egy Kárpát-medencei kincs az eredményesség minimális kilátásával csakis a Kárpát-medencei régé
szetben való tájékozottság mellett tanulmányozható. Egyértelmű hát, hogy az ő részükről éppenséggel a 
kincs azon vonásainak kiszűrése lendítette volna előre a kutatást, amelyek nem a Keletről származhatnak. 
A másik nagy hozzájárulásuk az „Orient oder Rom” régi dilemmájának akár általános, akár konkrét tanul
mányozása lett volna, aminek nyomát sem látni. Valójában az egyik leglényegesebb kérdés az, hogy mi a 
kincsben az egyedi és mi a keleti, mi pedig a Rómából, Bizáncból átvett. V P. Darkevicnak és B. I. 
Marsaknak a nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatos állásfoglalásaiból azt vonom le tanulságként, hogy még 
a kincs ázsiai elemei is kizárólag az európaiakkal együtt vizsgálva határozhatók meg.

Erdélyi István

A Pataky Lászlóval közösen írt közleményei a kutatástörténetet gazdagították, néhány ötvöstechnikai meg
figyelése az edények kapcsolatainak vizsgálata során hasznosítható.3893 Mindezzel suo loco foglalkozom.

Bóna István

Az e témakörben való hosszú és különös hallgatás (vö. 19. old.), az avarokkal foglalkozó cikkek tucatjai és 
a Kárpát-medence népvándorlás kori régészetének összefoglalása után Közép-, Délkelet- és Kelet-Európa 
régészetének tökéletes ismeretében fogalmazta meg a kincs avar eredetét addig vallók között a legteljesebb 
állásfoglalást.390 A világban -  mint annyi más magyar publikáció -  a nyelvi elzártság miatt ez is ismeretlen 
maradt, miközben a magyar kutatás éppen ennek nyomába lépve hagyott föl Nagyszentmiklós magyar ere
detének három évtizeden át tartó hirdetésével, és képviseli azóta minden megnyilvánulásában az avar ere
detteóriát. Bóna I. világos szavakkal fogalmazta meg, hogy miben áll a kincs önállósága és keleti kapcsola
tainak lényege, számba vette az avar leletanyaggal való fontosabb párhuzamokat, analógiákat (ivókürtök, 
kelyhek, Ada, Mödling stb.). A kutatásban egyedüliként vetette össze az edények aranyfinomságát a solidu- 
sokéval,391 és megállapította, hogy azonosakat csak 610-685 között vertek a Bizánci Birodalomban. A kincs 
rovásírását még a szarvasi felirat előkerülése előtt (!) pontosan helyezte el az eurázsiai rovásírásos ábécék 
között. Ugyanígy kijelölte a 21. sz. edény keresztjének, az azt körülfogó feliratból pedig a „zoapan” és az 
„aláhúzott B” betű korát és történeti helyét. Különös és figyelemre méltó -  ez eltért ugyanis a szokásától -, 
hogy mint addig, később is csak egy-egy mondat erejéig foglalkozott a kinccsel, még a következő években 
írt különféle kiállítási katalógusokban és összefoglalásokban sem392 írt róla.

Hans Wilhelm Haussig

Nagyszentmiklós történeti értékelésében minden tekintetben a legmesszebbre -  akárcsak korábban, egy 
másik kiemelkedő jelentőségű kora középkori steppei lelet esetében, a Mala Perescepinó-i lelet értékelése 
során is393 -  egy különben rendkívül nagy ismeretanyaggal rendelkező kutató, H. W. Haussig merészkedett. 
A kincset protobolgár tulajdonban voltnak gondolja, a feliratai pedig 8-10. századi protobolgár feliratok 
lennének -  mindez éppenséggel még könnyen bele is illik a kutatás szélesen elterjedt vonulatába. Ámde 
hogy az edények maguk Baktriában készültek volna, s onnan a paulikiánusok révén kerültek volna Bulgá-

389a Erdélyi (1985); Erdélyi-Pataky (1968); iidem (1971).
390 Bóna (1984) 344—346.
391 Hogy a kincs edényei solidusokból készültek, ezt a gondolatot László Gy. vetette föl elsőként, vö. László-Rácz 

(1977) 169.
392 Bóna (1985) 18; idem  (1986); idem  (1988); idem: A  népvándorláskor művészete. Kézirat a Magyarország művé

szettörténete c. kézikönyvbe, melyet a szerző szívességéből olvashattam 1986-ban.
393 Vö. Bálint (1988) 377-383.
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riába, ahonnan aztán a magyarok Szent Istvánnak a Sámuel cár elleni hadjárata (1018) alkalmával egy ott 
általuk föllelt előkelő protobolgár vezéri sírból hozták volna el394 -  ez a gondolatmenet csakis a fantazma
góriák birodalmába sorolható.

Peter W. Schienerl

A nagyszentmiklósi 2. sz. korsó ábrázolásaival foglalkozó rövid cikke395 csak azért érdemel itt külön emlí
tést, mert a kincs kutatásának egyik jellegzetes, mára szerencsére ritkábbá vált irányzatát képviseli. Az 
egyiptomi iszlám amulettek specialistája szemmel láthatólag egy emlékkönyvben való részvétel miatt vállal
kozott erre a kutatási területétől távol eső „kirándulásra”. Ennek során a 2. sz. korsó medaillonjaiban lát
ható jelenetek összefüggéseinek kronológiai értelmezésére vállalkozott, mégpedig úgy, hogy messzemenő
en László Gy. könyvére támaszkodott, annak megállapításait készpénznek vette, s a kinccsel foglalkozó 
szakirodalomból csak egy-két munkát használt fel. Nem érintette a kincs tipokronológiai kérdéseit, és nem 
készített elemzést arról sem, aminek ő maga szakértője,396 hogy ti. a két nagyszentmiklósi korsón valóban a 
Boraq ábrázolása látható-e (ld. 459. old.). A cikk annak illusztrációja, hogy bár a kutatásnak nyilvánvaló 
módon az egyes diszciplínák módszerei és kérdésfelvetései szerint kell folynia, ugyanakkor a rokon tudo
mányterületeken elért eredmények nem hagyhatók figyelmen kívül.

Robert Gobi -  Róna-Tas András

Könyvük397révén a kincs nyelvészeti kutatásában kétségtelenül előrelépés történt, még akkor is, ha a mű -  
kisebb részletkérdések rövid taglalásai mellett -  valójában csak a többféle nyelvű és típusú felirat sorában 
egyedül a rovásírásosakat, azokat is egyetlen szemszögből (paleográfia) vetette elemzés alá. A  könyvről írt 
cikkem398 nyomán vita bontakozott ki Róna-Tas A. és köztem,399 melyet nem látok szükségesnek e könyv
ben megismételni. Itt megemlítendőnek egyedül azon meglepetésemet tartom, amelyet a kinccsel kapcso
latos nyelvészeti és történeti kutatások szétválásának visszavonhatatlan, tompíthatatlan jellege okozott ben
nem. Miközben ez az adatok gyarapodása és a tudományos módszerek elmélyülése következtében a kutatás 
természetes velejárójának, egyértelműen pozitív fejleménynek tekintendő, úgy sajnálatos jelenség az, ami
kor a nyelvész olyan történeti forrásadatot hagy említés nélkül, amelyik a lehető legszorosabban érinti ku
tatása tárgyát.400 A könyvből a kincs régészeti tanulmányozását közvetlenül csak az edényfülekkel kapcso
latos fejtegetés és a feltételezett sátorábrázolás (ld. 284. kép) érinti. Egy dolgot viszont elismeréssel 
(egyúttal a régészeknek szóló kritikával) kell itt megállapítanunk: miután annyi régész vizsgálta személye
sen a kincset, a numizmata, történész R. Göbl volt az, aki észrevette azt a különben jól látszó részletet, hogy 
a 10. sz. tálkának nem hiányzik a csattövise, hanem az egyszerűen csak letörött.

Falko Daim -  Peter Stadler

Az Ausztriában 1995-ben indult projekt első publikációja.401 A munka alapját és módszerét a P. Stadler ál
tal hosszú ideje gyűjtött adatbázis határozta meg, mely az avar kori sírleletek tekintélyes hányadának tipo
lógiai adatait tartalmazza. A katalóguscikk igazi nóvumát a kincs edényeinek szeriációja jelenti, ami az em
lített adatbázissal való szembesítés eredménye (bővebben lásd 556-557. old.). Még ennél is többet fog 
jelenteni a projektben elvégzett és folyamatban levő ötvöstechnikai és különféle természettudományos

394 H. W. Haussig: Die Runen des Schatzes von Nagy-Szent-Miklós in ihrer Bedeutung für die Runenschriften Ost
europas. In: Röhrbom-Veenker (1985) 17-45.

395 R W. Schienerl: Zum Bildprogramm des Kruges Nr. 2. aus dem Goldschatz von Nagyszentmiklós in Wien. In: 
Lebendige Altertumswissenschaft. [Festschrift H. Vetters] Hg.: M. Kandier et alia. Wien 1985, 322-326.

396 Vö. P. W. Schienerl: Volkstümliche al-Buräq-Darstellungen aus Ägypten. Archiv für Völkerkunde 39 (1985) 
181-197.

397 Göbl-Róna-Tas (1995).
398 Bálint (1998).
399 Róna-Tas (1998); Bálint Cs.: Megjegyzések Róna-Tas András megjegyzéseire. Száz 1998, 949-956; Róna-Tas A.: Jó 

hír a nagyszentmiklósi kincs kutatásáról. Ibidem 956-957.
400 A  796-ban a Duna mentén tartott zsinat az avarokról mint „gens... sine letteris” írt, vö. MGH Concilia 2, 174,14.
401 Daim-Stadler (1996).

103



megfigyelések közzététele. Külön érdekesség lehet annak a remélhető megvilágítása, hogy a páros edények 
miként viszonyulnak egymáshoz. így pl. a szeriáció során a 9. és 10. sz. tálka egymás mellé került, míg a tár
gyakon végzett megfigyeléseim szerint a két edény között a kopottságuk foka alapján kronológiai különb
ség mutatkozik. Izgalmas kérdés, hogy az apró ötvöstechnikai különbségeken kívül édestestvéreknek mu
tatkozó 3. és 4. sz. edény közül minek alapján került „előbbre”, azaz „korábbra”, „régebbre” a 4. sz. korsó. 
A választ rá és több, itt nem említett kérdésre megkapjuk P. Stadler előkészületben levő munkájában.

Bakay Kornél

A kinccsel kapcsolatos véleménye egy egyetemi tankönyvben jelent meg.402 A szerző úgy véli, hogy a kincs 
egy 5-6. századi és egy 7-8. századi részből tevődik össze, míg a rovásírással készült feliratai 9-10. századi
ak. Az írás módszertani hibáira, velem kapcsolatos személyeskedéseire nem térek ki.

Garam Éva

A kincs 2002-ben rendezett budapesti kiállítására kiadott katalógusban a szerző a tőle megszokott módsze
rességgel vette számba a kincs és az avar leletanyag mindazon kapcsolatait, amelyek egyik részére a kuta
tás már korábban fölfigyelt, s amelyeket a saját ismereteivel kiegészített és rendszerezett.403

Makkay János

A kincs múzeumba kerülése körülményeire vonatkozó újabb levéltári irat fölfedezése alkalmából egy rövid 
összegzésben fejtette ki a kutatásával és problematikájával kapcsolatos véleményét.404 Ez a szerzőnek több 
olyan állásfoglalására támaszkodik, amely a kutatásban nem egyedülálló és amellyel ezért e könyvben má
sutt részletesen foglalkozom; szerintem a kincs nem 6-8. századi periferikus iráni termék, nem lehetett al
földi bolgár tulajdonban, a kereszttel díszített medaillonok nem utólag kerültek a csészékbe, a kengyeláb
rázolás hiánya nem korjelző stb. A kincs kutatása és problematikája szerteágazóbb annál, mintsem hogy 
túlnyomórészt magyar publikációk alapján véleményt lehessen nyilvánítani róla.

402 Bakay K.: Őstörténetünk régészeti forrásai I. (Miskolci Bölcsész Egyesület) 1997, 229-244.
403 Garam (2002).
404 Makkay (2002).
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III. A PROTOBOLGAR EREDET ELMELETE

Hosszú ideje, világszerte elterjedt nézet, hogy a kincs protobolgár eredetű. Senki sem tartja számon, hogy ezt 
legelőször Schoenviesner István, a budapesti egyetem első régészprofesszora írta le a két évvel a kincs megta
lálása után (!) megjelent monográfiájában.405 Nagyszentmiklós protobolgár emléknek történő meghatározása 
azóta folyamatosan él, a legkülönfélébb szerzők a legkülönfélébb típusú publikációkban foglaltak így állást.

A régészek annyira nem foglalkoztak elemző módon sem a kincs egészével, sem annak egyes részleteivel, 
hogy sokakban él a benyomás: ez a tézis egyértelműen és végérvényesen bizonyítottnak tekinthető. E ten
denciával, illetve kutatói magatartással szemben -  közvetett módon és nem egyszer tévedve -  egyedül a ma
gyar tudományosság lépett fel. Először annak révén, hogy az elmúlt négy évtizedben Magyarországon a 
kincs honfoglaló magyar eredetének ötlete terjedt el (ld. 135-145. old.), a legutóbbi időkben pedig az avar 
kapcsolatairól jelenik meg egy-egy pozitív állásfoglalás (ld. 1261. j.). A protobolgárnak történő meghatáro
zás jellegzetes módszertani hibája, hogy a legtöbb esetben egymástól szétválaszthatatlanul összekeveredik 
a készülés és a birtoklás nagyon is megkülönböztetendő szempontja. Ez utóbbira az alábbiakban külön fi
gyelemmel leszek.

A protobolgár meghatározás elmélete az eredetét nézve három pilléren nyugszik, mindegyiküket -  más
más diszciplínában -  egy-egy nagynevű tudós állította fel. A nyelvész V. Thomsennek a feliratokkal foglal
kozó cikke, a művészettörténész N. Kondakovnak az előbbinél nem kevésbé régen közzétett állásfoglalásai 
és végül a régész-művészettörténész N. Mavrodinov könyve révén terjedt el világszerte mind a tudományos, 
mind a népszerűsítő könyvekben. E három mű közül még a legfrissebb is több mint fél évszázada íródott! 
A probléma természetesen nem önmagában a nézet régiségében rejlik, hanem abban, hogy miközben a mo
dern tudományos munkákban számtalanszor és többnyire fenntartás nélkül hivatkoznak az említett három 
tudósra, nem veszik figyelembe: időközben lényeges újabb típusú régészeti leletek és feliratok váltak ismert
té, de köztük egy olyan sem, amely a protobolgár teóriát megerősítené! Az eddig felhozott bizonyítékokat 
és érveket csak egy kicsit is gondosabban megnézve hamar kiderül: a „9. század -  protobolgár -  9. század” 
kor- és etnikum-meghatározás kezdettől fogva tautologikus jellegű volt.

A kincs protobolgár készülésének és/vagy protobolgár birtokban voltnak történő feltételezése nemcsak 
egykor, de ma is történeti, régészeti és nyelvészeti következtetésekre és/vagy az említett tudományokhoz 
tartozó adatok, nézetek kombinációira támaszkodik, és egyszer sem régészeti leletekre, azok elemzésére. 
Meggyőződésem, hogy módszertani szempontból nem elegendő és egyáltalán nem kifogástalan az adatok
nak és különféle következtetéseknek szubjektív elrendezése, csoportosítása. Gyakran elmulasztják a krono
lógia vizsgálatát, holott a számításba vett történeti, régészeti és nyelvészeti szempontok mindegyikénél 
előbb egyenként mérlegelendő (kellene, hogy legyen): az egyes konkrét adatok valójában mely korszakból 
valók, illetve hogy azok mely korszak(ok)ra, évszázadokra vonatkoztathatók. Végezetül: mindezen állásfog
lalásokkal kapcsolatban sosem tévesztendő szem elől a kutatásnak az adott pillanatban elért foka és az a le
hetőség, hogy egyes szerzőket esetenként tudományon kívüli szempontok is befolyásolhattak.

405 Schoenviesner (1801) Paragraphus XLII: 84.
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A PR O TO B O LG Á R  E R E D E T  FELTÉTELEZÉSÉN EK  
M ÓDSZERTANI ÉS TÖ RTÉN ETI GYENGÉI

Szakmai illetéktelenség okán egyáltalán nem foglalkozom a kincs felirataival és azok kutatásával. Vannak 
azonban a megfejtési kísérleteknek olyan történeti vonatkozásai is, amelyek mérlegelését a turkológusok el
mulasztották. Megismételve azt a beismerést, hogy a filológiai kérdésekben járatlan vagyok, megengedhe
tőnek tartom, hogy V Thomsen állásfoglalásával kapcsolatban néhány kritikai megállapítást tegyek. A  nagy 
turkológus ugyanis általa kevéssé ismert diszciplínák területére merészkedett és alapvetően téves megálla
pításokra jutott -  én pedig éppen azok nézőpontjából tartom szükségesnek rámutatni az általa adott meg
határozás gyenge pontjaira.

A feliratok protobolgár eredetűnek történt meghatározása során már a kezdet kezdetén öt alapvető 
módszertani és történeti jellegű hibát követtek el, melyek tisztázására, illetve kiküszöbölésére még csak kí
sérlet sem történt. Az alaphibák a következők:

A felirat mint kor- és etnikumjelző

Az egyik hiba abban a szintén ma már pusztán tudománytörténeti kuriózumként kezelhető felfogásban rej
lett, amelyik egyáltalán lehetségesnek tartotta azt, hogy egy kincs készítőinek és/vagy birtokosainak etniku
mára vonatkozóan a feliratok alapján mindent eldöntő megállapításokat lehet tenni.406 Ez a szemléletmód 
a 19. század elején elterjedt szemléletnek, annak a tudománytörténeti korszaknak volt természetes megnyil
vánulása, amikor a nyelvészet és a régészet még nem vált el teljes határozottsággal egymástól, s amikor vi
lágtörténelmi jelentőségű tárgyak korának és kulturális hovatartozásának meghatározása a feliratok meg
fejtésével együtt történt (pl. a rosette-i, az orchoni és a jeliingei kő felirata stb.). Ma már senkiben sem 
merül föl kétség aziránt, hogy az említett meghatározás lehetősége kizárólag olyan tárgyaknál jöhet egyál
talán szóba, amelyeknél a felirat a tárgy készülésével egyidejű és/vagy a felirat tartalma vagy az abban sze
replő személy történetileg pontosan azonosítható. Márpedig az egyidejűség Nagyszentmiklós esetében csak 
a 8-10. és a 21. sz. tálkák feliratai esetében áll fenn, ezzel szemben a többi poncolt és bekarcolt rovásírá
soknál nem feltétlenül. Ez azt jelenti, hogy a kincs feliratai általában nem a priori alkalmasak a kincs egé
sze korának és etnikai hátterének meghatározására, s ami a feliratokon szereplő személyek történeti azo
nosíthatóságát illeti, attól köztudottan fényévnyi távolságban van a kutatás. (Jómagam több mint 
valószínűnek tartom, hogy ezt releváns források hiányában sosem lehet elvégezni.)

A nyelvészet viszonya más diszciplínákhoz

A további módszerbeli hibák forrása abból fakadt, hogy V Thomsen leíró nyelvész volt, akinek a történeti 
tájékozottsága -  különösen a Kárpát-medence vonatkozásában -  már a tudomány akkori állásánál is távol 
állt a tökéletestől. Ennél jóval nagyobb baj az, hogy az ő munkájára hivatkozva a többi kutató már vala
mennyi alkalommal úgy foglalt állást a 21. sz. tálka feliratának -  és erre alapozva: az egész kincs! -  proto
bolgár volta mellett, hogy még csak egy pillanatig sem mérlegeltek három körülményt:

406 Bóna (1984) II, 1599: „Keltezésében és értelmezésében túlságosan nagy szerepet játszottak és játszanak az edé
nyek különböző feliratainak megfejtési kísérletei.”
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1. V. Thomsen egyáltalán nem fordított figyelmet a kincs régészeti, művészettörténeti vonatkozásaira. 
Márpedig akár csak egyedül Hampel J. könyvében is találhatott volna egy sor olyan adatot, amely ráébreszt
hette volna, hogy Nagyszentmiklós 9. századi keltezése korántsem annyira kézenfekvő s még kevésbé nem 
bizonyított. Ha ezt a körülményt fölméri, akkor a neves turkológusban gyanú ébredhetett volna a dunai bol
gár meghatározás helytálló volta, a későbbi kutatásban pedig az általuk rendszeresen idézett nyelvész ez irá
nyú általános tájékozottsága iránt.

2. A most következő megállapítás magától V. Thomsentől származik: a felirat nem mutatja a bolgár-tö
rök nyelv jellegzetességeit -  mármost ő eredetileg egy, a protobolgárokhoz csatlakozott népre gondolt.407 
Óriási és egyben érthetetlen hiba volt, hogy a kutatás kivétel nélkül elment ezen megjegyzés mellett!

3. A harmadik mérlegelendő körülmény egy gyökeresen másik történeti lehetőség, mely részben még 
V Thomsen megfigyelésével is kiválóan egybevág. Nevezetesen annak valószínűsége, hogy a Kárpát-me
dencében, a kincs lelőhelye környékén nagyon is élhetett még egy másik nép is, amelyik a török nyelveknek 
a protobolgárokéval rokon dialektusát beszélte! Ma már egészen nyilvánvaló: V Thomsen és mindenki más 
részéről, aki csak őrá hivatkozott vagy az ő nyomába lépett, végzetes hiba volt, hogy az avar nyelvvel -  még 
annak ismeretlen voltában is -  egyáltalán nem is számoltak.

A történeti körülmények

A történetiség hiánya volt az, ami V Thomsen óta alapvetően meghatározta a feliratokkal foglalkozó kuta
tást és -  további módszertani hiba! -  ezáltal a kincs etnikai-kulturális meghatározását. Kétségtelen ugyan, 
hogy az avarok nyelve ismeretlen, dehát mégiscsak van itt néhány kikerülhetetlen tény, melyet a 
nagyszentmiklósi kincs török nyelvű felirataival kapcsolatban feltétlenül figyelembe kell venni:

1. Kárpát-medencei, és nem bulgáriai feliratokról van szó.
2. E feliratok kora lényegesen messze nem eshetik az Avar Kaganátus fennállásától, s akkor még csak a 

politikai rendszerről teszünk említést és nem magáról a népről, melynek tömeges jelenlétét az eddig feltárt 
8. századi sírok ezrei tanúsítják, s amely 9. századi továbbélésének kérdése a kora középkori Kárpát-meden
ce legnagyobb régészeti és történeti problémái közé tartozik. (A régészetet súlyos hiba [volt] figyelmen kí
vül hagyni.)

3. A feliratok egy olyan néptől származnak, amelyik -  történeti evidencia! -  a dunai bolgárokétól lénye
gesen eltérő nyelvet semmiképpen sem beszélhetett. Különös: a turkológusok még csak nem is tartották ér
demesnek mérlegelni annak lehetőségét, hogy ez a Kárpát-medencében napvilágot látott kincs éppenség
gel származhatna egy Kárpát-medencei néptől is?!408

Ami azonban 1924-ben, V Thomsen idejében és később, évtizedeken át még csak érthetetlen volt, ugyan
az ma már megengedhetetlen. Napjainkra ugyanis a 7-8. századi Kárpát-medencében beszélt nyelvek és 
használt írás ismeretét illetően a helyzet alapvetően megváltozott. Egyrészt a föltárt történeti források se
gítségével kikövetkeztethetővé vált bolgároknak, illetve onoguroknak a 7-8. századi Avar Kaganátusban va
ló jelenléte,409 másrészt előkerültek az első igazi avar írásos emlékek. Az I. szarvasi rovásírásos felirat egyik 
megfejtési kísérlete pedig -  igen óvatos megfogalmazásban410 -  szintén azt a tézist erősíti meg, hogy voltak 
onogur nyelven beszélők, illetve írók a 8. századi Kárpát-medencében, sőt, éppenséggel annak a keleti fe
lében, Nagyszentmiklóstól 90 km távolságban. (E közelség és az abból kovácsolt érv súlya viszonylagos, de 
föltétlenül figyelemre méltóbb, mint légvonalban 550 km-re eső bulgáriai leletekre hivatkozni. Egyúttal 
hangsúlyozom: amint önmagában a földrajzi közelséget nem, úgy a távolságot sem kívánom érvként felhasz
nálni!) A kincs török nyelvű felirataival foglalkozva ma már kényszerítő jelleggel számolni kell azzal a lehe
tőséggel is, hogy egy részük avar, esetleg éppen onogur nyelven íródott. Ez pedig magától értetődő módon 
kihat Nagyszentmiklós egészének megítélésére is.

4. És az avarok?!
Célszerű fölmérni, hogy az egyes diszciplínák jelenlegi kutatási helyzete milyen további következtetése

ket enged meg. A turkológia egyelőre nincsen abban a helyzetben, hogy a Kárpát-medencében élt onogu-

407 Thomsen (1917) 26.
408 Nincs felkészültségem véleményt formálni Németh Gy. besenyő-teóriájának nyelvészeti részéről, de annak meg

alapozatlan volta történeti, régészeti szempontból nézve már a születése idején is nyilvánvaló volt.
409 I. Bóna: Das erste Auftreten der Bulgaren im Karpatenbecken: Probleme, Angaben und Möglichkeiten. Studia 

Turco-Hungarica 5 (Budapest 1981) 107-111; másként Pohl (1988) 284.
410 Róna-Tas (1990) 27.

107



17. „Aláhúzott B” betű, I: a nagyszentmiklósi 21. sz. tálka feliratán (részlet: „boyla zoapan”; M: kb. 5:1)
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rok és a nyelvjárásilag velük egy csoportba tartozó dunai bolgárok nyelvemlékei között különbséget tudjon 
tenni. A szlavisztika jelenleg (még) szintén nem tudja eldönteni, hogy a „zupán” titulus az avaroktól előbb 
a Kárpát-medencei szlávokhoz, vagy inkább a balkáni szlávokhoz jutott-e el, majd valamelyiküktől került 
volna át/vissza (?) a nagyszentmiklósi 21. sz. tálkára.411 Ezért hát pusztán a kincs török feliratainak bolgár
török dialektusának történő meghatározása és a „zoapan” szóra támaszkodva módszertanilag alapvetően 
elhibázott a nagyszentmiklósi kincs egészét a szóban forgó, egyetlen tálka felirata alapján dunai bolgárnak 
tartani. (A kérdés régészeti vonatkozásáról az alábbiakban természetesen még esik szó.)

Egy paleográfiai és egy nyelvészeti probléma történeti aspektusai

Nagyszentmiklós nyelvészeti kutatásában két tendencia érzékelhető. Egyfelől az, amit már említettem: a 21. 
sz. tálka feliratában szereplő „boyla” és „zupán” tisztségnevek megítélése a kinccsel kapcsolatos történeti 
és régészeti kutatás egészét alapvetően befolyásolja. Másfelől pedig az, hogy a rovásírásos feliratok kapcso
latait csak statikusan szemlélik.

Az „aláhúzott B” betű (17. kép)

A 21. sz. tálkában a „Boyla”-felirat ún. aláhúzott B betűjének megítélése döntő hatással volt a kincs egészé
nek történeti és nyelvészeti meghatározására. Az idők folyamán a kutatásban axiómává vált az a kormegha
tározó jelleg, melyet e betűtípusnak V Thomsenre hivatkozva szokás tulajdonítani.412 (Szinte mindenki fi
gyelmen kívül hagyja azt, hogy ez a felfedezés Hampel Józseftől származik.413) Ez a sokáig mindent -  kort 
és etnikai hátteret -  meghatározni látszónak számító érv mára teljesen érvényét vesztette, ami döntő mó
don kihat a kincs egész történeti megítélésére.

Nagyszentmiklós kutatói már jó fél évszázada következetesen elmennek azon figyelmeztetés mellett, 
hogy ez a betűtípus a vrapi kincs füles korsójának talpán, az egyik monogramos verdejegyben szintén elő
fordul414 (169. kép: 2). Pusztán ebből az egy adatból mind Vrappal, mind Nagyszentmiklóssal kapcsolatban 
hosszú ideje alapvető kulturális és kronológiai következtetést lehetett volna levonni415 és súlyos történeti 
félreértéseket elkerülni. A verdejegyek alapján ugyanis egyértelmű, hogy az albániai korsó semmiképpen 
sem keltezhető a 9. századra -  az ugyanis a 7. századból való.416

Az „aláhúzott B” betű tárgyában további adatokat is figyelembe kell venni. Történészek és írástörténé
szek tájékoztatására írom itt le: helyettük régészek hívták föl először a figyelmet arra, hogy ez a betűforma 
egyáltalán nem kizárólag a 9. századra jellemző, hanem már megvolt a korábbi századokban is.417 Megnyug
tató, hogy így látja ezt a kincs feliratainak legújabb monográfiájában a betűtípusokra nagy figyelmet fordí
tó R. Göbl is,418 legföljebb azt hiányolhatjuk, hogy nem nevezte meg azokat a feliratokat és nem hivatko
zott a kutatás korábbi eredményeire. A bizonyítást -  tehát az elsőség érdeme nélkül -  több évtized tévutai 
után, most pótolom.

Néhány példa arra, hogy ez a betűtípus Bulgárián kívül és nem kizárólag a 9. században fordult elő: nagy 
számban fordul elő 6-8. századi bizánci pecsétek monogramjaiban (18. kép: A ),419 föllelhető I. Anastasius 
egyik pénzén,420 a Vatikáni Múzeum egyik keresztjén, mely epigráfiai és történeti alapon a 6. század első 
negyedére keltezhető,421 fölfedezhető egy 577-ből származó ezüsttál feliratában (18. kép: B: 2),422 egy isme
retlen lelőhelyű, a 6. század 2. felére, a 7. század elejére keltezhető csüngős relikviatartó monogramjában

411 Idem (1998).
412 Thomsen (1917) 15, 27; Fehér (1931) 124.
413 Hampel (1886) 54.
414 Horváth (1943) \\l\Fettich (1937) 115.
415 Vékony G. -  apriorisztikus történeti érveléssel és szintén figyelmen kívül hagyva e betűtípusnak a 9. századnál ko

rábbi előfordulásait -  a nagyszentmiklósi „aláhúzott B”-vel keltezte Vrapot, s nem fordítva: Vékony (1973) 304.
416 Dodd (1961) No 103.
417 Horváth (1943) 120; Fettich (1937) 114; Róna (1984) I, 345.
418 Göbl-Róna-Tas (1995) 22. 7. j.
419 Speck (1986); Sode (1991).
420 Hahn (1973) I, Taf. 3: No. 33.
421 Rosenberg (1924) 52, Fig. 42.
422 Dodd (1973) 24, Taf. XII.
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(18. kép: B: 6),423 egy állítólag Konstantinápolyból származó 7. századi gyűrű monogramjában (18. kép: B: 
4)424 és a Mala Perescepinó-i lelet 1. és 3. sz. monogramos pecsétgyűrűjén (18. kép: B: 8)425 is, ami köztu
dottan a 7. század közepéről, 2. harmadából való. Fontos, hogy a 9. században sem kizárólag Bulgária terü
letén fordult elő: a kutatásban többször idézett, 873/874-ből származó skripoui templom feliratán (18. kép: 
B: l ) 426 kívül két, Konstantinápolyban készült 9. századi gyűrű monogramjában (az egyik a későbbi I. Basi- 
leiosé volt, 18. kép: B: 5)427 és I. Niképhoros (802-811) pecsétjén is.428 Széles elterjedtségét, 6-10. századi 
használatát az ólompecséteken való nagy gyakorisága mutatja (18. kép: B: 7).429

Meglepő, hogy a fenti adatok még a legnagyobb bizantinológusok közé tartozó V. Besevliev figyelmét 
is elkerülték. Akadt olyan, aki pusztán a földrajzi közelséget tekintette a 21. sz. tálka feliratának proto- 
bolgár eredete mellett szóló érvnek, azt állítva, hogy Bulgária az a Nagyszentmiklóshoz legközelebbi ré
gió, ahol ilyen betű előfordul.430 (Ez nemcsak tájékozatlanságról tanúskodik, de eljárása módszertanilag is 
vitatható, történetileg pedig naiv.) Az ismertetett adatok alapján azonban teljesen egyértelmű: szó sem le
het többé arról, hogy az „aláhúzott B” bolgár és 9. századi specialitás lett volna! A bulgáriai jelenlét vitat
hatatlan, de a vrapi, al-dunai, konstantinápolyi előfordulásai és a keleti tartományokban való hiánya alap
ján feltételezhető, hogy ez a betűtípus a Bizánci Birodalom ezen nyugati régiójára lehetett jellemző. 
A nagyszentmiklósi kincsben való jelenléte feltehetőleg annak a jele, hogy a 21. sz. csésze feliratát készítő 
ötvös epigráfiai ismeretei a bulgáriaiakkal azonos régióból származtak, amin -  tekintettel a földrajzi viszo
nyokra -  nem kell csodálkoznunk.

„Zupán”

A második nyelvészeti érv, melyet a protobolgár meghatározás mellett szoktak felhozni, a 21. sz. tálkán ol
vasható „zupán” címmel kapcsolatos; a kincs felirataival foglalkozó legújabb mű egyedül ezt a feliratot tár
gyalja részletesebben.431 Ez egy olyan nyelvészeti problémakörrel áll összefüggésben, amelyik igen nagy 
horderejű történeti következtetések lehetőségét rejti magában. Ezzel kapcsolatban két új, egymáshoz szo
rosan kapcsolódó szempont merült föl. Az látszólag „csak” nyelvészeti és régészeti vonatkozású, hogy 
R. Göbl szerint a 21. sz. tálka csatját utólag erősítették rá, ami alapján Róna-Tas A. leszögezte, hogy a 
görög betűs török szöveg mindazon megfejtési kísérletei, melyekben „csattal” és „felfüggesztéssel” szá
molnak, ezáltal értelmüket vesztik.432 (Más kérdés, hogy nem állapítható meg: mennyivel „utólag” történt 
ez a fölerősítés. Márpedig ha az nem relevánsán később történt -  amire a legcsekélyebb jel sem mutatko
zik [ld. 257. kép: 2] - , akkor nemcsak a felirat olvasatának „csatra” és „felfüggesztésre” vonatkozó része, 
de a korábbi megfejtések elutasítása is értelmét veszíti.) Ezután nem váratlan Róna-Tas A. azon megálla
pítása, mely szerint a „Buyla”-feliratban egyáltalán nem fordul elő a „csat” szó.433 Nem tudni viszont pon
tosan, hogy a szerzőpároson belül melyik született meg korábban: R. Göbl megfigyelése-e, vagy Róna-Tas 
A. megfejtési kísérlete. Ez azért indokolt kérdés, mert ismeretlen feliratok megoldásánál a turkológusok- 
nak V. Thomsen óta elterjedt módszere valamilyen előfeltételezésből kiindulni. E sorok nem-turkológus 
szerzője számára módszertanilag megnyugtatóbb lenne nem külső szempontok alapján közelíteni a 
nagyszentmiklósi kincs felirataihoz, mert ne feledjük: a 21. sz. tálka híres felirata -  akárcsak a többi edényé! 
-  továbbra is megfejtésre vár!

423 Byzance 128, No. 79.
424 G. Spanu: La Sardegna bizantina tra VI e VII secolo. Mediterraneo Tardoantico e Medievale. Scavi e Ricerce 12 

(Oristano 1999) 95, Fig. 101-102; Ross (1962) II, 61, No. 71; XLV: No. 71.
425 Werner (1992) 421, Abb. 1: 2; Abb. 2: 1 -la , 3-3a; O. Komar: Monogramy perescepyn’skogo kompleksu. Schidnyj 

Svit 1 (Kyjiv 2000) 125-133.
426 N. Moutsopoulos: La morphologie des inscriptions byzantines et post-byzantines de Gréce. Cyrillomethodianum 2 

(Thessalonique 1975) 78, PI. 4: No. 1; Cutler-Spieser (1996) 90, Fig. 55.
427 Ross (1962) 81, No. 110; Pl. LIX; Durand (1999) 145: középen.
428 Byzance 201, Fig. 3.
429 I. Bamea-S. Stefanescu: Bizantini, Romani §i Bulgari la Dunarea de Jos. Din Istoria Dobrogei 3 (Bucure§ti 1971) 

18, Fig. 3: 4, 6, 7; Sode (1997).
430 M. Erdal: The Turkic Nagy-Szent-Miklós Inscription in Greek Letters. ActaOrientHung 42 (1988) 222.
431 Göbl-Róna-Tas (1995) 18-20, 22-24.
432 Ibidem 20.
433 Ibidem 20.
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18. „Aláhúzott B ” betűk, II: A: a-u: 6-8. századi bizánci pecsétek: a: Isten szolgája, Theophylaktos (7-8. század); 
b: meghatározhatatlan (7. század); c: meghatározhatatlan (6. század); d: Epiphanios (7/8. század); e: Georgios 

hypatos (7/8. század);/' Gennadios drungarios(?) (8. század); g: Akylas hypatos (7/8. század); h: Herophanes(?) 
(7/8. század); i: Johannes, Menas fia (7/8. század);/ Konstantinos (8. század); k: Konstantinos chartularios)?) 
(7/8. század); /: Paulos (7. század); m: Petros apó eparchon(?) (7/8. század); n: Praisentinos apó eparchon(?)
(8. század); o: Strategios (7/8. század);p: Theodoros (7. század); r: Theodoros chartularios)?) (7/8. század); 

s: Michael illustrios)?) (7. század); t: Akylas hypathos (7. század); u: Epiphanios (7. század)
B: 1: templom felirata (Skripou, 873/874); 2: ezüsttál feliratának részlete (577); 3: Clementinus diptychonja (518); 

4: gyűrű (Konstantinápoly[?j, 7. század); 5: gyűrű (Konstantinápoly)?], 9. század); 6: csüngős ereklyetartó 
(6. század 2. fele-7. század eleje); 7: Theodotos pecsétje (7. század vége); 8: 1. sz. monogramos gyűrű

(Mala Perescepino, 7. század közepe)

A „zupán” címmel kapcsolatban a problémát Róna-Tas A. szerint az jelenti, hogy a felirat „zoapan” sza
va a „zupán” méltóságnévből származik, mely ezen formájában déli szláv eredetű. A szerző maga is hivat
kozik a kremsmünsteri apátság 777-ben kelt alapítólevelének hosszú ideje ismert adatára, melyben -  Euró
pában először! -  felbukkan ez a titulus.434 Módszertani szempontból egyet kell értenünk vele: ez az 
előfordulás önmagában még nem lehet cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy a „zupán” cím valóban avar 
eredetű lett volna, hiszen annak a lehetősége továbbra sincs kizárva, hogy az avarok azt ne a déli szlávok- 
tól vették volna át. Bár Róna-Tas A. elhárítja magától azon kérdéssel való foglalkozást, hogy az említett ti
tulus honnan, miként került volna a déli szlávokhoz, egy másik helyütt azonban oly félreérthetetlen módon 
elemzi a preslavi csésze (20. kép: 1) „Seven nagyzsupán” feliratának hangváltozásait és hivatkozik szláv la
kosságnak a Kárpát-medencei jelenlétére,435 hogy ezekből a „zupán” eredetével kapcsolatos állásfoglalása 
mégiscsak könnyen kikövetkeztethető. A déli szláv eredeztetés teóriájával kapcsolatban azonban további 
szempontokat ajánlok mérlegelésre.

Az egyiket a társadalomlélektan kínálja. Tény, hogy e titulus legkorábban az avarok szomszédságában, 
bár nyilvánvaló módon az avarokkal összefüggésben fordul elő -  ez természetesen önmagában nem bizo
nyítja az avar eredetet. Feltétlenül mérlegelendő azonban a politikai presztízs szempontja. A déli szlávok- 
tól való átvétel tételének elfogadtatásához egy igen nagyjelentőségű előfeltételezésre van szükség: eszerint

434 Ibidem 23.
435 Ibidem 24.
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az avar-szláv keveredés a 770-es években már olyan nagy mértékű lett volna, hogy az avarok méltóságcíme
ket (is) átvettek volna a szlávoktól! Egy ilyen lehetőségnek azonban a legcsekélyebb történeti és régészeti 
jelei sem fedezhetők fel. Ebben a helyzetben pedig -  kitartva a „zupán” titulus szláv eredeztetésének lehe
tősége mellett -  magyarázatot kellene tudni adni: mi vezette volna az avarokat arra, hogy politikai hatal
muk zavartalan csúcsán a szlávoktól vegyenek át tisztségnevet?!

A második a történetiség szempontja. A  déli szláv eredet feltételezése magától értetődően veti föl a kér
dést: ez esetben hogyan került el a dunai bolgárokhoz, majd tőlük vissza a Kárpát-medencébe? Vagy neta
lán a Kárpát-medencei szlávok körében mindig is használatban lett volna ez a cím? Ez esetben viszont a 
kincs két évszázados kutatása ellenében ad absurdum annak is esélyt kell adnunk, hogy Nagyszentmiklós -  
legalábbis részben, legalábbis egy időben -  szláv rendelésre készült és/vagy szláv tulajdonban volt. S akkor 
mit kezdünk a szlávnak feltételezett „zupán” címnek a kikezdhetetlenül török eredetű „bojla” titulussal va
ló együttes előfordulásával? Vajon elegendő lenne magyarázatul arra az igen általános és Nagyszentmiklós 
problematikájától földrajzilag távol eső körülményre hivatkozni, hogy a bolgárok elszlávosodása a 9. szá
zadban már folyamatban volt? Vagy térjünk vissza az avar vezetőréteg -  teljesen irreális! -  8. századi elszlá- 
vosodásának ötletéhez?

E túlbonyolított, bizonyíthatatlan és illogikus feltételezés-sorozatok helyett megnyugtatóbbnak látom a 
kutatás általánosan elfogadott eredményeire támaszkodni. A kérdést mind protobolgár nyelvészeti, mind 
történeti szempontból lehet vizsgálni. Ami az elsőt illeti: kívülállóként nem látom okát annak, hogy valami
lyen okból kételkedjünk V Besevlievnek a Sivin/Seben zupán felirattal kapcsolatos megállapításában. 
A bulgár tudós szerint a szóban forgó férfi semmiképpen sem szláv, hanem protobolgár eredetű volt. (Sőt, 
a cikk korrektúrája alkalmával tett megjegyzése szerint még azt is lehetségesnek tartotta, hogy e személy
név iráni eredetű lett volna.436) Másodsorban a legújabb történeti kutatás változatlanul úgy véli: a közép
európai „zupán” titulus avar eredetű, s tőlük került át a szláv népekhez. A 7. századi türköknél használt 
ch’u-pan tisztségtől való származását437 tudtommal eddig nem cáfolták meg; erre a -  szerintem nem mel
lőzhető -  részletre sem a zupan-kérdéssel foglalkozó délkelet-európai történészek és régészek, sem a vele 
legutóbb foglalkozó Róna-Tas A. nem tértek ki.438 A déli szlávoktól való átvétel lehetőségéhez tartozik az 
is, hogy egyrészt semmilyen történeti, régészeti szempont sem jelzi, hogy 777 előtt figyelemre méltó 
avar-déli szláv kapcsolat lehetőségével kellene számolni, másrészt pedig jól tudjuk: az avarok az időben ép
penséggel az ellenkező égtáj irányában, a bajorokkal ápoltak politikai kapcsolatokat -  szerintem innen is a 
kremsmünsteri említés!

A „zupán” szó etimológiái sorában számításba vett szláv eredet, illetve közvetítés lehetősége az ebben il
letékes tudományok (egyfelől a nyelvészet, másfelől a történettudomány és a régészet) szemszögéből nézve 
a kutatás jelen helyzetében tehát teljesen ellentétesen ítélhető meg. Meglehet, a jövőben a nyelvészeti meg
fejtés rá fogja kényszeríteni a történészeket és régészeket az említett adatokkal és az avar-szláv viszonnyal 
kapcsolatos álláspontjuk felülvizsgálatára. Jómagam mégis inkább azt tartom lehetségesnek, hogy a nyelvé
szek lesznek majd azok, akik az utóbbi diszciplínák szempontjai nyomán lemondanak a „zupán” szó szláv 
eredeztetésének hipotéziséről. Mindenesetre nyilvánvaló, hogy a kutatás jelenlegi helyzetében e titulus ön
magában biztosan nem alkalmas arra, hogy megerősítse azt az elméletet, amelyik a 21. sz. tálka feliratának s 
annak révén az egész kincsnek protobolgár eredete mellett foglalt állást. Végezetül pedig súlyos kétségemet 
kell megfogalmaznom azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehetséges történeti következtetést levonni akkor, 
amikor ismeretlen előttünk a felirat nyelve és a felirat készítőjének etnikuma, valamint nyelvtudása.

436 Besevliev (1965).
437 Pohl (1988) 305; Eggers (1995) 396-397, további irodalommal.
438 Róna-Tas (1998) 948.
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A rovásírásos feliratok történeti jelentősége

A kincs protobolgár eredetét vallók kivétel nélkül figyelmen kívül hagyják a rovásírásos feliratait, azt a kö
rülményt, hogy ilyenek egyáltalán nincsenek Bulgáriában.439 Ezt a nyomós érvet semlegesítendő olyan fel
tételezés-sorozatba kellene belebonyolódni („a nagyszentmiklósi kincset készítő és/vagy birtokló Kárpát
medencei protobolgárok eltanulták volna az avar rovásírást”), aminek egyetlen eleme sem igazolható. 
A  nagyszentmiklósi ábécével írt rovásírás hiánya a dunai bolgároknál látványos akadálya a nagyszentmik
lósi kincs hozzájuk való kapcsolásának.

Összefoglalva: Úgy vélem, hogy a nagyszentmiklósi kincs török felirataival kapcsolatos jelenlegi kutatási 
helyzetben egyes nyelvészeti részletmegfigyelésekből, -következtetésekből a kincsre vonatkozóan alapvető 
történeti megállapításokat nem szabad tenni. Messzemenően figyelembe veendő viszont a Róna-Tas A. ál
tal leszögezett kapitális tény: a kincs és a szarvasi késő avar rovásírások ábécéje gyakorlatilag azonosnak te
kinthető. A  nagyszentmiklósi kincs protobolgár készülése, illetve birtoklása nyelvészeti és epigráfiai adatokkal 
n em  igazolható; a rovásírás kiterjedt használata pedig  ellene m on d  annak.

439 Bartha (1968) 179. 40. j.
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A  PR O TO B O LG Á R  KÉSZÜLÉS ELM ÉLETE

A  „keletpreferencia” a protobolgárok régészeti kutatásában

Senki sem szentelt még figyelmet annak, hogy a nagyszentmiklósi kincs keleties vonásai miként hozhatók 
összhangba azzal, hogy azokat egy olyan népnek kívánják tulajdonítani, amelyik Kelet-Európából a Balkán
ra vándorolt, ahol az edények készítése és elrejtése idején már elszlávosodóban volt, s amely népnek az 
Alsó-Maros-vidéki jelenléte egyáltalán nem bizonyított, illetve nem bizonyítható. A kelet-európai és ázsiai 
steppéről, a közép- és belső-ázsiai civilizációkból vett párhuzamoknak mindig azonos jelleggel történő, azo
nos módon és fokon „meggyőző” erejű felhasználásával rendszeresen találkozunk valamennyi bulgár 
műben, amelyik csak a nagyszentmiklósi kincs kérdését érinti és általában: amelyik a protobolgár anyagi 
kultúrával, az ábrázolásokkal és az ornamentikával foglalkozik. Ugyanezt azonban fordítva is megfogalmaz
hatjuk: valamennyi bulgár munkában, amelyik a protobolgár korszakot, annak részletkérdéseit tárgyalja, 
rendszeresen találkozunk a nagyszentmiklósi kincs valamelyik darabjával vagy ábrázolásával, s azt követke
zetesen, minden kétség jelzése nélkül a protobolgár ötvösség, művészet egyik remekműveként mutatják be. 
Ez a módszer, illetve szemléletmód egy-egy protobolgár tárgytípus, ornamentikái elem keleti és/vagy 
steppei eredetét igazolhatónak véli azáltal, hogy annak a kelet-európai steppén vagy Közép-, vagy Belső- 
Ázsiában párhuzamai mutathatók ki. Ezt a módszert, illetve szemléletmódot neveztem el „keletpreferen- 
ciá”-nak. Itt csak arra a vonatkozására térek ki, amelyik a bulgár kutatásnak a Nagyszentmiklóssal kapcso
latos részét érinti (bővebben ld. 246-252. old.), de részletesen tárgyalom a régészeti alapú ellenvetéseket.

Módszertani ellenvetések

Amikor a nagyszentmiklósi kincs protobolgár eredetét igazolni igyekvő bulgár kutatók fenntartás nélkül 
használnak fel minden hasonló, illetve hasonlónak vélt keleti tárgyat, ábrázolást, akkor nem gondolták át, 
hogy Nagyszentmiklós keleti, illetve vélt keleti jegyeinek a 9. századi protobolgár ötvösséggel való kapcso
lata kizárólag a keletpreferencia szemüvegén keresztül „igazolható”; anélkül a „bizonyítékok” nem állják 
meg a helyüket. Nézzük meg közelebbről, hogy egy Kárpát-medencei kincs közhelyszerűen emlegetett, de 
alább még részletesen megtárgyalandó keleties vonásai milyen történeti, kulturális keretek között hozhatók 
kapcsolatba egy a 9. században a Balkánon lakó, egykor Ázsiában élt néppel!

Van egy triviális történeti tény, melyet lehetetlen figyelmen kívül hagyni: a bolgár-törökök 681-ben elköl
töztek a kelet-európai steppéről, s a Balkánon egy alapvetően másféle kulturális és etnikai közegbe kerül
tek. Nem lehet tehát egy szemernyi kétség sem aziránt, hogy a honfoglalásuk előtti és utáni bolgár-törökök 
minden további nélkül nem tekinthetők egymással azonosnak. Ezen kívül amikor egyes bulgár kutatók a du
nai protobolgár anyagi kultúrának a „Kelettel” való kapcsolataira utalnak, senki sem vizsgálta meg közü
lük, hogy egyáltalán mit tudunk a protobolgároknak a Balkánra való beköltözése előtti régészeti hagyaté
káról. Elegendő egy rövid körültekintés, ami után két súlyos módszertani megállapítást kell tennünk.

Evidens, hogy az onogur-bolgárok etnikailag nem azonosak a dunai bolgárokkal, mert a steppei miliő
ből egy teljesen másféle etnikai közegbe kerültek, s meglehetősen gyorsan megindultak az elszlávosodás út
ján. (Külön hangsúlyozandó, hogy az etnogenezis folyamata önmagában nem okvetlenül egyezik meg egy 
hosszú idő alatt kialakult kincs képződésének állomásaival, bár az utóbbi nem is lehet független az adott 
népcsoportot ért kulturális befolyásoktól.)
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Nyilvánvaló, hogy anyagi kultúrájuk tekintetében sem lehetnek azonosak. Konkrétan: a 681-ben hont 
foglalók a Bizánci Birodalom közvetlen szomszédságában, antik és szláv nyelvi és kulturális közegben tele
pedtek le. Ez a közeg az anyagi kultúra szemszögéből nézve is kimutatható; pontosan ebből az alapból nőtt 
ki az általunk ismert, illetve megragadható dunai bolgár régészeti kultúra. Módszertanilag: a dunai honfog
lalásuk előtti és utáni bolgár-török emlékanyag összehasonlítása egyszerűen el sem végezhető, mivel a pro- 
tobolgároknak a Balkánra való beköltözése előtti régészeti hagyatéka gyakorlatilag ismeretlen. így hát nem 
lévén megfelelő összehasonlítási alap, a 681 előtti és utáni protobolgár leletanyaggal kapcsolatban kombi
nációkba, hipotézisekbe bocsátkozni a jelenlegi kutatási helyzetben súlyos módszertani hiba volna.

Régészeti ellenvetések

A kelet-európai bolgár régészeti hagyaték kérdése

Köztudott, hogy a dunai bolgároknak 681-ben történt honfoglalását megelőzően az őseik több mint két év
századon, több nemzedéken át Európában, s nem Ázsiában éltek -  az anyagi kultúrájukban nem lehetett 
számottevő eredeti ázsiai elem. Megismétlem: a kb. 463-681 közti időszakból a kelet-európai steppén élt 
onogur-bolgárok régészeti anyaga teljesen ismeretlen. Magától értetődik, hogy a kelet-európai steppéről is
mert 5-7. századi leletanyag magába foglalja az ott élt bolgárok régészeti hagyatékát is. Csakhogy azon le
letek és díszítőmotívumok között jelenleg nem kereshetők és még kevésbé különíthetők el specifikusan pro
tobolgár vonások! Ami a kelet-európai steppén a 681 előtti időszakból bolgárnak mondható, az egyedül 
Kuvratnak a Mala Perescepinó-i lelettel azonosított sírja440 és az annak -  az előbbinél kevésbé meggyőző 
módon -  körébe vont néhány más sírlelet (pl. Novye Senzary, Zacepilovka stb.). Ezen kívül a kelet-európai 
steppén élt bolgár népekkel kapcsolatban még számításba lehet venni a Kazáriában visszamaradt onogurok 
feltételezett 8. századi leletcsoportját, melyet A. V Seménov az Alsó-Don vidékére javasolt lokalizálni.441 
Ez utóbbi azonban Asparuch népének és főleg az ő utódai hagyatéka meghatározása szempontjából már 
egyáltalán nem számíthat perdöntőnek, lévén az említett leletcsoport mégis csak a szaltovo-majaki kultúra 
egyik (hipotetikus) variánsa, mely a legeslegjobb esetben is a dunai bolgárok „nagybácsijainak” -  s nem az 
„apáiknak” -  lehetett a hagyatéka.

A  most vázolt kutatási helyzet egyáltalán nem kizárólag a bolgárok esetében mutatkozik ennyire szegé
nyesnek. Meggyőződésem, hogy a rendkívül kis számú 6-7. századi kelet-európai steppei leletanyagból ál
talában sem volna szabad megpróbálkozni egyes népek emlékeinek elkülönítésével, minthogy egyesekről 
kizárólag a rendkívül hézagos és szűkszavú források révén, többnyire csak a nevük megemlítése folytán tu
dunk, míg másokról még annyit sem, nemhogy a pontosabb rokoni viszonyrendszerüket ismernénk. E hely
zetben a régészeti leletek és a steppei népek neveinek összekapcsolására, egyes török népek szállásterüle
te lokalizálására -  helyesen -  sem az erre elsősorban illetékes orosz és ukrán, sem pedig a bulgár kollégák 
nem vállalkoznak, még az utóbbiak is megelégednek azzal, hogy bemutatják azt a kelet-európai steppei ré
gészeti közeget, amelyen belül -  másokkal együtt -  bolgár-török őseik is éltek;442 ennél több ugyanis a ré
gészettől nem is várható. No de akkor mennyire releváns a) kelet-európai régészeti leletekre b) egy 7-10. 
századi balkáni népnek tulajdonított c) Kárpát-medencei kincs esetében hivatkozni? Még bizonytalanabb a 
helyzet, ha valaki a protobolgár anyagi kultúra ázsiai kapcsolatait próbálja kimutatni.

Az ősbolgárok ázsiai régészeti hagyatékának kérdése

Okkal nem akadt még olyan vakmerő, aki a 463 előtt Ázsiában lakó ősbolgárok régészeti hagyatékának, 
vagy akár csak egy-egy kiragadott leletének meghatározására vállalkozott volna. De akkor mi lehet a mini
mális alapja annak, hogy a Balkánon élő bolgárok leleteit ázsiai tárgyakkal és ornamentikával lehessen kap
csolatba hozni?! Megint csak ott vagyunk, hogy egy közép-ázsiai őskultúrát kellene feltételezni, mely évszá
zadok múltán is mind a kivándorolt, mind a helyben maradt népek sorsának és kultúrájának alakulásától 
független maradhatott.

440 Wemer (1984) 43^45.
441 A. I. Seménov: K vyjavleniju central’noaziatskich élementov v kul’ture rannesrednevekovych kocevnikov Vostocnoj 

Evropy. ASGÉ 29 (1988) 104, 105, Ris. 4a: XXI.
442 Példásan, túlzások nélkül adott összefoglalások: Dimitrov (1987); R. Rasev: Prabälgarite prez V-VII vek. Veliki 

Tárnovo 2001.
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Elméletileg természetesen elképzelhető, hogy a 463 előtt a Volgától Keletre élt ősbolgárok valamilyen 
kapcsolatban álltak volna Iránnal, a heftalitákkal, netán Kínával stb. Ha azonban valaki ebből a többszörö
sen hipotetikus (ti. hol, mikor, hogyan és mi ennek a régészeti nyoma?) előfeltételezésből kiindulva általá
ban a dunai bolgárok anyagi kultúrájára, konkrétan pedig -  újabb módszertani ugrással! -  a dunai bolgár
nak feltételezett nagyszentmiklósi kincsre vonatkozóan kívánna történeti, művészeti és kulturális jellegű 
következtetést levonni, akkor annak bármilyen hipotézise, netalán következtetései megfogalmazása előtt 
egy sor nehézséget kellene leküzdenie. Ez szerintem nem oldható meg. Meggyőződésem szerint nincsen 
esély arra, hogy a dunai bolgár régészeti hagyaték közvetlen (?) ázsiai kapcsolatait valaha is ki lehetne majd 
mutatni. Ezt igazolandó szükségét látom az alább következő áttekintésnek.

A z ogur népek régészeti anyaga?
A -gur népek (ogur, onogur, szaragur443) -  kiknek leszármazottai többek között a dunai bolgárok -  ázsiai 
leletanyaga teljesen ismeretlen. Ugyanígy meghatározatlan a többi 5-6. századi steppei nép -  pl. akacirok, 
szavirok444 -  régészeti hagyatéka is. Ez pedig minden valószínűség szerint mindörökre így is marad, és nem 
is kizárólag az európainál összehasonlíthatatlanul elmaradottabb kutatási helyzet miatt, hanem a jelenleg 
ismert és valamikor is várható régészeti leletanyag jellege következtében, valamint a korabeli politikai, tör
téneti viszonyok beható ismerete hiányában. Itt csak a régészeti vonatkozásokról lesz szó. Közép-Ázsia 
számba jöhető régióiban az adott korszakban és kulturális helyzetben nem volt a pénzeket kibocsátó orszá
gok (szászánidák, heftaliták, türgesek, kínaiak) részéről olyan mértékű pénzkiáramlás, amely a steppei né
peknél az idegen eredetű pénzekkel kapcsolatban a sírba tétel szokását kialakíthatta volna. Márpedig pénz
mellékletek nélkül, kizárólag tipokronológiai kombinációk alapján sosem lesz lehetséges a leletanyagot 
olyan finom, minimum harmad évszázadnyi pontosságú időrendi csoportokba osztani, ami a közép-európai 
steppei népek történetével kapcsolatos, alapvetően hézagos ismereteinkkel összekapcsolható lenne, és 
amelyekben lényeges gyarapodás egyáltalán nem is várható. Ezenkívül az ázsiai steppei népek történeti és 
régészeti kutatása alapvető, talán leküzdhetetlen nehézségekkel küzd. Az előbbi diszciplína egyik legfőbb 
problémája a steppei népek szállásterületének lokalizálása; emögött -  megfelelő források hiányában -  a 
legjobb esetekben is csak olyan hipotézisek állnak, melyek rendkívül tág földrajzi régiókat tudnak kijelölni 
(pl. a törköknél az Altaj, a szavíroknál a Cu folyó vidéke stb.). E  nehézséget jól illusztrálja a Tobol és az 
Isim felső folyása között elterülő Turgaj-kapu közelében napvilágot látott, eurázsiai jelentőségű borovoei 
sírlelet,445 melynek mégha sikerül is majd viszonylag pontosan megállapítani a korát (5. század vagy 6. szá
zad 1. fele), a forrásadatok teljes hiánya következtében mindörökre ismeretlen marad, hogy az ott elteme
tett férfi mely néphez tartozott.

A „hatások” a közép-ázsiai leletanyagban
A protobolgárok leletanyagában, ornamentikájában keleti „hatásokat” feltételező kutatóknak szembe kell 
nézniük azzal a ténnyel, hogy a 463 előtti ázsiai steppék -  igen szegényes -  leletanyagában számottevő irá
ni, heftalita, kínai stb. hatás egyszerűen nem is mutatható ki. Ilyenfajta „hatások” feltételezése egy teljesen 
kezdetleges kutatási helyzetben, a 20. század elején volt természetes, illetve megengedhető, amikor is Kö
zép-Ázsia kora középkori régészeti és művészeti emlékeinek nagyobbik része még ismeretlen volt, vagy 
nem volt a szászánidától elkülönítve. Ma viszont már jól megfigyelhető, hogy amikor valóban volt ilyen, ak
kor miként hatott a nagy birodalmak kultúrája, művészete az északi és északkeleti szomszédaikéra. Ami
ként a kutatás kezdi felismerni a kusán, baktriai, szogd, khorezmi stb. művészet egyedi vonásait, pl. a 
szászánidával közös és attól eltérő vonásait, úgy válik nyilvánvalóvá, hogy ilyen „hatások” a steppei lelet
anyagban egyáltalán nem figyelhetők meg. Mindebből pedig a nagyszentmiklósi kincs dunai bolgár erede
tét hirdetők közül azok számára, akik a kincs vélt vagy valós keleti vonásait a pre- vagy ősbolgárok Ázsiá
ból hozott örökségének próbálják beállítani, álljon itt az a kérdés, amelyik a számos megválaszolandó 
között talán a legeslegsúlyosabb: miként sikerülhetett volna a szászánida stb. „hatásokat” átmenteni, mi
közben a kora középkori steppei népeknél gyakorlatilag nem is beszélhetünk etnikailag önálló fémedény- 
művességről?! Az ezen „hatásokkal” operáló hipotézisek esetében alapvető módszertani akadályt jelent to
vábbá az, hogy amennyiben pl. maga az 5-6. századi heftalita leletanyag is teljesen ismeretlen, akkor hát

443 Ld. Moravcsik (1983) 65-67.
444 Ibidem 57, 65, 67-68.
445 Legutóbb: I. P. Zaseckaja: To the Dating of the Dagger from Borovoye-Lake find in Kazakhstan. In: Armée romaine 
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annak a más népekre és/vagy kultúrákra feltételezetten gyakorolt hatásáról abszolút megalapozatlan bár
minemű fejtegetésbe is bocsátkozni. (Nem beszélve arról, hogy a szóban forgó királyság fennállása idején a 
bolgárok ősei már nem is éltek Ázsiában.)

Á zsiai „hatások” a kelet-európai steppén?
Pusztán elvileg lehet számolni azzal a lehetőséggel is, hogy a dunai bolgárok ősei a sokat emlegetett ázsiai 
„hatásokra”, „kapcsolatokra” csak a kelet-európai steppén való tartózkodásuk idején tettek volna szert. 
Mind a történeti helyzetet, mind a régészeti leleteket nézve erre még nagyobb is az esély, mint az ázsiai 
örökség teóriája estében. Konkrétan megvizsgálva azonban a jelenleg ismert leletanyagot, kiderül: ilyen 
ázsiai „hatásokkal”, „kapcsolatokkal” a kora középkori kelet-európai steppén csak nagyon ritkán és egé
szen kivételes esetekben találkozunk. Ez utóbbiak azonban egyedi, konkrét kapcsolatok konkrét tárgyak
ban érzékelhető megnyilvánulásai, amivel szemben a kelet-európai steppei népek anyagi kultúrájában, mű
vészetében általában közvetlen  szászánida, heftalita, kínai stb. hatások egyáltalán nem mutathatók ki.

A kulturális hagyományozódás lehetőségei

Vizsgáljuk most meg a kulturális hagyományozódás kérdését a történeti oldalról nézve! Szilárd meggyőző
désem szerint az Ázsiából és a kelet-európai steppéről történt elköltözés óta eltelt több nemzedéknyi idő 
és a hatalmas földrajzi távolság miatt a 8-10. századi Balkánról napvilágot látott tárgyakkal, ábrázolásokkal 
kapcsolatban baktriai, késő szászánida, szogd, korai arab stb. tárgyakra és ábrázolásokra -  egyedül azért, 
mert a dunai bolgárok ősei az eurázsiai steppéről származtak -  abszolút irreleváns hivatkozni; egy konti
nenseken végigvándorolt nép kézműveseinek emlékezetében nem élhet évszázadokon át egy valahol másutt 
megismert és a későbbi környezetétől gyökeresen eltérő művészet emléke. Ilyen feltételezés csakis egy szel
lemtörténeti felfogásból fakadhat, mely ráadásul még egy másik irrealitást is magában hordoz. Ebben 
ugyanis hallgatólagosan az is benne van, hogy az 5. században Ázsiából elköltöző bolgárok a vándorlásaik 
során megőrizték volna azt az „összázsiai” művészeti felfogást (természetesen nem volt ilyen!), amelyikből 
pl. három évszázad múlva -  az időközben megszületett kultúrákat és művészeteket is integrálva -  pl. a szogd 
művészet kifejlődött. Ezen az alapon, és csakis ezen az alapon éppenséggel szabad -  csakhogy milyen vég
következtetést várva? -  8-10. századi protobolgár leleteket azonos korú szogdiai tárgyakkal kapcsolatba 
hozni! Minthogy azonban ez a premissza nemcsak többszörösen bizonyíthatatlan, de illogikus és tudomány
talan is, ezért ez és a hasonló típusú érvelés nem alkalmazható a nagyszentmiklósi kincs kutatásában.

Ha pedig valaki az imént kifejtettek ellenére még mindig számolni kívánna a dunai bolgároknál késő 
szászánida, közép-ázsiai, korai arab stb. hatásokkal, akkor annak még egy további körülményt kell tekintet
be vennie. Ezek a sokszorosan is csak feltételezett „hatások” semmiképpen sem kezelhetők valamilyen pro
tobolgár specifikumként; sem az ogur, sem a protobolgár történelemből nem ismerünk egyetlen olyan moz
zanatot sem, amely egy ilyen kivételes kapcsolat feltételezését lehetővé tenné. Mármost az elvileg 
elképzelhető, hogy ilyen hatások lehettek, de először is azok nem működhettek közvetlenül, másodsorban 
pedig ha voltak is, azok akkor sem egyedül az onogur-bolgárokat, hanem egyúttal a kelet-európai steppe 
más népeit is érintették, s ugyanez áll a dunai bolgárok esetében a Balkán többi lakójára is. A  szóban for
gó „keleti hatások” azonban a leginkább az említett ázsiai kultúrákkal bizonyítottan  kölcsönhatásban álló 
Bizánci Birodalmat érték. Nem árt továbbá emlékeztetni arra, hogy általános felfogás szerint egyedül Bi
zánc volt az, amely a keleti kulturális elemeket Európába közvetítette;445 közvetlen kapcsolatfelvételre 
Ázsiával ugyanis -  a Selyemút feltételezett kaukázusi szakaszán és kivételszámba menő diplomáciai kapcso
latokon kívül -  más népek és politikai alakulatok számára gyakorlatilag nem is nyílhatott lehetőség.

Összefoglalva: Semmilyen alap nincsen arra vonatkozóan, hogy valaki a 681-ben a Balkánon letelepedett 
bolgároknak 9-10. századi anyagi kultúrájában akár saját maguk által az 5. századból megőrzött ázsiai ha
gyományokat, akár pedig frissen és közvetlenül kialakított ázsiai hatásokat feltételezhessen. Amennyiben 
lettek volna is a protobolgároknak közvetlen ázsiai kapcsolatai, úgy lehettek olyanok más, Közép-Európá- 
ban letelepedett steppei eredetű népeknek is (avarok és magyarok). Következésként: azért mert elvileg le
hettek a nagyszentmiklósi k in csn ek ázsiai kapcsolatai, azok attól még nem használhatók fe l a lelet protobolgár 
eredete igazolására. 446

446 Összefoglalóan: Grabar (1971).
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A protobolgár készülés régészeti érvei447

Milyen leleteket, tipokronológiai érveket hoztak fel a kincs korának 9. századra történő meghatározása 
mellett?

Részletesen egyedül N. Mavrodinov indokolta meg a 9. századi kormeghatározást; feltétlenül foglalkoz
nunk kell vele. Pozitív érvei a következők:

N. Mavrodinov érvei

1. A 3., 4., 6. sz. korsó „girlandmotívuma” (183., 184., 189., 194. kép), mely szerinte nem mutatható ki sem 
a szászánida, sem a bizánci és az arab művészetben a 9. sz. előtt; úgy vélte, hogy ennek kialakulása érhe
tő tetten a 9. sz. 1. felére keltezett samarrai palota frízein.

2. A  3., 4. sz. korsó pajzs alakú mezőiben látható keresztek (185. kép) szerinte a bizánci és kopt művészet
ben bizonytalan korban jelennek meg, biztosan kimutathatók viszont a 800 körüli karoling, dán és angol 
pénzeken.

3. Az 5., 6., 7. sz. korsókon és a 9., 10. sz. tálkákon látható levelek szélének rovátkolással történő díszítése 
(267. kép) a preslavi kerámián és a honfoglalás kori tarsolylemezeken figyelhető meg.

4. A  2. sz. korsón ábrázolt láncpáncél (139. kép) perzsa eredetű, Európában csak a 9. században terjedt el. 
Ezen érveket 1943-ban még le lehetett írni, ma azonban már egyértelmű adatok állnak a rendelkezésünk

re és így megcáfolhatok; a maguk helyén fogok velük foglalkozni. Egyedül a harmadikra, a levelek szélének 
rovátkolással történő díszítésére térek itt ki; ez az ornamentikái elem bő negyed századdal később, László 
Gyulánál is fontos szerephez jutott. A  korával kapcsolatban N. Mavrodinov által fölvetett szempont rövid 
úton elintézhető: a szóban forgó díszítőelem ugyanis Keleten ismeretlen, Bizáncban pedig föllelhető. E tény 
N. Mavrodinov érvének mind a kronológiával, mind pedig az eredettel kapcsolatos részét megcáfolja, tekin
tettel arra, hogy ezen adatok mind a preslavi leleteknél, mind pedig a honfoglalás kori ábrázolásoknál jóval 
korábbi időkből valók. A  levelek rovátkolással való kitöltése olyan szélesen elterjedt Bizáncban, hogy erre 
fölösleges is példákat idézni. Jóval ritkábban ugyan, de a széleknek a szóban forgóhoz hasonló módon törté
nő díszítése is előfordul -  ez az, ami bennünket most érdekel. Ugyanez a típusú rovátkolás figyelhető ugyan
is meg egy csüngő medaillon levelein, melyet a 6. század végére-7. századra kelteznek (19. kép: 1),447 448 s amely
nek kitűnő párhuzamai a zamárdi avar temető 8. századi sírjaiban láttak napvilágot (pl. 19. kép: 2).449 
Hasonló rovátkolás látható a Römisch-Germanisches Zentralmuseum 600 körül készült nyakláncán450 és a 
Walters Art Gallery egy 6-7. századi, ismeretlen rendeltetésű tárgyán (szíjvég?) is.451 N. Mavrodinov jól vet
te észre ezen díszítésmódnak a honfoglalás kori tarsolylemezes stílussal való kapcsolatát, de magyarázatla
nul hagyta -  amint meggyőző módon valóban nem is lehet megindokolni -, hogy ez ugyan miért és miként 
szólhatna a rovátkolt szélű levelek éppenséggel 9. századi volta mellett. A honfoglalás kori művészet valószí
nűleg legfőbb problémája annak eredete. Az a tény, hogy ennek az ornamentikának pontos tipokronológiai 
előzményei nem mutathatók ki a Kárpátoktól keletre, illetve ami az ott megfigyelhetők közül valóban pár
huzamnak tekinthető, az mind egyidős a magyarországiakkal, komoly kétséget ébreszthet aziránt, hogy ezt 
az ornamentikát és stílust a honfoglalók Keletről hozták volna magukkal a Kárpát-medencébe. Ugyanakkor 
legalább 60 éve köztudott és a honfoglalás kori művészet kutatásában mégis minduntalan figyelmen kívül ha
gyott az a tény, hogy a 9-10. századi bulgáriai festett kerámián, téglákon a jellegzetes magyar palmetta egy- 
egy kitűnő párhuzama fordul elő;452 nemrég egy újabb hasonló lelet vált ismertté.453 Fokozza e probléma je
lentőségét, hogy Bulgária területéről nagyszámú, a honfoglaló magyarokéval valamennyi lényeges elemében 
(forma, méret, ornamentika, felerősítés módja) megegyező övveretek láttak napvilágot.454 Természetesen

447 Bálint (2000) 429-438.
448 Spirituality 316, No. 291; Gonosová-Kondoleon (1994) 104-105, No. 35; 164, XII.
449 Bárdos (1996) 49, 1.
450 Brown (1984) Pl. 4.
451 Ph. Verdien Notes sur trois bijoux d’or byzantins de Walters Art Gallery. CahArch 11 (1960) 123, Fig. 2.
452 Fehér (1931) 135, Fig. 90; 136, Fig. 92.
453 VJotov-G. Atanasov: Skala. Krepost ot X-XI vek do s. Kladenci, Tervelsko. Sofija 1998, tabló Cili: 348; CIV: 352.
454 S. Stanilov-U. Fiedler: Trugen die Donau-Bulgaren in 10. Jahrhundert Gürtel vom „ungarischen Typ”? In: Balkan; 

G. Fuchs-Gomolka: Eine Gürtelgarnitur vom ungarischen Typ aus der frühmittelalterlichen Siedlung von Krivina. 
EurAnt 8 (2002) 493-514.
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19. Levelek rovátkolt szélű díszítéssel: 1: arany függődísz részlete (ismeretlen lelőhely, 6/7. század);
2: bronz díszkorong (Zamárdi, 8. század); 3: tál (Egyiptom, 5-6 . század); (M: 1: kb. 2,5:1; 2: kb. 3:1; 3: 1:2)

semmi sem áll távolabb tőlem, mint a honfoglalás kori ornamentikát (és az öwereteket) közvetlenül a dunai 
bolgároktól származtatni, de a hasonlóságnak ez a magas foka mégis csak elgondolkodásra kell, hogy kész
tesse az eredet kérdésével foglalkozókat: a 10. századi „magyar” palmetta mégsem a -  földrajzilag, tipológi- 
ailag és a történeti kapcsolatok szempontjából egyaránt igen távoli -  közép-ázsiaiaktól eredne hát? Hogy 
mind a nagyszentmiklósi, mind a 10. századi magyar levelek szélét rovátkolták, az még nem bizonyítja az 
előbbiek 9. századi voltát; nézetem szerint egy egymással rokon -  vagy éppen azonos! -  kulturális hagyo
mányból merítő gyakorlattal van dolgunk.
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Régészeti leletek

N. Mavrodinov óta senki sem vizsgálta meg, hogy milyen konkrét leletekre épül a protobolgár készülés te
óriája. A válasz egyszerű. Végigtekintve a mindenek előtt rendkívül kis számú 7-10. századi protobolgár öt
vöstárgyon, s a számos, különféle egyéb leleten (ábrázolások, kőfaragványok stb.), a Nagyszentmiklóstól va
ló alapvető tipológiai és ornamentális eltérések láttán csak értetlenségünket fejezhetjük ki, hogy ez az 
elmélet régészeti oldalról egyáltalán létjogosultságot kaphatott. Ezek az eltérések ugyanis triviálisak, a mér
tékük pedig olyan nagy, hogy a feltételezett összetartozás cáfolatába érdektelen, szinte tudománytalan bo
csátkozni.

Nincsen olyan tipológiai vagy ornamentális részlet, amelyik alapján a preslavi csésze (20. kép: / ) 455 bár
melyik nagyszentmiklósi tárggyal ténylegesen párhuzamba állítható. A  kincsben még csak megközelítőleg 
hasonló formájú edény sem került elő. Hasonló fülkiképzés egyik edénynél sem mutatható ki, illetve a le- 
törtekre gondolva: nem képzelhető el. A  preslavi lelet indái mindössze annyi közös vonást mutatnak a kincs 
darabjain láthatókkal, hogy azok is indák, illetve palmetták. Ezen kívül nem árt figyelmet fordítani a 
preslavi és a nagyszentmiklósi görög betűs feliratok epigráfiai különbségére is! Ugyanígy nincsen Nagy- 
szentmiklós szempontjából semmilyen releváns elem a granulációval díszített, a bizánci hatás alapján a 6-7. 
századi kelet-európai steppei népeknél és az avaroknál elterjedt övveretek típusába tartozó II. madarai 
lelet456 esetében. (Nem beszélve arról, hogy ez a lelet időrendi okokból nem is lehetett a protobolgárok 
tulajdonában!457) A kincs egyik darabján sincs granuláció, a 2. korsón ábrázolt lovas fejedelem nem visel 
övét. A valószínűleg a 9. századra keltezhető I. madarai lelet (21. kép: 4)458 mindössze annyiban hozható 
kapcsolatba Nagyszentmiklóssal, hogy ugyanúgy üvegpaszta berakásai vannak, miként a kincs némely da
rabjának voltak, de -  egyebek hiányában -  e technika alkalmazását senki sem tekintheti kapocsnak a két le
let között. Ugyanígy nem figyelhető meg semmilyen figyelemre méltó rokonság ezen madarai lelet és a 
nagyszentmiklósi kincs növényi ornamentikája között; a három- vagy ötlevelű palmetta 2 vagy 4 levelének 
lefelé hajlása évszázadokon és kultúrákon át elterjedt vonás. Elvileg párhuzamba állítható, hogy a madarai 
nagyszíjvég közepében levő kereszt (21. kép: 5) bizánci kereszt, s köztudottan az a 21. sz. tálka közepében 
látható is, de tipológiailag már nem egyeznek, lévén az utóbbi egyenlő szárú, s a végei is eltérő módon ki
alakítottak. Nincsen továbbá olyan tipológiai és/vagy ornamentális azonosság, amelynek alapján a kutatás 
egyöntetű véleménye szerint 971-ben elrejtett pliskai kincs459 sokféle ötvösremeke közül bármelyik darabot 
érdemlegesen kapcsolatba lehetne hozni Nagyszentmiklóssal. Nem is merült ez föl, s egyedül azért hozom 
itt szóba ezt a bulgáriai kincset, mert a nyilvánvalóan bizánci eredetű ékszerek mellett nagyrészt helyi ké
szítésű ötvöstárgyak is vannak benne (fémedény egy sem!), melyek a nagyszentmiklósi kincstől minden lé
nyeges szempontot nézve eltérnek. A közelmúltban ismertté vált preslavi edénytöredékek festett díszítésé
ben -  a nagyszentmiklósi 2. sz. korsóéhoz is hasonló módon -  kettős levélsorból álló és egymáshoz 
kapcsolódó szalagfonatok által képzett medaillonokban képzeletbeli állatok láthatók (171. kép: 2):460 Ör
vendetes, hogy a közzétevőjük nem használta fel ezt a kincsünk protobolgár eredetének „bizonyítására”, 
nyilván tudva, hogy hasonló kompozícióval igen sokfelé lehet találkozni.461

Az eltéréseket számba véve kivételként mindössze két lelet említhető -  a figyelmesebb összehasonlítá
suk azonban azt mutatja, hogy egy-egy, most megtárgyalandó vonásuktól eltekintve közvetlen kapcsolat 
ezen esetekben sem kereshető a protobolgár leletek és a nagyszentmiklósi kincs között. Az első egy áttört, 
kisméretű (átm. 2,8 cm) díszkorong, mely Preslavban a belső vár falánál, egy 10. századinak tartott réteg
ben került elő (23. kép: 1).462 A korong belsejében egy balra néző állatot ábrázoltak, mely a nagyszentmik-

455 T. Totev: Za edin paralel na casata na Sivin zupán ot Preslav. Arh 1966/1, 31-37.
456 Pl. Mavrodinov (1943) 82, Fig. 45.
457 Bálint (1978) 198. 70. j.; a kérdés teljes irodalmával: U. Fiedler: Die Gürtelbesatzstücke von Akalan. Ihre Funktion 

und kulturelle Stellung. Izvestija na Arheologiceskija Institut 38 (1994) 31—47; idem: Nochmals zur Datierung von 
Grab 5 im Hügel III von Madara. In: Problemi (1997) 125-140.

458 Mavrodinov (1943) 82, Fig. 45; 60, Fig. 31.
459 Totev (1982).
460 Idem (1994) 220, obr. 4.
461 Ld. pl. de Palol-Ripoll (1990) Fig. 161.
462 I. Akrabova-Zandova: Zlatna aplikacija s izobrazenie na lav ot Preslav. In: Sbornik v pamet na prof. Stanco 

Vaklinov. Red.: V Gjuzelev. Sofija 1984, 173-180; S. Stanilov: Azúrén medalion ot Muzeja na Vtorata Bälgarska 
därzava väv Veliko Tärnovo. In: Prinosi kam bälgarskata arheologija, II. Red.: D. Ovcarov. Sofija 1993, 102-106.
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20. 10. századi fiiles ezüstcsészék (M: 2:3): 1-la: Preslav; 2: Zemplén (Zemplín, Szlovákia); 3: Dune

lósi 8. sz. tálka fülén látható állatnak (22. kép: 7) 463 valóban jó párhuzama; a lelet első közzétevője -  sok 
más, kutya- és oroszlánábrázolás között -  teljes joggal hivatkozott rá. A preslavi oroszlán rövid fejű, söré
nye, nagy szemei, fülei és mancsai vannak, farka palmettában végződik. A korong kiváló anyagból készült, 
kiváló minőségű ötvösmunka; 23,4 karátos aranylemez adja a korong alapját, melyet forrasztott gömbsor
ral és az állat testének poncolásával díszítettek. A legigényesebb bizánci ötvösmunkákkal egyezik meg azon 
részlete, hogy a peremet díszítő gyöngyszemeket aranydrótra fűzték föl.464

A preslavi és a nagyszentmiklósi oroszlánábrázolás között a fej és a farok kialakításában sok közös vo
nás van. Mindkettő feje zömök, a két nagy, hegyes fül feláll, a szem egyformán nagy, a nyitott szájból kilóg 
a nyelv. A farkuk hegyes levélben végződik, mely mellett az elsőnél egy, a másodiknál két levélke van. 
A  mancs, illetve a sörény jelzése mindkettőnél (hím)oroszlánra utal. Több és jelentősebb azonban az elté
rés. Ilyen figyelhető meg a mancsuk kialakításában (a preslavié ormótlan, a nagyszentmiklósié a macskafé
lékére emlékeztet). Különbség van továbbá a lábak ábrázolásában: az előbbinél csak három látható, az 
utóbbinál a jobb mellső felemelt állásban van. Határozottan eltér a sörény jelzése: a preslavié a nyakról 
csüng le, a nagyszentmiklósinál a fej hátsó részén két bodros fürt van. A két ábrázolás végül is tipológiailag 
tekinthető rokonnak, különös tekintettel arra, hogy hasonló megfogalmazású oroszlánokat (jelenleg) nem 
ismerünk, de a felsorolt eltéréseik miatt közöttük közvetlen kapcsolatot (másolást, de akár csak azonos kul
túrába tartozást) nem feltételezhetünk.

463 Riegl-Zimmermann (1923) 89. szerint „macskaszerű”.
464 A  tárgyat 1996-ban Kristina Kapelkova és Mariela Inkova szíves engedélyével tanulmányozhattam a szófiai Nem

zeti Múzeum kiállításában; fogadják érte köszönetem!
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21. 7-9. századi protobolgár öweretek (M: kb. 1,5:1): 1-2: Akalan; 3: Vetren; 4-5: Madara

E helyzetben több, módszertani vonatkozást is tartalmazó kérdést lehet föltenni. Az ismertetett bulgá
riai lelet milyen érvnek tekinthető: olyannak-e, amelyik a nagyszentmiklósi 8. sz. tálka protobolgár, vagy 
inkább annak egy, a preslavival közös kapcsolatai mellett szól? Mit jelent(het) két kompozíció hasonlósá
ga, szabad-e abból történeti és kronológiai következtetést tenni? Mennyiben befolyásolja a preslavi ko
rong 10. századi keltezése a nagyszentmiklósi kincs kormeghatározását? Vajon egy ilyen párhuzam felhasz
nálható-e a kincs protobolgár készülése mellett? A hasonló kérdésekkel e könyv VIII. fejezetében 
foglalkozom, de N. Mavrodinov fölvetésére és az új preslavi lelet kapcsán fölmerült problémára konkrét 
választ is kell adnunk. N. Mavrodinov két bulgáriai leleten látható ábrázolást a kincs protobolgár eredetét 
igazolandó hozott kapcsolatba a 8. sz. tálkán látható állatokkal.465 Ezek azonban -  először pusztán tipoló
g ia iig  nézve a dolgot -  a most tárgyalt preslavival összehasonlítva a nagyszentmiklósinak csak jóval távo
labbi párhuzamának tekinthetők.

Az egyik bulgáriai oroszlánábrázolás öntött ezüstgyűrűn látható. Az ötvös egy életfa (?) két oldalán két 
állatot ábrázolt, melyek a nagyszentmiklósi tálka fülén látható állatokkal legföljebb annyiban állíthatók pár
huzamba, hogy szintén kis fejűek és tömzsi testűek.466 A gyűrűt a publikáció idején a szófiai Néprajzi Múze
umban őrizték, korát illetően N. Mavrodinov csak annyit említett meg, hogy E. Peteva szerint e gyűrű a leg
régibb protobolgár ékszerek sorába tartozik. Ezen információ alapján tette a korát a 10-11. századra, amivel 
egyetérthetünk, mert az állat alakjának megformálása, az ábrázolás és a háttér viszonyának kialakítása, a be- 
mélyedő háttér a szeldzsuk (kori) fémművesség közismert termékein467 láthatókhoz hasonlít, ugyanígy meg
formált oroszlánnal találkozunk egy 10-11. századi bizánci szöveten is.468 Nyilvánvaló, hogy a hivatkozott 
gyűrű kora a nagyszentmiklósi kincs kutatása számára érdektelen. Ugyanez áll az N. Mavrodinov óta a bul- 
gár kutatásban szintén a kincs protobolgár eredete mellett szóló érvként szereplő Stara Zagora-i kőfarag- 
ványra is, melyen egy oroszlán látható -  ennek kora szintén kizárja a szóban forgó lehetőséget.469

465 Mavrodinov (1943) 138-139.
466 Ibidem 139, Fig. 89.
467 Ld. pl. D. S. Rice: The Wade Cup in the Cleveland Museum of Art. Paris 1955.
468 D. Wjalkerj: Fragment with Printed Lions. MetMusArt Bull Winter 1995/96, 29.
469 Glory 326, No. 220A.
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22. Képzeletbeli állatok ábrázolása a nagyszentmiklósi 8. sz. edény fülén (M: 1: kb. 3:1; 2, 3: 4:1): 1: a fül közepe;
2-3: a fül két széle
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23. Oroszlán(?)ábrázolások (M: 1: 3:1; 2 : 1,5:1; 3-4: kb. 2:1): 1: arany ruhadísz igazgyöngy kerettel 
(Preslav, 10. század); 2: bronz díszkorong (Zamárdi, 8. század); 3-4: bronz öweretek (Vörs, 8. század)
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A másik, N. Mavrodinov által hivatkozott tárgy egy Preslavban talált bronzlemezke, mely az előbbivel 
összehasonlítva több részletben egyezik meg a 8. sz. tálka fülén középen álló képzeletbeli állatokkal: a rö
vid, nagy fej és a nagy szem, a fülek formája és állása, ezeken kívül a hosszú, hegyes levélben és további egy, 
illetve két levélkében végződő farok és a jobb mellső láb tartása tekintetében. Kora N. Mavrodinov szerint 
a 10. századra tehető, mely keltezést nem próbálom meg felülbírálni, arra viszont fölhívom a figyelmet, hogy 
vitatható az a feltételezése, mely szerint ez a lemezke -  és az előbb említett gyűrű -  a nagyszentmiklósi 
kincs, illetve a 8. sz. tálka protobolgár eredetét bizonyítanák. Időközben avar környezetből is ismertté vált 
jó néhány hasonló állatábrázolás -  ezeket N. Mavrodinov még nem ismerhette. E leletek és ábrázolások ki
jelölik azt a kulturális régiót és korszakot, ahol és amikor ezen nagyszentmiklósi állatábrázolások képtípu
sai valóban elterjedtek voltak.

Több, hasonló beállítású, zoológiailag nemigen meghatározható késő avar kori állat ábrázolásánál ugyan
ez a tömzsi test és fej, nagy fülek, nyitott száj és feltartott farok látható. 8. századi öwereteken fordulnak elő; 
E Daim gyűjtötte össze őket,470 ezeken belül a zamárdi 1523. sír áttört bronzkorongján (23. kép: 2)471 és a vörs- 
papkerti 347. sír kerek öweretein (23. kép: 3-4)472 látható ábrázolás jelentőségét Nagyszentmiklós kutatása 
számára Garam É. hangsúlyozta ki.473 A 8. sz. tálka fülén látható képzeletbeli állatoknak a szóban forgó bul
gáriai ábrázolásoknál minden tekintetben jobb párhuzamai figyelhetők meg a tiszafüredi temető két, késő 
avar kori nagyszíjvégén.474 Mindezért javaslom: miközben nem feledjük a preslavi korongot, elsősorban még
iscsak a nagyszentmiklósi 8. sz. tálka és a zamárdi és vörsi állatalakok közti rokonságot (23. kép: 2, 3, 4) tart
hatjuk számon a kincset az avar leletanyaghoz fűző apró jegyek sorában.

A nagyszentmiklósi kincs protobolgár kapcsolatait vizsgálva a fenti hasonlóságoknál lényegesebb, hogy 
hosszan lehetne sorolni a nagyszentmiklósi kincsnek azokat az ornamentikái elemeit, melyek nem lelhetők 
föl a 8-11. századi bulgáriai régészeti anyagban; nem is érdemes belefogni. Van továbbá két igen jellegze
tes elem, melyek közül az egyik a protobolgár, a másik a késő avar kultúra specifikuma, s amelynek hiánya 
a nagyszentmiklósi kincsen, illetve a bulgáriai leletanyagban perdöntőnek tekinthető. Az egyik az 
N. Mavrodinov könyve óta protobolgár specifikumnak tekintett IYI alakú tamga,475 mely teljesen hiányzik 
a kincs sokféle rovásjele és tamgája sorában. A másik a nagyszentmiklósi stílusnak is nevezett vésett indás, 
poncolt hátterű ornamentika (ld. 180-195. old.), mely egyáltalán nem fordul elő Bulgária területén.

Összefoglalva: Bulgáriából a mai napig nem ismerünk olyan leleteket, releváns 7-10. századi régészeti 
adatokat és tipológiai, ornamentikái elemeket, amelyek alapján a nagyszentmiklósi kincs készülését a du
nai bolgárokkal lehetne kapcsolatba hozni.

t
470 Daim  (2000) 124-126.
471 Bárdos (1996) 64, Taf. VI: 3.
472 Szentpéteri J: Késő avar kori lovas temetkezések Vörsön (Somogy megye). MFMÉ 1984-85/2, 273, 2. tábla: 4.
473 Garam (2002) 105, 30. kép: B.
474 Fancsalszky (2000) 305, 6. kép: 1, 4, 8; É. Garam: Das awarenzeiliche Gräberfeld von Tiszafüred. In: Cemeteries 3 

(1995) Taf. 207: 5; Taf. 217: 18.
475 Mavrodinov (1943) 82, 83, Fig. 46; T. Totev: Za edna grupa bronzovi amuleti s flankiran s vertikalni chasti ipsilon ot 

Severoiztocna Bälgarija. In: Problemi (1991) 5-15; C. Stepanov: „Ipsilon s dvumja pikami” (IYI) i ego znacenija (K 
simbolike v rannesrednevekovoj Bolgarii). Bulgarian Historical Review 1999/3—4, 3-9.
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A PR O TO B O LG Á R  BIRTOKLÁS LEH ETŐ SÉG E

Meg kell azt is vizsgálni, hogy van-e olyan érv vagy szempont, amelyik a kincs protobolgár birtoklása mel
lett szólhat. Ez a lehetőség lényegében egy argumentum ex silentióra épül, s a protobolgár eredet feltétele
zésénél jóval könnyebben megalapozhatónak tűnhetik. Megvan továbbá az a nagy előnye, hogy látszólag át
hidalja azt az ellentmondást, amelyet egyfelől a kincs tényleges avar kapcsolatai, másfelől az ugyanilyen 
protobolgár kapcsolatoknak a hiánya idéz elő. Az elkövetkezőkben a protobolgár birtoklás lehetőségének 
történeti, nyelvészeti és régészeti szempontjait veszem sorra.476

Történeti vonatkozások

Protobolgár vonatkozások

Magától értetődik, hogy a kincs bárminemű történeti értékelése előtt egy triviális, általánosan ismert szem
pontra kell utalnunk: a nagyszentmiklósi kincs tárgyai és a bekarcolt feliratai nem szükségszerűen készül
tek azonos műhelyben, sőt, mégcsak nem is okvetlenül azonos kulturális közegben. Tény, hogy ebbe az el
lentmondásos képbe jól illeszkedik bele a „Boyla”- és a rovásírásos feliratok dunai bolgár eredetűnek 
történt értelmezése, illetve megfejtése is. A  kutatás mértékadó többsége mindig is egyetértett abban, hogy 
a kincs heterogén összetételű, ami automatikusan magában foglalja annak a premisszának hallgatólagos el
fogadását is, hogy az egyes darabjai (viszonylag) hosszabb idő elteltével kerültek össze. Márpedig ebből az 
is következik, hogy nem lehet eleve elvetni a lehetőséget: Nagyszentmiklós valóban avar készítmény lett vol
na, „csak éppen” a 9. század során bulgár kézre került, így hát azt később valóban elrejthették bulgárok. Ez 
az interpretáció azonban önmagában nem elegendő, a protobolgár birtoklás elfogadtatásához külső érvek 
is szükségeltetnek. Elsősorban azon előfeltétel igazolására lenne szükség, hogy a Maros mentén valóban élt, 
de legalábbis ott megfordult egy kiemelkedően magas rangú dunai bolgár előkelőség. Ez igen könnyen föl
vethető, de ha a jelenleg ismert forrásadatok és a kutatás mai eredményei figyelembevételével nézzük a kér
dés történeti oldalát, akkor kiviláglik: ezen ötletnek nincs tudományosan elfogadható alapja. Még kevésbé 
nincsen, amennyiben ezt a lehetőséget a régészeti leletek felől közelítjük meg.

A történeti forrásokat tekintve egyesegyedül Onegavon tarchánnak477 a Tiszába fulladására lehetne hi
vatkozni annak elfogadtatáshoz, hogy Nagyszentmiklós „közelében” egy protobolgár vezér élt és/vagy egy 
hatalmi székhely állt volna. Tegyük föl egy pillanatra, hogy ez tényleg így is lett volna, de azonnal szögezzük 
le: ez sem több egy teljesen bizonyítatlan lehetőségnél. Ámde még ennek igazolása esetén sem lehetne ezt 
a történeti eseményt meggyőző módon kapcsolatba hozni a nagyszentmiklósi kinccsel, minthogy a halál he
lyéről s idejéről semmit sem tudunk.478 A Tisza folyása igen hosszú, s legföljebb azt tarthatjuk szem előtt,

476 Bóna (1984) 370. Történeti, nyelvészeti és régészeti szempontok alapján tagadta a bolgár jelenlét lehetőségét; rész
letes elemzéssel megerősíti ezt Szőke (1993).

477 A  név és a felirat egészének olvasatai meglehetősen eltérőek: Fehér (1931) 146: „Onega bon tarkan”; Besevliev 
(1963) No. 59: „Negavonais zara tarchan”; Bóna (1984) I, 370: „Onegabon tarchan.”

478 Bóna (1984) I, 370. szerint 827-831 között, a dél-alföldi abodritok elleni hadjárat során.
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S L O W A K E N

24. A z I. bulgár cárság területi kiterjedése D. Angelov szerint

hogy az abodrit és praedenecent törzsek menekülése,479 valamint a geopolitikai helyzet kézenfekvő módon 
azt sugallja: Onegavon a Tisza alsó folyásánál eshetett el. így hát végül is a fölvetett gondolatból egyedül 
annyi marad meg, hogy Nagyszentmiklós „közel” (45 km!) esik a Tiszához, ami érvként elégtelen. Az 
Onegavon haláláról tudósító forrásadat önmagában alkalmatlan tehát egy Tisza-vidéki protobolgár szállás
hely, hatalmi központ létének igazolására és -  bárminemű további támpont híján -  megengedhetetlen len
ne azt kapcsolatba hozni a nagyszentmiklósi kinccsel.

Egyéb történeti forrásadat még csak távolról és közvetve sem vonultatható fel egy Maros torkolatvidéki 
protobolgár székhely kimutatására.480 Ez azért hat ki döntő módon a nagyszentmiklósi kincs feltételezett

479 V Gjuzelev: Bulgarisch-fränkische Beziehungen in der ersten Hälfte des IX. Jahrhunderts. Byzantinobulgarica 2 
(1966) 15-39; Bowlus (1995) 91-98; Eggers (1995) 57-68.

480 Vő. Olajos T: A  9. századi avar történelemre vonatkozó görög források. In: Honfoglaláskor 91-103.
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protobolgár kapcsolatának megítélésére, mert egy ekkora kincs elképzelhetetlen valamilyen hatalmi kon
centráció megléte nélkül, amihez pedig népi jelenlét is szükségeltetik. A rendelkezésre álló történeti, nyel
vészeti és régészeti adatok alapján ez utóbbi semmivel sem igazolható; a Tiszáig kiterjedő protobolgár ha
talmi szférával kapcsolatos bulgár történeti teóriák egymáshoz vitathatóan kapcsolható forrásadatok 
különféle értékeléseire és csoportosításaira alapulnak. Egy, a Maros torkolata közelében talált kincs ese
tében még szinte közömbös is, hogy az egyik vagy másik elmélet hol húzza meg a 9. századi Nagy-Bulgá- 
ria északnyugati határát; a Tiszánál-e vagy akár az Ipolynál (24. kép),m  de egy alapvető körülményt min
denképpen számításba kell vennünk: köztudott és forrásokkal igazolható, hogy a Kárpát-medence korai 
középkorában és különösen a keleti eredetű népei esetében a politikai határ nem szükségszerűen esett 
egybe az etnikai tömb szállásterületével.481 482 Látványosan mutatja ezt a 10. századi Magyarország déli hatá
rának helyzete is. Kitűnő forrásból tudjuk, hogy a magyarok déli határa 950 táján a Dunánál és a Szává
nál húzódott, a régészeti leletek viszont egyértelműen mutatják: ez nem esett egybe a tömeges népi meg
szállás határával, mely az idő tájt a Duna-Tisza-közi homokvidéknél és a Temes vonalánál még nem 
terjedt ki délebbre.483 így mégha volna is egyértelmű forrásadatunk arra vonatkozóan, hogy a protobol- 
gároknak nemcsak hatalma, de a tényleges jelenléte is a Tisza vonaláig terjedt volna, az Nagyszentmiklós 
protobolgár birtoklását még akkor sem támasztaná alá; egy ilyen adat ugyanis egyedül a történeti lehető
séget biztosítaná. A lényeg függőben maradna, ugyanis változatlanul szükség lenne mind a kronológiai, 
mind pedig a kulturális összefüggés bizonyítására, azaz hogy a kincs valóban a protobolgár fennhatóság 
korából és/vagy protobolgár műhelyből származik. Ehhez pedig -  mint láttuk -  még csak távolról sincse
nek meg a tudományos előfeltételek.

Déli szláv vonatkozások

Az avar-szláv kapcsolatoknak -  sok közép- és kelet-európai kutató esetében mind a mai napig érzelmi ele
meket is tartalmazó -  vizsgálata az írásos források teljes sötétségében próbál e „szláv” jelenlét meglétére 
vagy hiányára, annak mértékére és jellegére fényt deríteni. Miközben azonban sok közép- és kelet-európai 
történész és régész lehetségesnek, ha nem éppen bizonyosnak veszi szlávoknak az Avar Kaganátuson belüli 
jelenlétét, elkerülhetetlen itt emlékeztetnünk arra, hogy a magyar régészeknek a releváns történeti, nyelvé
szeti és régészeti adatok hiányára alapozott álláspontja szerint Avariában, a Kárpát-medence központi ré
szén az avar hatalom összeomlása előtti évszázadban484 déli szlávoknak számottevő jelenlétével nem lehet 
számolni. Más természetesen a helyzet egy fejedelmi kincs esetében, minthogy annak értékelésénél másféle 
szempontokat is figyelembe kell venni, mint egy temető vagy telep leletanyagánál. A kincsekkel kapcsolat
ban ugyanis rendkívül sokféle és kivételes eset is elképzelhető: örökké ismeretlenségben maradó egyéni sor
sok és politikai események éppúgy, mint egy általános népi/nyelvi keveredés az avar-déli szláv politikai/nyel- 
vi határ mentén. Ha azonban valaki Nagyszentmiklóssal kapcsolatban mindenképpen ki akar tartani az 
avar-(déli) szláv nyelvi keveredés feltételezésénél, akkor annak két körülménnyel feltétlenül számolnia kell.

Először is, általában: olyan mértékű szláv jelenlét, mint amilyen a bolgár-szláv keveredés esetében ele
ve adott volt a Balkánon, a rendelkezésünkre álló történeti és régészeti szempontokat figyelembe véve a 
Kárpát-medencei avarok esetében 818, azaz az abodrit és praedenecent délszláv törzsek beköltözése előtt 
nem képzelhető el. Másodsorban konkrétan, a kincset illetően: az említett időponttól kezdve, azaz az Avar 
Kaganátus politikai megsemmisülése után már nem kerülhetett sor olyan avar-szláv keveredésre, melyben 
az avar elem kulturális tekintetben még számottevő lehetett volna.

481 F. Dvomík: Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siécle. Prague 1926, 34-35. B. M. S ’oke [=  Szőke]: O severnoj 
granice Pervogo Bulgarskogo gosudarstva v IX veke. In: Problemi (1991) 117-128. Szélsőséges álláspontok: 
D. Angelov: Bulgarien. In: Enzyklopädie zur Frühgeschichte Europas. Arbeitsmaterial. Hg.: J. Herrmann- 
G. Labuda. Berlin [Ost] 1980, 59 Abb. 24; Istorija 140-141. (A sószállítás miatt kulcsfontosságú Szolnok helye té
vesen feltüntetve!) Ezzel szemben az Alföldet egyáltalán nem tekinti bulgár szállásterületnek G. Schramm: Ein 
Damm bricht. Südosteuropäische Arbeiten 100 (München 1997) 223, Karte 7.

482 G. Vékony: The Role of a March in Ethnie and Political Changes. ActaOrientHung 33 (1979) 301-314.
483 Bálint (1991) 101.
484 Más volt a helyzet a 7. században, a Balaton délnyugati vidékén, ahol valóban feltételezhető a szláv jelenlét, vö. 

Szőke B. M.: A népvándorlás kor és a korai középkor története Nagykanizsán és környékén. In: Nagykanizsa váro
si monográfia, I. Szerk.: Béli J.-Rózsa M. Nagykanizsa 1994, 160-166.
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Keresztény vonatkozások

A kincs 9., 10. sz. tálkáinak feliratai és a keresztábrázolások alapján a kutatásban egyetértés van afelől, 
hogy a kincsnek általában vagy (valamelyik) tulajdonosának konkrétan valamilyen keresztény kapcsolatai 
lehettek. Ezt -  egyfajta érveléssel élve -  rendszeresen fel is használják a kincs protobolgár készülésének 
és/vagy birtoklásának bizonyítására. A helyzet roppant egyszerűnek látszik, mert pontosan tudjuk, hogy a 
dunai bolgárok megkeresztelkedtek. Ugyanez a források szerint az avaroknál annyira későn és annyira 
korlátozott körben kezdődött el, hogy az -  a kincs avar készülését és birtoklását feltételezve -  az edények 
elkészüléséhez már túl késői időpontnak tűnik (a tudun 796-ban, Theodor és Abrahám kagánok 805 után 
keresztelkedtek meg485). Köztudottak továbbá Kelet-Magyarországnak a 10. század közepén a bizánci egy
házzal kiépült kapcsolatai, ami szerepel is a kincs magyar eredete mellett állást foglalók érvei között486 (en
nek relevanciaértéke megegyezik a protobolgár elméletben használt „érvvel”, amikor a dunai bolgárok 
megkeresztelkedésére hivatkoznak).

Először azt nézzük meg, hogy valójában milyen mértékűek a kincs keresztény vonatkozásai. E kérdéssel 
kapcsolatban a kutatás olykor elutasítóan,487 de többnyire óvatosan foglalt állást,488 s ez utóbbi találkozik a 
kora középkor történeti és régészeti kutatásában mostanában általánossá váló felfogással: a kereszt, a ke
resztény jellegű tárgyak és szimbolika használata önmagában nem jele és még kevésbé nem biztosítéka a tu
lajdonosuk keresztény /tűének.489 A kincs jellegének megítélésében figyelemre méltó, hogy az egyértelmű
en (bizánci ritusú) keresztelésre utaló szöveg (9., 10. sz. tálka) mellett más edények is mutatnak bizonyos 
kapcsolatot a kereszténységgel. Ezek egy kivételével nem egyértelműen egyházi rendeltetésű tárgyak ugyan 
(annak az egynek kérdéses a létezése), de az alább számba vettek sorában az adott edénytípusnak magának 
van bizonyos keresztény jellege:

A nagyszentmiklósi kincs keresztény jellegű elemei:
-  Az állítólagos, elkallódott kereszt.490
-  Köztudott, hogy a kincs 3 tálkáján -  központi helyen! -  keresztábrázolás van (9., 10., 21. sz.), és az is, 

hogy a görög nyelvű feliratok -  mégha a megfejtésük nem egyértelműen tisztázott is -  minden kétséget ki
záróan kereszteléssel kapcsolatosak. A kutatásban -  Hérodotosra hivatkozva -  régóta491 evidenciaként sze
repel, hogy a tálkákon levő csatok az övre való felfüggesztésüket szolgálták.492 Érthetetlen módon még sen
ki sem vette figyelembe: a kora középkorban egyetlen eurázsiai steppei ábrázoláson, kőszobron és egyetlen 
leletben493 sem fordul elő, hogy edényt az övön hordva ábrázolták vagy találták volna! Ugyanekkor az a le
hetőség elkerülte a kutatás figyelmét, amire Fehér G. már egy fél évszázada leírt: a hasonló típusú tálkákkal 
a keleti egyházban szentelt vizet merítettek és ittak volna,494 aminek az a nehézsége, hogy onnan a kora kö
zépkorból nem ismerünk hasonlókat.

-  A római kor óta ismert típusú nyeles tálkákhoz (15. és 16. sz.) hasonlókat a görög ritusú szertartáso
kon használtak.495

485 Deér (1965) 725; Róna (1966) 310-312; (1984) I, 340; Pohl (1988) 318-323.
486 Fehér (1950) 44; Vékony (1973).
487 László (1977) 157. szerint a kincsnek nincsen semmilyen egyházi jellege, bár az előző bekezdésben a Boyla-feliratos 

csészéről azt írta, hogy „egyházi használatban volt, vagy abba került”.
488 Göbl-Róna-Tas (1995) 22.
489 Ld. 156. j.
490 Ezzel a kincs egyik aspektusáról, a bekarcolt rovásfeliratokról monográfiát író szerzőpáros nemcsak hogy nem szá

molt, de -  tévesen -  eleve úgy vették, hogy a kincs eredetileg is 23 db tárgyból állt, vő. Göbl-Róna-Tas (1995) 10. 
Könyvükben az Ivanics M. által összeállított bibliográfiában természetesen szerepel azon két cikk, mely a kincs elő
kerülésének történetét levéltári források alapján tárgyalja, vö. Erdélyi-Pataky (1968); idem (1971). Ezért az ott föl
tárt adatokat -  köztük a kereszt előkerülésére vonatkozókat -  figyelmen kívül hagyni, illetve azok további elemzé
se nélkül elvetni fölösleges szuperkritika.

491 Hampel (1905) 1 ,153.
492 Hampel (1885) 108. -  Az ozora-tótipusztai kehely felső töredékét László Gy. övre függeszthető füles csészeként re

konstruálta, vö. László (1955) Taf. LIX. A tárgy rendeltetése egyszerű kézbevétellel tisztázható volt, ld. Garam 
(1993) 99, Taf. 78.

493 Egyetlen hasonló alakú, ezüstből készült csészét ismerek, melynek oldalán két félgömb alakú nit volt, s amelyek 
feltevés szerint az edény felerősítését szolgálták, vö. Schulze-Dörrlamm (1986), ld. 47. kép.

494 Fehér (1950) 41.
495 N. Belaev: Eargenterie byzantine du trésor de Perescepina. Artä §i Arheologia 1/2 (Bucure§ti-Ia§i 1928) 1-3; Bálint 

(1995) 204.
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-  A kincs kelyheinek rendeltetése ismeretlen, tipológiailag az eucharisztia kelyhei típusába tartoznak.496
Hogy áll a kincs keresztény jegyeinek és a dunai bolgárok megkeresztelkedésének viszonya? Két előfel

tétele van annak, hogy egymással kapcsolatba lehessen hozni őket:
a) Azon közismert körülmény semlegesítése, hogy Bulgária területéről nem került elő egyházi jellegű 

edény, illetve ami ott egyházi jellegű tárgy, az nem nemesfém edény. A kutatás a kezdetektől fogva tisztá
ban volt azzal, hogy ha valaki mindenképpen ragaszkodni kíván a „protobolgár készülés és birtoklás” hipo
téziséhez, akkor annak 32 évvel kell számolnia a magyar honfoglalás tájára feltételezett elrejtésig. Egy ilyen 
rövid időszakot viszont a kincs jóval szélesebb korhatárokat és többféle műhely közreműködését sejtető 
összetétele nem valószínűsít.

b) Annak igazolása, hogy a keresztény vonásokat mutató nagyszentmiklósi edények 863 után készültek 
volna. Ezért is hajlott már Hampel J. arra, hogy a dunai bolgárok megkeresztelkedése dátumát „nem kell 
szoros időpontnak venni”497 -  no de akkor mi a döntő? Ugyanígy K. Horedt is érvként utalt arra, hogy a du
nai bolgároknál „a kereszténység oly gyorsan és tartósan hatott, nemcsak nyugat felé, Közép-Európa hatá
raihoz, hanem a Közel-Keletre is eljutott”.498 Márpedig N. Mavrodinov -  és rá hivatkozva sokan -  ponto
san erre az időszakra teszi a kincs késői csoportjának korát, a korábbiét pedig a 9. század elejére499 -  de 
akkor hol a dunai bolgár megkeresztelkedés dátumának jelentősége? Tudomásul kell venni, hogy a keresz
tény vonásokat mutató nagyszentmiklósi edények 863 utánra való keltezése néhányuk esetében lehetetlen: 
a kelyhek és a görög feliratos csészék esetében a 7. század a valószínű (ld. 118. old.). A 21. sz. tálka egyér
telműen a kincs késői csoportjába tartozik, ám nincsen olyan elfogadható régészeti és művészettörténeti 
érv, amelyet amellett lehetne felhozni, hogy 863 után készült volna.

A dunai bolgárok megkeresztelkedése a jelen tudásunk mellett semmilyen tekintetben sem hozható kap
csolatba a nagyszentmiklósi kinccsel.

Régészeti vonatkozások

Ami a kincs protobolgár voltával kapcsolatban a régészet oldaláról kifejthető érvet illeti, az azzal kapcsola
tos fenntartásom már korábban kifejtettem.500 Véleményem szerint a régészeti kutatás határozott, mód
szertanilag is megalapozott nemmel tud állást foglalni az alföldi protobolgár nép tömegek jelenléte kérdé
sével kapcsolatban: ilyenre utaló leletek ugyanis teljesen hiányzanak.

A régészetben általában kétes értékű az argumentum ex silentio, de a most következő esetben nem ilyen
nel van dolgunk. Amikor ugyanis dunai bolgárok jelenlétére utaló leletek teljes hiányáról beszélünk, akkor 
egyáltalán nem egy gyenge kutatási helyzet áll előttünk, hanem annak az ellenkezője: az alföldi jelenlétük 
szempontjából reálisan számba jöhető terület, a Tiszának a Csongrád és a magyar-jugoszláv országhatár köz
ti bal oldali partvidéke, valamint a Tisza-Maros-Körös köze az egész 20. század folyamán folyamatosan és 
intenzíven kutatott volt -  ez a Kárpát-medence régészetileg egyik legjobban feltárt területe! Ehhez még azt 
kell külön hozzátenni, hogy e régión belül is Szeged és Szentes környékén a 20. század eleje óta olyan régé
szek tevékenykedtek, akiknek éppenséggel a kora középkor volt a szívügye (csak a század első felét nézve: 
Reizner J., Tömörkény I., Móra E, Csallány G., Csallány D.). Mindez pedig azt jelenti, hogy amennyiben eb
ben a régióban valamilyen leletcsoport hiányzik, akkor annak a hiánynak történeti indíték (is) tulajdonítha
tó. Márpedig tény: a Tisza-Maros-Körös közéből és Szeged környékéről igen nagy számú 8. századi avar és
10. századi honfoglaló magyar lelőhely, temetkezés ismert, ámde a közbeeső évszázadra keltezhető és/vagy 
9. századi protobolgár jelenlétre utaló leletanyagnak a hosszú ideje folyó és intenzív régészeti kutatás köze-

496 Hampel (1885) 99; Mavrodinov (1943) 47. viszont nem látja bizonyítottnak az egyházi használatukat. Az avar kori 
kelyheket általában rituális edényeknek tartja J. Szentpétery: Ritual’naja posuda v avarskich pogrebenijach. In: 
Uralo-altajistika. Red.: E. I. Ubrjatova. Novosibirsk 1985,17-23. J. Arneth véleményét senki sem idézi, mely sze
rint „valamennyi edény háztartási célokra szolgált”, wö.Ameth (1850) 8.

497 Hampel (1894) 255.
498 Horedt (1983) 504.
499 Mavrodinov (1943) 220-223.
500 Bálint (1989) 187-192; idem (1991) 98-100.
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25. Protobolgár (típusú) csüngődíszek (M: 2:1): 1: Sin’o bärdo; 2: Vratca; 3: Szentes környéke(?)

pette sincsen -  egyetlen csüngődíszen (25. kép: J )5ÜI kívül -  a legcsekélyebb nyoma.501 502 E kijelentés helytálló 
volta egy másik régió régészeti adataival történő összehasonlítás után is megerősítést nyer.

A sírleletek -  a magyar nyelvészek körében közkeletű vélekedéssel ellentétben -  egyes esetekben nem 
némák; a maguk nyelvén olykor igenis tudnak beszélni. Az imént leletek hiányával érveltem, és abból tör
téneti következtetést vontam le. Perdöntőnek tartom azt a tényt, hogy ahol ténylegesen volt protobolgár je
lenlét a 9. századi Kárpát-medencében, ott az valóban igazolható is régészetileg. Azon a területen ugyanis, 
ahol a történeti és toponímiai adatok egyértelműen jeleznek protobolgárokat, ott a jelenlétük igenis jól ki
mutatható régészetileg. Dél-Erdély, a Felső-Maros vidéke jóval szerényebb intenzitással kutatott, mint a 
Tisza-Maros-Körös köze, de ott a protobolgár népesség jelenléte régészetileg már a jelenleg ismert lelet
anyag alapján is minden kétséget kizáróan igazoltnak tekinthető.503 Márpedig ha a régészeti adatok alapján 
az Alsó-Maros vidékén nemhogy egy, az erdélyihez hasonlítható nagyságú és jelentőségű protobolgár etni-

501 Loverance (1988) 39: alul; Bálint (1989) 185. 155. j. Nagyon kérdéses, hogy ez az egyetlen lelet, a British 
Museumban őrzött, állítólag Szentes környékéről származó tárgy valóban a protobolgárok Tisza-vidéki jelenlétét 
bizonyíthatná. Egyes bulgáriai csüngődíszekkel olyan mértékű egyezést mutat, hogy ha nem ugyanazon öntőmin
tából is, de biztosan ugyanazon műhelyből származik (ld. 25. kép: 1, 2). A bulgáriai leletekről Id.: Z. Aladzov: Za 
kulta kam Tangra v srednovekovna Bálgarija. Arh 1983/1-2, 76-85; L. Dzidrova: Tolkuvanje na eden specificen tip 
na amuleti od sredniot vek na Balkanot. MacedActaArch 10 (1985-1986) 247-257. (Nem kizárólag az adott kuta
tó tájékozottságáról, de a 80-as években a balkáni országok közötti tudománypolitikai kapcsolatokról is árulkodik, 
hogy a szerzőnő a cikke témájába közvetlenül vágó, szomszéd országban előtte jól ismert nyelven megjelent köz
leményt nem ismerte.) Ld. még K. Melamed: Amulati-kone, jazdeni et nazka glava. In: Problemi (1991) 219-231. 
Ez a távoli párhuzam egyedül azért lehet érdekes a számunkra, mert akár csak valamelyest is hasonlóval a l l .  szá
zad előtti iszlám művészetben nem találkozunk (még ennél is nyilvánvalóbb, hogy nincsen ilyen Bizáncban). Meg
engedhetőnek tartom azt a fölvetést, hogy az avaroknál, a protobolgároknál és a nagyszentmiklósi kincset megren
delő és/vagy használó közegben az antik kentaurnak egy egyedi variánsa alakult volna ki. Ez egy olyan szárnyas lény 
lehetett, amelyet valamilyen mesebeli hős hátasként használt, s ez a motívum szolgált volna mintául mind a 
nagyszentmiklósi, mind a zamárdi ábrázolásokhoz. Úgy gondolom, hogy Mavrodinov (1943) 116, Fig. 75, 76. nem 
alaptalanul hivatkozott rájuk.

502 Még a darabszámra leggyakoribb női ékszertípus, a fülbevalók között sem akadt egyetlen darab sem az Erdélytől 
nyugatra eső területeken, amelyik valamilyen módon a protobolgár kultúrával kapcsolatban állna, vö. V. Grigorov: 
Obecite v starobálgarskata kultúra na sever ot Dunav. Arh 1999/3—4, 21 —42.

503 Ezen adatok részben a nyugat-európai kutatók számára is ismert nyelveken is hozzáférhetők: M. Com§a: La civil
isation balcano-danubienne (IXe-X Ie siécles) sur le territoire de la R. P. Roumaine. Dacia 7 (1963) 413—438; Z. N. 
Vázarova: Slavjani i prabálgari. Sofija 1976; I. Fodor: Die Bulgaren in den ungarischen Ländern während der 
Ansiedlungsperiode der Ungarn. Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstituts in Österreich 6 (1984) 52; 
Bóna (1986) 189-194.
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kai tömb megléte nem képzelhető el, de még csak olyan leletek sincsenek, amelyeknél azok protobolgár 
eredete akár csak gyanúba jöhetne, akkor szinte bizonyosságként állítható: a Tisza-Maros-Körösök kör
nyékén nem élhetett olyan magas rangú protobolgár előkelőség, akié ez a kincs lett volna, mert nem volt itt 
akkora protobolgár népesség, amelynek jelenléte maga után vonná egy ilyen rangú vezér jelenlétét.

Elméletileg létezik még egy utolsó lehetőség. Eszerint egy, a Maros torkolatvidékénél -  ismeretlen idő
ben és alkalomból -  járó, igen magas rangú protobolgár vezér hirtelen szorongatott helyzetbe került volna, 
s ekkor rejtette volna el a kincset. Be kell azonban látni, hogy ez -  és sok más, hasonló típusú ötlet -  tudo
mányosan teljesen megalapozhatatlan, éppen ezért módszertanilag megengedhetetlennek tartom e lehető
séggel számólni. Semmivel sem lehet alátámasztani, hogy egy ilyen különlegesen nagy kincs egy olyan pro
tobolgár hadvezér birtokában lett volna, aki azt távoli hadjáratra magával vitte volna, majd veszély láttán 
idegen földbe rejtette volna el. Ezen ötlet értelmetlenségét az a példa mutatja, hogy -  ad absurdum -  azt is 
föl lehetne vetni, hogy a preslavi kincset Szvjatoszláv ásta volna el, és ennek még látszólag több is volna a 
realitása, mivel mind a hadjárat időpontja, mind a kincs kora jól ismert és egybeesik, ami Nagyszentmiklós 
esetében nem mondható el. Nem véletlen azonban, hogy erre a lehetőségre senki sem gondolt!

Összefoglalva: Az áttekintett történeti és régészeti szempontok alapján meggyőződésem, hogy a kincs kutatá
sában mind a protobolgár készülés, mind a protobolgár birtoklás teóriáját föl kell adni.
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FÜ G G ELÉK : E. A. CHELIM SKIJ ELM ÉLETE

A 21. sz. tálka feliratának új megfejtési javaslata kapcsán a közelmúltban egy teljesen egyedülálló történe
ti interpretáció lehetőségét tárta E. A. Chelimskij a tudományos világ elé.504 Míg az olvasathoz nem tudok 
hozzászólni (bár az avar eredetkérdés kutatásának jelen állásánál szerintem nem könnyű reálisnak tartani 
azt, hogy a felirat mandzsu-tunguz nyelven készült volna505), az a történelmi helyzetkép, amit fölvázolt, 
mégiscsak reagálásra késztet. Szemmel látható, hogy a szerző R. Göbl-Róna-Tas A. könyve kapcsán ismer
kedett meg a kinccsel (a helynév teljesen történetieden formája [„Nagy-Szentmiklós”] és az edények római 
számokkal történő sorszámozása sehol másutt nem fordul elő az irodalomban). Szokatlan, de bizalmat éb
resztő az az eljárása, hogy az alapul használt megfejtési javaslatához különféle szempontok figyelembe vé
telével további négyet fűz. Ezek lényege azonos, mindegyik olvasatban az áll, hogy egy Boyla-t leváltottak 
és Butául került a helyére. Az utolsó két olvasatban a feliratban olvasható TEEH/TAEH váratlan értelme
zésével E. A. Chelimskij addig ment el, hogy a leváltást és beiktatást végző személy maga a basileus lett vol
na! Az ebből kibontott, fantáziadús történeti hipotézis mindennemű konkrét és/vagy közvetett adat híján 
született, ezért így kell kezelnünk. A maga műfajában teljes képtelenségnek mégsem tekinthető; megérdem
li az idézést: „Az Avar Kaganátus déli részében lezajlott politikai változás után, mely éppenséggel megtör
ténhetett bárminemű közvetlen bizánci részvétel nélkül is, Konstantinápoly keresi az útját, hogy újra kife
jezze -  inkább formális, mint tényleges -  uralmát a térség fölött, és hogy megerősítse kapcsolatát 
Butalul-lal, az új zsupánnal. így az utóbbi egy aranycsészét kap (és lehetséges, hogy más aranytárgyakat is, 
melyek a nagyszentmiklósi kincshez tartoznak). Egy bevésett (“engraved”) felirat a csészén a basileus ré
széről történt diplomáciai elismerés jeléül szolgált. Különleges tisztelet jeléül e felirat Butául anyanyelvére 
is le lett fordítva.”506

E. A. Chelimskij a kinccsel kapcsolatos régészeti és történeti összefüggésekkel a legkevésbé sincsen tisz
tában, különben nem merné a 2. sz. korsót bizánci készítménynek tartani és a „győztes fejedelem” ábrázo
lását a dél-oroszországi szkíta aranyedények ábrázolásaihoz hasonlítani. Ugyanígy nagyfokú tájékozatlan
ságról tanúskodik azon lehetőség fölvetése, hogy a kincs abból az időből származnék, amikor a Bánátban 
bizánci jelenléttel (???) vagy fennhatósággal lehet számolni; ez szerinte a dunai bolgár honfoglalás előtt vagy 
a császárságnak Bulgária fölött aratott győzelmei után, azaz a 10. század közepe után (???) történhetett. 
Ezzel szemben jól tudjuk: Bizánc soha nem volt jelen a Dunától északra, a Maros vidékén még kevésbé. Az 
avar korban valamilyen bizánci fennhatóság feltételezésével kapcsolatban viszont nem lehetünk ilyen kate
gorikusak, hiszen amint a 601-602-ben lezajlott Priszkosz-hadjárat mélyen behatolt Avaria szívébe, úgy el
vileg elképzelhető, hogy ez megismétlődhetett a 626-os vereség után is. Valójában azonban reálisan ezzel 
nem számolhatunk, mert a források ilyesmiről teljesen hallgatnak, noha azok abban az időben még rend
szeresen tudósítottak a Birodalom balkáni politikájáról. E. A. Chelimskij másik interpretációjának pedig 
minden eleme téves:

a) Bizánc 971-ben és nem a század közepén győzte le Bulgáriát,
b) a szerző szemmel láthatólag nem tud arról, hogy a kincs szűkebb és tágabb környéke 895 óta a magya

rok uralma alatt állt, amint az előző változatnál is megfeledkezett az Avar Kaganátusról,
c) azt sem tudja, hogy a 10. század közepe táján a magyar-bizánci határ a Duna mentén húzódott.

504 Chelimskij (2000).
505 Ennek nehézségeivel maga a szerző is számol: Chelimskij (2000) 277.
506 Ibidem 276.

133



Végeredményben értetlenül szemléljük, hogy a kincset valamilyen módon a dunai bolgárokkal akarja 
kapcsolatba hozni, miközben a 21. sz. tálka feliratának általa mandzsu-tunguznak meghatározott jellegét 
csakis az avarokon keresztül véli megmagyarázhatónak.

A fent felsorolt jegyek összessége, a kincs alább kifejtendő 7-8. századi keltezése alapján ezáltal a késő 
avar-bizánci kapcsolatoknak egy olyan történeti vonatkozású vonulata tárulhat föl előttünk, amelyik sem
miképpen sem illik bele a késő avar kézművességet és művészetet ért „bizánci hatások” eddig használatos 
gyűjtőfogalmába. Azzal a lehetőséggel viszont, hogy a késő avar vezetőrétegben a bizánci kereszténység je
len lett volna, nemcsak a kérdés nagy hordereje miatt ajánlatos az óvatosság, hanem azzal a történeti ada
tok hiánya507 miatt is csak feltételesen számolhatunk.

507 Vitatott forrásadat: E. Tóth: Vigilius episcopus scaravaciensis. ActaArchHung 26 (1974) 269-275.
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IV. A HONFOGLALÓ MAGYAR EREDET ELMELETE

A nagyszentmiklósi kincs kronológiai és kulturális hovatartozásával kapcsolatos másik markáns nézet képvi
selői a kincs 10-11. századi magyar meghatározása mellett törnek lándzsát. (Egyáltalán nem foglalkozom a 
nagyszámú műkedvelő ez irányú tevékenységével.) Ez a lehetőség a magyar kutatásban nagyon korán fölme
rült, de többnyire csak elejtett, illetve rövid megjegyzések, kiragadott történeti és nyelvészeti szempontok 
mérlegelésére alapozott állásfoglalások formájában.508 A tudományos megalapozottság igényével, érveit 
részletesen kifejtve először 1908-ban, a régész Nagy Gézának a 21. sz. tálka híres felirata magyarnak történt 
megfejtése kapcsán jelent meg,509 amit fél évszázaddal később a szintén régész Fehér Gézának a görög betűs 
görög feliratokkal foglalkozó cikke követett.510 A „magyar elméletet” egy harmadik régész erősítette tovább 
numizmatikai és paleográfiai szempontokra alapozó cikkeiben,511 ami -  újabb érvek kifejtése nélkül! -  to
vább terebélyesedett a magyar kutatásban az ő későbbi munkái512 révén. Mindebből az a jellegzetes módszer
tani hiba érdemel külön figyelmet, amelyik a legkevésbé sem kizárólag a magyar kutatás sajátja, hanem egész 
Közép- és Kelet-Európábán gyakori: régészek a saját tudományuk adatbázisát és módszereit félretéve nem
régészeti érveket kerestek!

A kincs honfoglaló magyar eredete mellett állást foglaló régészek között Csallány D. volt az egyetlen, aki 
egyáltalán leletre támaszkodott. Hivatkozás és indoklás nélkül megváltoztatta a Nagyszentmiklóssal kap
csolatban korábban kifejtett véleményét (a kincs korai rétegét akkor a 700-710 körüli évekre keltezte -  
igaz, a késői rétegét már akkor a magyar honfoglaláskorhoz, az elrejtését pedig az Ajtony elleni háborúhoz 
kötötte513), és az akkor előkerült, szenzációsnak számító tárgyaknak, a Rakamaz-Gyepi-földeken talált hon
foglalás kori női korongokon ábrázolt jelenet (26. kép: 1) alapján határozta meg az egész kincset 10. száza
dinak.514 Ugyanezt a történeti végkövetkeztetést támogatta meg az akkoriban a magyar régészek körében 
legnagyobb tekintélynek örvendő történésznek, Györffy Györgynek Nagyszentmiklóssal kapcsolatban kifej
tett álláspontja is.515 Az előzőkétől eltérő és jellegzetesen vegyes érvelést használt Szőke B., aki úgy foglalt 
állást a kincs avar eredete mellett, hogy László Gyulának egy éppen akkor megjelent munkáját használta

508 Szeremley M.: Arany csészék és edények. (Találtattak Torontál megyében Sz. Miklósnál.) In: Magyar hajdan és je
len élethí rajzolatokban. Pest 1847, I, 1, 4-5; E. Sacken-F. Kenner: Die Sammlungen des k.k. Münz- und 
Antikenkabinetts. Wien 1866, 330; Nagy (1916) 241; Csallány (1948) 361.

509 Nagy (1908) 127. E cikk megfelelt a kor tudományosságának, de a közben eltelt évszázad során a „magyar elmé
let” híveinek már el kellett volna gondolkodniuk azon, hogy a rendelkezésre álló forrásadatok szerint a „bojla” ti
tulus ismeretlen volt a honfoglaló magyaroknál. Ez nem lehet a véletlen műve, az idevonatkozó forrásadatok hiá
nyának következménye. A  Kazár Kaganátusban használatos, sokféle forrásból és nagy számban adatolt 
tisztségnevek között sem fordul elő a „bojla”, márpedig az ősmagyarok és a honfoglaló magyarok az előkelőik meg
nevezése során köztudottan a kazár mintát követték. Következésként már egyedül a „bojla” titulus használata is 
eltávolítja a nagyszentmiklósi kincset a honfoglaló magyaroktól.

510 Fehér (1950).
511 László (1957); idem (1958); idem (1962); idem (1968).
512 Pl. László Gy.: Hunor és Magyar nyomában. Budapest 1967, 61-67; idem (1970) 141-148; idem (1988) 114, 116, 

120.

513 Csallány (1948) 361.
514 Csallány (1959) 322-324.
515 Györffy (1959) 107-119; ezt a véleményét később is fenntartotta: idem (1977) 165-166; idem: Államszervezés. In: 

Magyarország története, I, 769.
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föl egy önmagában is erősen vitatható teória alátámasztására. Szőke B. szerint a 9. században egy népcso
port vándorolt volna be Keletről a Kárpát-medencébe,516 a kincs velük áll kapcsolatban -  eközben a beván
dorlás ténye bizonyítatlan! (A magyarnak történő meghatározást legjellegzetesebben képviselő László Gyu
lának a kinccsel foglalkozó munkásságáról ld. 82-87. old.) A magyar kutatásban végbement változást 
tükrözi az a tény is, hogy a Kárpát-medence régészeti bibliográfiájában az 1968-ban megjelent kötettől 
kezdve a honfoglaláskorral foglalkozó fejezetben kapott helyet a kincsre vonatkozó irodalom, míg az ko
rábban az avar koréban volt feltüntetve.

A  „magyar teória” minimális kevés tárgyi elemzésre és még kevesebb tárgyra támaszkodik, szinte kizá
rólag tudománynépszerűsítő munkák révén terjedt;517 a régészeti érvet, sokak szemében a bizonyítékot 
egyedül a rakamazi lelet jelentette. Tisztán tudományos, elemző jellegű munka egyszer sem született, és 
újabb, a magyar eredet mellett akár csak közvetve fölhozható régészeti leletek, érvek azóta nem merültek 
föl. A  „magyar teóriának” a magyarországi kutatásban elért sikere mögött tehát valójában néhány monda
tos feltételezések, kombinációk láncolata áll, melyek közzétételekor senki sem cáfolta az avar és a proto- 
bolgár tézist. Szinte érthetetlen, hogy ennyi megalapozottsággal miként válhatott ilyen népszerűvé?! Ám 
hiba volna egyedül a 60-80-as évek magyar kutatását illetni bírálattal, mert amiként Magyarországon a 
kincs magyar származását valló felfogás volt az egyeduralkodó, úgy más közép- és délkelet-európai orszá
gokban hasonló módon és hasonló módszerbeli hiányosságok miatt ragaszkodtak Nagyszentmiklós proto- 
bolgár eredetelméletéhez.

Mint említettem, modern tudományos igénnyel518 1950-ben indult el útjára a kincs magyar eredetét val
ló felfogás, ami mellett mindössze három év leforgása alatt -  egymástól függetlenül! -  három vezető ma
gyar régész, illetve történész foglalt állást (László Gy., Györffy Gy., Csallány D.). E sorok írója közvetlen 
adatok és információk híján csak feltételezi: a totalitárius rendszer 1956-ban bekövetkezett megingása, a 
Magyarországon egy évtizeden át teljesen háttérbe szorított nemzeti hagyományok újbóli előtérbe kerülé
se (is) hozzájárulhatott a Nagyszentmiklóst a honfoglaló magyarokhoz kapcsoló elméletek megszületéséhez 
és publikálásához. Figyelemre méltó, hogy László Gy. első idevágó cikkének megjelenésétől (1957) egy jó 
évtizednek kellett eltelnie, míg a szóban forgó elmélet a magyar kutatók körében és a népszerűsítő mun
kákban ténylegesen elterjedt. Ennek okát illetően is csak találgathatunk; talán azért alakult így, mert akkor
ra lettek aktívabbak, tudományosan érettek László Gy. tanítványai, és mert a tudomány-népszerűsítés a 70- 
es évek elejétől kezdve kapott nagyobb teret Magyarországon. A „magyar-elméletre” vonatkozó kritika 
elmaradásában a jelzett módszerbeli hiányosságok mellett elképzelhetőleg még az is szerepet játszott, hogy 
László Gy. tekintélye a tanítványai körében megkérdőjelezhetetlen volt.519 Tény, hogy Dienes I. szkep
szisére520 nem figyeltek föl, László Gy. figyelmeztetését521 nem szívlelték meg.

A rakamazi korongra támaszkodva Nagyszentmiklós magyar eredetének bizonyításához két elemre és 
két lépésre együttesen volt szükség: a 2. sz. korsó égberagadási jelenetét a rakamazi koronggal és az utób
bit a turul-mondával kellett összefüggésbe hozni. Ez az együttes tehát így, visszacsatolva avatná a turul
monda ábrázolásává és azáltal magyar eredetűvé a nagyszentmiklósi korsókon látható ábrázolást. (Máris

516 Szőke (1959).
517 Bóna I:  Magyarországi művészet a honfoglalásig. Budapest 1959, 51; Dercsényi IX: Románkori építészet Magyar- 

országon. Budapest 1972,5; Dienes I :  A  honfoglalás kora. Budapest 1970, 42-45; idem (1972) 66; idem: A honfog
laló magyarok és ősi hiedelmeik. In: Uráli népek. Szerk.: Hajdú P. Budapest 1975, 84; Bakay K :  A  magyar állam- 
alapítás. Budapest 1978, 51.

518 A  premodern tudományos és a minden időkben virágzó dilettáns nézetek megvitatásától eltekintek.
519 „Kívülállók”, azaz nem-régészek, illetve egy nem-magyar kutató volt az, aki számára nem volt kétséges a lényeges 

különbség: Kádár (1961); Kovács É.: Árpád-kori ötvösség. Budapest 1974, 41. 4. j.; Marosi E.: A  honfoglalástól az 
államalapításig. In: A  művészet története Magyarországon. Szerk.: Aradi N. Budapest 1983, 9; Marschak (1986) 
313-314. Érthetetlen viszont, hogy a művészettörténész Dercsényi D. miért fogadta el a Rakamaz és Nagyszent
miklós közti hasonlóság tézisét, vö. Dercsényi D : A  honfoglalás és az államalapítás korának művészete. In: A  ma
gyarországi művészet a honfoglalástól a XIX. századig. Szerk.: Dercsényi D. Budapest 19612, 11-12; idem: A  ro
mán kor művészete. In: A  magyarországi művészet története. Főszerk.: Fülep L. Budapest 19704, 16-17. -  Bartha 
A. ugyanazon könyvön belül egyszerre fogadta el a turul-legendával való kapcsolatot és fejezte ki a szkepszisét ez
iránt: Bartha (1968) 131-132,178-181, de később egy népszerűsítő füzetben határozottabban kiállt a kincs honfog
laló magyar eredetének lehetősége mellett: idem: A  honfoglalás. In: A  mi világunk 58 (Budapest 1979) 28.

520 Dienes (1972a) 103. 10. j.
521 László (1988) 93: „A szépnél szebb magyarázatoknak azonban van egy nagy hibája: a turul-monda az Árpád csa

lád eredetmondája, a korongpár azonban egy népi temető egyik sírjában volt!”
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26. 9-11. századi sasábrázolások (M: 1-2: 4:5; 3, 5: 1:8; 4: 1:2): 1: Rakamaz (10. század); 2: Zemplén (Zemplín, 
Szlovákia, 10. század); 3: kőfaragvány (Skripou, 873/874); 4: korongfibula (mainzi kincs, 11. század); 5: kőfaragvány

(Ohrid, Szent Szófia-székesegyház, 1037-1045 között)

megoldhatatlan nehézséget jelent, hogy a 7. sz. korsón nem nő van a sas karmai között!) Nagyszentmiklós 
és Rakamaz egymással közvetlen kapcsolatba hozatalát a hasonlóság tényénél súlyosabb, figyelmen kívül 
nem hagyható eltérések és módszertani problémák akadályozzák. A másutt felsorolandókon (ld. 126. old.) 
túl alapvető nehézséget jelent: a rakamazi jelenet esetében semmilyen alapunk sincsen annak feltételezésé
hez, hogy valóban a turul-monda ábrázolásával lenne dolgunk.

Egyedül a magyar kutatásban és a magyarországi népszerűsítő munkákban terjedt el az a felfogás, amely 
az ábrázolt madárban az Árpád-ház totemállatát, egyben a magyar történeti tudat egyik fontos szimbólu
mát ismeri föl. Csallány D. még csak a legcsekélyebb bizonytalanságot sem jelezte azzal kapcsolatban, hogy 
az említett leleten nem a turult látnánk; Fettich N. pedig a bizonyíthatatlan, itt nem is részletezendő ötle
teivel továbbszőtte a „Rakamaz = turulábrázolás” teóriát.522 Lássuk tehát, hogyan áll ténylegesen a 
„Nagyszentmiklós + Rakamaz = turulábrázolás” kérdése!

Először is ami a turult illetően a magyar kutatók és a legszélesebb közönség számára teljesen köztudott, 
az e könyv nem-magyar olvasói számára abszolút lerövidítve ekként foglalható össze: a magyar Anonymus 
(13. század 1. fele) jegyezte fel az Árpád-ház totemisztikus eredetmondáját, mely szerint a család ősanyját 
álmában a turul ejtette teherbe. A „turul” a magyarban honfoglalás előtti török eredetű szó, valamilyen va
dászmadár megnevezésére szolgált.523

522 Budinsky-Kricka-Fettich (1973) 71.
523 Szűcs J.: A magyar nemzeti tudat kialakulása. MŐK3 (Szeged 1992), 129-132; Kordé Z.: Turul-monda. In: KMTL 693.
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Mármost van-e biztosítékunk, vagy legalábbis minimális alapunk arra nézve, hogy konkrétan a rakamazi 
korongokon és/vagy a kisszámú honfoglalás kori madárábrázolásokon általában valóban a turult ismerhet
nénk föl? A válaszadáshoz az alábbiakkal kell számolni:

a) A  turul honfoglalás kori ikonográfiája és e madár esetleges speciális külső jegyei abszolút ismeretle
nek, mert az írásos forrásokban nincsen leírása, és mert a korszakból nem áll a rendelkezésünkre egyetlen 
olyan ábrázolás sem, amelyről megnyugtató módon lehetne állítani, hogy azon valóban a turul látható. Kö
vetkezésként az adott honfoglalás kori madárábrázolások esetében nincsen alapunk határozottan eldönte
ni, hogy azok valóban a turul ábrázolásai-e vagy sem. Evidens: nem láthatjuk minden ragadozómadár-áb
rázolásban a turult!

A rakamazihoz, zemplénihez (26. kép: 2) és karosihoz hasonló fej- és szárnytartású, olykor ragadozó
madarak ábrázolásával ugyanebben a korszakban más kultúrákban is, óriási bőséggel találkozunk (szászáni- 
da Irán, omajjida Kalifátus, Bizánc, Rurikida Rusz, Ottó-kori művészet, Balkán, 26. kép: 3-5). A  képtípus 
maga végső soron valószínűleg a római művészetből ered, ahol a heraldikus pózban ábrázolt sas a császári 
hatalomnak volt a jelképe; ugyanaz Bizáncban az állami és az égi hatalom, a kereszténységben János evan
gélista szimbólumává vált.524 Külön kutatás szükségeltetnék annak földerítéséhez, hogy a számtalan sas- és 
egyéb kiterjesztett szárnyú madárábrázolás milyen mértékben és mely képtípus-variációkra vezethető visz- 
sza. A széles elterjedtség, a félrefordított fejjel, kiterjesztett szárnnyal való sasábrázolás közkedvelt volta 
nyilvánvalóan arra alapult, hogy ez a madár a levegő ura. A  sashoz az egész világon egyedi hiedelmek, mon
dák kapcsolódtak, nem véletlenül kapott szerepet a kereszténység szimbolikájában is. A félrefordított fej, a 
kiterjesztett szárnyak és faroktollak a legnagyobb felületet láttatják az állatból, ami által a legkarakteriszti
kusabban tudta azt a mester vagy művész bemutatni. Ezért szükségtelen abba a feltételezésbe bonyolódni, 
hogy a nagyszentmiklósi madár a fel-, illetve leszállás vagy párzás miatt terjesztené ki a faroktollait,525 mint
hogy a ragadozó madarakat általában is így volt szokás ábrázolni. A honfoglalás kori sasábrázolások 
(Rakamaz, Zemplén, Karos), de talán még a 10-11. századi temetők madaras gyűrűié526 is a fennemlítettek 
végtelen sorába illeszkedtek, s nem lehet tudni, hogy ez utóbbiak készüléséhez nem éppen a számos, 10-11. 
századi iszlám és bizánci selymen látható sasok527 szolgáltak-e előképül. (Mindezek közül a rakamazit ké
szítő ötvös az általánosan elterjedt képtípust annyiban egyedi módon egészítette ki, hogy a kiterjesztett szár
nyú madár karmaiban [valószínűleg] annak fiókáit ábrázolta [ld. 1030. j.], s nem másféle állatot.528) Mi sem 
természetesebb annál, mint hogy egy ragadozó madarat olykor a zsákmányával ábrázoltak, amint a sashoz 
világszerte fűződő mondák miatt érthető az is, hogy az ábrázolások sokszor speciális tartalmat kaptak.

b) A  kutatás a nagyszentmiklósi „égberagadási jelenetek” kapcsán rendszeresen hivatkozik a Bol’saja 
Anikovka-i tálon ábrázolt jelenetre, amit indokoltnak tartok, mivel az adott Kárpát-medencei és közép
ázsiai ötvösök valóban azonos képtípust használtak (ld. 344-346. old.). Csakhogy ez az azonosság nem avat
ja a turul-monda ábrázolásává a szóban forgó keleti tálat, lévén az előbbi a magyar folklórnak egyik eleme, 
az utóbbi pedig egy közép-ázsiai készítmény. Rendkívül fontos, hogy a turul-mondára akár csak távolról is 
emlékeztetőre nem találunk a törköknek, valamint a török és a szibériai népeknek a sassal és általában a 
ragadozó madarakkal kapcsolatos hitvilágában.529 Akik azt feltételezték, hogy a nagyszentmiklósi korsókon 
a turul-monda ábrázolásával van dolgunk, azok nem gondolták át: minthogy az említett közép-ázsiai tál 
semmiképpen sem a turul-mondát jelenítette meg, ezért a nagyszentmiklósi ábrázolás eredetileg még a sa
ját logikájuk szerint sem jelenthette azt (m ár amennyiben egyáltalán közvetlen kapcsolatot feltételez vala
ki közöttük). Más kérdés, hogy elméletileg, László Gy. tanításai szellemében számolhatunk a lehetőséggel: 
a nagyszentmiklósi „égberagadási jelenetbe” éppenséggel lehetséges volt belemagyarázni, belelátni a turul

524 Th. Schneider-E. Stemplinger: Adler. Reallexikon für Antike und Christentum 1 (Stuttgart 1950) 87-94; I. Bamea: 
Über die mittelalterlichen Tierdarstellungen in der Dobrudscha (10.-14. Jahrhundert). RÉSE 3 (1965) 589; 
Spitzing (1989) 33-34. -  Hogy mennyire heraldikus ábrázolásmóddal, egy kézenfekvő képtípus variációival van dol
gunk, jól mutatja az a tény, hogy azonos módon ábrázolt sas áll a Német Szövetségi Köztársaság és az Iraki Köz
társaság mai címerében is!

525 László-Rácz (1977) 94.
526 A 10-11. századi ábrázolásokról ld. Schulze-Dörrlamm (1991) 51-63.
527 Muthesius (1997) Fig. 14A, 14B, 50B, 74A.
528 D. G. Shepherd: Three Textiles from Raiy. BullClev 50 (1963) 67, Fig. 2.
529 K. Kőhalmi: Die Mythologie der mandschu-tungusischen Völker. In: Götter und Mythen in Zentralasien und 

Nordeurasien. Hg.: E. Schmalzriedt-H. W. Haussig. Wörterbuch der Mythologie 7 (Stuttgart 1999); J.-P. Roux: D ie 
alttürkische Mythologie. Ibidem 242-243.
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mondát. Ez azonban nem egyéb, mint a mi feltételezésünk -  ennek révén azonban a 2. és 7. sz. korsó hon
foglalás kori készülése, magyar ihletése még nem tekinthető bizonyítottnak!

c) Nincsen útmutató jel arra vonatkozóan, hogy egyáltalán miért lenne alapunk az említett honfoglalás 
kori ragadozómadár-ábrázolásokat az Árpádokkal kapcsolatba hozni. Egyszerűen nem tudjuk, hogy az Ár
pád-ház szállásterülete a 10. század 1. felében merre terült el, azt viszont igen, hogy mindhárom lelőhely az 
Aba nemzetség -  azaz nem az Árpádok! -  szállásterületére esett.530 Kétségtelen, hogy a közelmúltban szü
letett egy régészeti hipotézis, mely éppen ezen a környéken feltételezi az Árpádok korai birtokait,531 de si
essünk leszögezni: a szerző által ezzel kapcsolatban fölhozott érvek között -  okkal -  még csak lehetőség
ként sem merült fel, hogy a rakamazi, zempléni és karosi madarak a turul-legenda ábrázolásai lennének.)

d) A Dienes I. óta elterjedt és máig nem cáfolt nézettel532 szemben nem látom komoly jelét annak, hogy 
az egyébként is csekély számú honfoglalás kori állatábrázolások között akadt volna totemisztikus tartalmú. 
Egy pillanatig fogadjunk el egy olyan, kibúvót kereső magyarázatot, hogy nem mindegyik nemzetség tartot
ta volna szükségesnek, hogy ábrázolja a totemét. De akkor az egyik miért igen, a másik pedig nem? Erre 
még mindig jöhet a válasz: egyelőre nem tudjuk. Csakhogy semmit nem tudunk afelől, hogy a jelenleg is
mertek között -  amennyiben egyáltalán! -  valójában melyik ábrázolás volt tényleg totemisztikus tartalmú. 
Van mindenesetre egy eset, melynél biztosan állítható, hogy az nem az volt. A kutya a steppei és ázsiai né
peknél nem totemállat,533 így hát a gádorosi és kenézlői lószerszámvereten látható, ráadásul nyakörves ku
tya (28. kép: 4) semmilyen körülmények között sem lehetett az. A jelenleg ismert állatábrázolásokkal kap
csolatban a honfoglalás kori totemizmus feltételezésénél intő jel továbbá az állatábrázolások igen alacsony 
száma, amit Dienes I. most említett teóriája a totemizmus eltűnésével és a „pogány államvallás” elterjedé
sével magyarázott.534 (Miközben látnivaló, hogy egy hipotézist egy másikkal kísérelt meg értelmezni, nem 
árt leszögeznünk: a vallástörténet az utóbbihoz még akár csak hasonló fogalmat sem ismer.) Mindezek után 
szabad azt feltételeznünk, hogy éppen az Árpádoknál lett volna szokás a totemük ábrázolása, azon család
nál, amelyik egyrészt az idézett teória szerint a legtovább kellett volna, hogy haladjon a „pogány államval
lás” útján, s másrészt amelyik a magyaroknál a Gyulák és Bulcsú mellett a másik, a kereszténységet a leg
korábban fölvevő család volt?! A válasz csakis egyértelmű „nem” lehet.

e) A 10. századi magyarországi leletanyagból szép számmal tudunk olyan madárábrázolásokról, melye
ken a fej- és a szárnytartás megegyezik a fentiekével: ezek az ún. Bjelo Brdó-i kultúra „madaras gyűrűi”.535 
Az utóbbiakkal azonosak a magyar szállásterületen kívül, a Balkánon is előfordulnak,536 a bizánci eredetük 
aligha lehet kétséges. Ezért határozottan állítható: a magyarországi „madaras gyűrűk” nem tekinthetők tu
rulábrázolásoknak. (Pontosításképpen szögezzük le: elvileg talán még meg is engedhető a feltételezés, hogy 
esetleg akadtak olyanok, akik azt látták volna bele a szóban forgó gyűrűkön ábrázolt madárba, de ezzel a 
rendkívül szerény lehetőséggel -  mint bizonyíthatatlan hipotézissel -  nem szabad számolnunk.)

A fentiekből azt az általános vonatkozású, a magyar régészet számára pedig különösen tanulságos követ
keztetést vonhatjuk le, hogy ezek szerint ugyanabban a korszakban és ugyanazon országon belül is léteztek 
olyan madárábrázolások, amelyek biztosan nem álltak kapcsolatban a turul-mondával. Ez a körülmény pe
dig -  egyéb támpontok híján és László Gyulával egyetértve -  arra figyelmeztet, hogy a rakamazi, zempléni 
és karosi ragadozómadár-ábrázolásokban valóban nincsen alapunk az Árpád-ház totemősét, a turult látni.

Azt hiszem, a „Nagyszentmiklós-Rakamaz-turul-monda” konstrukció hívei nem gondoltak arra a for
mális logikai akadályra sem, ami ezen különnemű adatok összekapcsolásának útjában áll. Elsőként adva

530 Dienes (1972a) 103. 10. j.
531 Révész L.: Kristó Gy. könyvéről. Száz 131 (1997) 228-229; hozzá csatlakozik Fodor (1996) 164.
532 Dienes (1972) 47-56.
533 J. Tryjarski: The Dog in the Turcic Area: an Ethnolinguistic Study. CAJ 23 (1979) 296-319.
534 Dienes (1972) 56.
535 Összefoglalóan: Szőke B.: A  honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei. Régészeti Tanulmányok 

1 (Budapest 1962) 63-65; J. Giesler: Untersuchungen zur Chronologie der Bijelo Brdo-Kultur. PZ 56 (1981) Taf. 
4: 37.

536 PI. Davidson (1952) PI. 105: 1933; Sedova (1959) 232, Fig. 3: 2; 257, Abb. 10: 3; P. Diakonu: Krepost’ X-XV w . v 
Pekujul luj Soaré v svete archeologiceskich issledovanij. Dacia 5 (1961) 496, Fig. 8: 4; E. Manova: Arheologiceski 
proucvanija v rajona na Zlatograd. Arh 6 (1964/4) 21, Fig. 4: 1, 2, 7-9; A. Milcev: Die frühmittelalterlichen bul
garischen Schmucksachen und Kreuze-Enkolpien aus Nordwestbulgarien. SlaAnt 13 (1966) 347, Abb. 10: alul; 
P. Gatev: Nakiti ot pogrebenija ot XI-XII v. Arh 1977/1, 42, Fig. 6; Atanasov-Jordanov (1994) tab. IV: 4; egy az 1-3. 
századra keltezett, de a faragvány stílusa alapján inkább középbizánci korúnak tartható kő napórán is ugyanez a 
madárábrázolás látható, Id. K. Kepeski: Chorologion od Debreste. MacedActaArch 6 (1983) 69-73.

139



van az Árpád-ház turul-mondája, másodikként a honfoglalás kori rakamazi korong és végül a nagyszent- 
miklósi égberagadási jelenet. Összekapcsolásuk alapvető nehézsége: a rakamazi korongon a ragadozó ma
dár nem egy nőt, még csak nem is embert tart a karmai között, a nagyszentmiklósi ábrázolásnak legelsősor
ban a kora vár tisztázásra, majd csak azután jöhet annak vallástörténeti elemzése, végül a turul-mondához 
való kapcsolódásának bizonyítása kellene, hogy következzék. Nincsen tehát semmilyen alapja sem annak, 
hogy a nagyszentmiklósi 2. és 7. sz. korsók égberagadási jelenetét a honfoglalás kori madárábrázolásokkal, 
s még kevésbé annak, hogy azokat a magyar turul-mondával hozhassuk kapcsolatba.

Ezzel egyben véleményt mondtam arról a módszerről is, amelynek során kutatók arra vállalkoztak, hogy 
egy ábrázolás, egy tárgy s egy egész kincs korára, etnikai és kulturális hovatartozására az adott ábrázolás 
csak feltételezett jelentése alapján megállapítást tegyenek. Ez utóbbi -  mégha az összehasonlítandó ábrá
zolások vagy tárgyak biztosan azonos korszakból származnak is -  követhetetlen módszer, hiszen a tér és az 
etnikum kategóriáinak figyelmen kívül hagyásán kívül nem számol azzal sem, hogy az adott ábrázolások 
„üzenete” előttünk ismeretlen, s annak megfejtése a kora középkori Kárpát-medencei ábrázolások eseté
ben csakis hipotetikus lehet!

A kincs magyar ötvösterméknek történt meghatározása Magyarország határain kívül egyáltalán nem ta
lált követőkre,537 amiként a legalaposabb kritika538 is elkerülte a magyar kutatók figyelmét.

Jómagam a pályám kezdetétől fogva értetlenül álltam Nagyszentmiklós magyarnak történt meghatározá
sa s annak népszerűvé válása előtt,539 hiszen a honfoglaláskorból ismert leletektől való eltérések evidensek 
és megkerülhetetlenek. A legcsekélyebb következtetés levonása nélkül el tudtak menni a legszembetűnőbb 
szempont, a kincs és a honfoglaláskor ornamentikája közti alapvető különbségek mellett!540 Vegyük számba 
ezeket:

a) a kincs egyetlen darabján, egyetlen ornamentikái eleménél sem fordul elő -  akárha csak a legtávolab
bi rokonságra emlékeztető formában sem -  a honfoglalás kori művészet jellegzetesen rovátkolt szélű pal- 
mettája (27. kép),

b) nem fordul elő a szintén honfoglaló magyar jellegzetességnek tartott, ismétlődő kör-vonal minta,
c) a 10. századi magyar ornamentika egyik sajátossága az állatábrázolások viszonylag ritka volta (28. kép: 

4, 6), ezzel szemben a 23 db nagyszentmiklósi edény közül 5 db díszítetlen, míg a fennmaradók közül 13 db- 
on van valamilyen állatábrázolás,

d) a honfoglalás kori és a nagyszentmiklósi griffek sem az általános alakjuk, sem pedig -  amikor külön áb
rázolták azt -  a nyelvük sajátos megformálása tekintetében541 nem hasonlítanak egymásra (28. kép: 1-3, 7, 8),

e) a 10. századi magyar ornamentikában nincsen állatküzdelmi jelenet és -  két, Nagyszentmiklóssal ösz- 
szehasonlítva: rendkívül szerény kivételtől eltekintve -  nincsen emberábrázolás542 (29. kép).

537 Kivételt Alföldi A. egy cikke jelent: A. Alföldi: An Ugrian Creation Myth on Early Hungarian Phalerae. AJA 73 
(1969) 359-361. A  római történettudomány és régészet nemzetközileg kiemelkedő kutatója esetében csakis az ő 
akkoriban már hajlott korával tudom magyarázni, hogy elképzelhetőnek tartotta: másfél ezer évvel az ugoroktól, 
évszázadokkal a Volga-vidéki finnugor népektől történt elszakadás és a steppei török népekkel való, legalább fél 
évezredes intenzív kapcsolatok után, a Kárpát-medencei 10. századi ornamentikában minden egyéb, erre mutató 
adat vagy akár jel teljes hiánya mellett egy ugor mondát ábrázoltak volna?!

538 Benda (1960); idem (1965).
539 A  kincs honfoglalás kori keltezésének nehézségeire -  a magyar régészeti kutatásban akkoriban egyöntetűen elter

jedt felfogással szemben elsőként -  egy kéziratos értekezésemben mutattam rá: Bálint Cs.: Dél-Magyarország a X. 
században. (Kézirat.) Budapest 1975, 7-10; e rész a jóval később megjelent munkából (Bálint [1991]) Dienes I. lek
tori javaslatára maradt ki.

540 A  kivételeket ld. 519 j.
541 Amikor az avar kori vörsi és a honfoglaláskorból pl. a ladánybenei öwereten ábrázolt griffek típusa és megfor

málásmódja egymásra hasonlít, akkor nem annyira valamiféle etnikai folyamatosságot kell köztük feltételeznünk, 
hanem -  mint ezt a híres 6-7. századi risanói zománcberakásos dísz mutatja -  egy bizánci eredetű, közös képtípus 
használatát, vö. Haseloff (1990) 22-23, 30,49, Abb. 25a; ebből a forrásból meríthetett a jánosszállási 10. századi ko
rongot készítő ötvös is, vö. 28. kép: 7.

542 A  sárrétudvari-hízóföldi temető öntött bronzkorongján látható, igen elvontan ábrázolt lovas (29. kép) tipológiailag 
és a képtípusát nézve meglepően hasonlít az egyik zamárdi 8. századi koronghoz, ld. Fodor (1996) 260, fig. 7.1978- 
ban A. Tocík szívességéből megtekinthettem a zsitvaudvardi (Dvory nad Zitavou, Szlovákia) 10-11. századi teme
tő ásatási dokumentációját. A leletanyagban egy négyszög keresztmetszetű csont tűtartóra figyeltem föl, melynek 
valamennyi oldalán bekarcolt díszítés volt, emlékezetem szerint kettőn mértani minták, kettőn pedig sematikus, 
gyermekrajzszerű emberábrázolás. A  leletet, a dokumentációt Prof. Dr. Alexander Ruttkaynak nem sikerült föllel
nie; fáradozásáért mindenképpen köszönettel tartozom.
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27. Honfoglalás koripalmetták (M: kb. 3:1): 1: Anarcs; 2: Túrkeve
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28. Honfoglalás kori (képzeletbeli) állat-ábrázolások: áttört bronz- (1-3) és poncolt ezüstkorongokon (7-8), tarsolyle
mezen (5) és lószerszámvereten (4-6) (M: 1-3, 5, 7, 8: 1:1; 4, 6 :1,5:1): 1: Kalocsa környéke; 2: Sárrétudvari; 3: 

Hencida; 4: Kenézlő; 5: Tiszabezdéd; 6: Törtei; 7: Jánosszállás; 8: Ibrány
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29. Honfoglalás kori emberábrázolás (M: kb. 2:1): áttört bronzkorong (Sárrétudvari)

Egyetlen közös elemet találunk: a bemélyített háttérnek kerek poncokkal való kitöltését; ennek értelme
zését ld. 192., 195. old. Ezek után nézzük meg ugyanezt a másik szemszögből, a jelenleg ismert honfoglalás 
kori leletek fényében: elképzelhetetlen, hogy a zempléni, geszterédi, karosi gazdag sírleletek formailag és 
díszítésükkel alapvetően eltérhettek volna a korabeli fejedelmek kincstárában őrzött tárgyaktól! Nem lévén 
más, még ennyire távoli hasonlóság sem a nagyszentmiklósi és a honfoglalás kori ornamentika között, a 
„magyar teória” hívei körében kedvelt hivatkozás a 2. sz. korsó gallérja alatti fríznek (30. kép: 1) a szolyvai 
tarsolylemezével való látszólagos rokonsága. Az ezzel feltételezett kapcsolatban nem is az a döntő, hogy a 
szóban forgó szolyvai elem a 10. századi magyar ornamentikában egyedülálló. Sokkal inkább lényeges az, 
hogy a harapófogófríz olyan, a kora középkorban szélesen elterjedt díszítőelem (30. kép: 2, 3), amelyik már 
fél évezreddel a honfoglalás előtt is előfordult (pl. Nagy Theoderich mauzóleuma),543 azaz a kora közép
korban római eredetű,544 s -  ismeretlen csatornákon -  onnan kerülhetett el pl. a 7. századi pavlovkai korsó 
gallérjára,545 vagy pl. egy 10. századi mordvin temetőbe.546

Az edényformák összehasonlítása érdektelen. A 10. századi magyar leletanyagból jelenleg mindössze 3 
db fémedény ismert (20. kép: 2; 31. kép: 1, 2). A kétpói csésze egy feltevés szerint egy korsó másodlagosan 
felhasznált talprésze.547 (Ennek ellentmond a közepében -  azaz a feltételezett korsó fenekén, tehát ahol az 
sosem látszhatott -  levő díszítés; ezért a szóban forgó ötlet csak akkor fogadható el, ha sikerül igazolni, hogy 
ez a díszítés is másodlagos.) A gégényi csésze548 tipológiailag elvileg párhuzamba állítható a kincs 9., 10., 
20. sz. tálkáival, de az előbbi formája és ötvöstechnikai kivitele olyan végtelenül egyszerű, hogy akkor már 
a kora középkori Eurázsia legtöbb csészéjével is rokonnak lehetne mondani. A  zempléni (Zemplín, Szlová
kia) csésze típusa egyáltalán nem lelhető föl a kincs tárgyai között; megvan viszont a közép-ázsiai fémmű-

543 G. Haseloff: Die germanische Tierornamentik der Völkerwanderungszeit. Studien zu Salin’s Stil I. Vorgeschicht
liche Studien 17 (Berlin-New York 1981) II, 302; Nagy (1998) 381, 454, Abb. 40: 17.

544 Végső soron klasszikus görög, ld. pl. a Gajmanova Mogila füles ezüstedénye peremén, Kr. e. 4. sz.: Gold 373.
545 Mavrodinov (1943) 57-62. A  keletpreferencia jegyében hosszan foglalkozik ezen ornamens keleti (Samarra, 

Pavlovka) és protobolgár (Preslav) előfordulásával, a görög terminológiáját használja, ugyanakkor figyelmen kívül 
hagyta a klasszikus görög gyökereit!

546 E. A. Alichova: Material’naja kul’tura sredne-cninskoj mordvy VIII-XI w . Saransk 1969, tabl. 32: 6.
547 Selmeczi (1980) 252, Abb. 1.
548 Hampel (1907) 13. kép: 1.
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30. A  kíma- és a harapófogó-motívum (M: 1: 4:1; 2-3: kb. 1:1): 1: a nagyszentmiklósi 2. sz. korsó gallérja alatt; 
2: situla peremén (Chaourse, 2-3. század); 3: elefántcsont diptychonon (10. század)
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31. Honfoglalás kori ezüstedények és bekarcolt, ill. poncolt díszítésük (M: kb. 1:2): 1: Gégény; 2: Kétpó

vességben, valamint -  egy-egy lelettel képviselve -  a 10. századi Bulgáriában és Skandináviában (20. kép). 
A fentiekhez hasonló mondható a jelenleg ismert 10-11. századi magyarországi kerámiatípusok kapcsán is; 
egyetlen közös vonásuk sincsen. Ez pedig olyan negatívum, amely nem írható annak számlájára, hogy ilyen 
egyszerű fazekastermékekkel nem lehet a nagyszentmiklósi aranykincset összehasonlítani; a 2. sz. korsóval 
egyező típusú szájgyűrűs palackok előfordulnak az avar kerámiában (bővebben ld. 163. old.), és egyáltalán 
nem a 10. században.

A „magyar elmélet” képviselői részéről a leghelyesebb módszer természetesen az lett volna, ha a kincset 
a lelőhely szűkebb környékén, de akár az egész Kárpát-medencében napvilágot látott, igen jól ismert és igen 
nagy számú 10. századi leletanyaggal részletekbe menően összevetik. Akkor viszont azonnal kiderült volna, 
hogy a különbségek mind az edényformák, mind az ornamentikái elemek, mind pedig az ötvöstechnika te
kintetében oly nagy mértékűek, hogy azok bármelyikének számbavétele után Nagyszentmiklós honfoglalás 
kori, sőt: 11. század eleji készülésének még csak a lehetősége sem merülhetett volna föl. Úgy vélem, hogy 
a kincs honfoglaló m agyar ötvösrem eknek és/vagy honfoglaló magyar birtokban volt együttesnek történt m egha
tározása  hamarosan ugyanúgy egy kutatástörténeti kitérővé fog  válni, mint az más, megalapozatlannak bizo
nyult elméletekkel is megesett. (Sajnos bizonyára nem így lesz a magyarországi nem-tudományos körökben. 
Ez utóbbi vizsgálata azonban már teljesen másféle diszciplínák, mégpedig a szociológia és az eszmetörté
net kutatási területére tartozik.)
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V A NAGYSZENTMIKLÓSI KINCS 
ÉS A KELETI FÉMEDÉNY-MŰVESSÉG

„Egy aranytól ragyogó csészében szolgálták fel a csapszékből a bort, 
amelyet a mester művészien díszített szemet gyönyörködtető képekkel: 
középen, egészen lenn látható Khosrau, oldalt vadászok jönnek lovagolva, 
fut előlük az antilopok csordája, és véknyukat mutatják Khosrau nyila felé.
Felül a vadászok gallérgombjáig kell meríteni borral a szép csészét, 
és aztán annyi vizet tölteni hozzá, míg az ital körülfolyja a sapkáikat. ”

(Abu Nu was,549 ford. Fehér Bence)

BEV EZETÉS

A 747/762-813/815 között élt Abu Nuwas550 fenti versrészlete K. Erdmann cikke óta vált a korai arab iro
dalom maroknyi specialistájának körén kívül is ismertté, s érthető okból választották már előttem is egy, a 
szászánida ezüstedény-művességgel foglalkozó cikk mottójául. A kutatásban nem szokás ugyanazt a mottót 
használni; az ilyesmi vagy a szakirodalomban való tájékozatlanságra, vagy fantáziátlanságra vallana. Pontos 
oka van, hogy miért teszem ezt mégis. E versrészlet K. Erdmann cikke elején551 nyilván azért állt, mert fes
tői részletességgel és számunkra lenyűgöző kulturális közelségből tudósít a szerző tudományos vizsgálódá
sa tárgyáról: a szászánida (típusú) vadászjelenetes ezüsttálakról. Ezek a sorok más okból is éppen e fejezet 
tárgykörébe vágnak. A vers megírása és a benne megénekelt tárgyak kora közti minimum négy évszázados 
távolságra kívánom fölhívni a figyelmet. Eszerint annyi idő, generáció elmúltával, még a legendás hírű 
Harun al-Rasid korában is ismertek, használatban voltak, alkalmasint készültek is olyan tálak, amelyek év
századokkal korábbiakat, ráadásul egy másik birodalomban használatosakat utánoztak! Vajon elképzelhe
tő lenne-e az európai ötvösségben, hogy a 20. század közepén nem is egyszerűen Benvenuto Cellini stílusá
ban, hanem attól kizárólag specialisták által megkülönböztethető módon készítsenek edényeket? Az ókor 
óta -  Bizánc kivételével, ld. 268-269. old. -  megtörténhetett volna-e az európai társadalmak valamelyik
ében, hogy 400 évvel korábbi típusú edényeket használjanak? Nyilvánvalóan nem, soha. Ezért ezt a hason
latot elsősorban azon régészek figyelmébe ajánlom, akik a közép- és kelet-európai steppei népek régészeti 
és művészettörténeti kutatása közben a „szászánida” fémművesség termékei között keresnek a leleteikhez 
párhuzamokat, és elsősorban azok (vélt) korára támaszkodva vonnak le messzemenő következtetést.

Nagyszentmiklós kutatása során a kezdetektől fogva mindenki számára magától értetődő volt, hogy a ko
ra középkori Nyugat-Azsia valamelyik fémedény-művességével keressék a kapcsolatait. A 20. század köze
péig ez tökéletesen helyes útnak látszott, egyrészt mert a bizánci fémedény-művesség alig volt ismert, s ami 
abból igen, azzal nem mutatkozott semmi közös vonás, másrészt mert a keleti ötvöstermékek forma- és fő
leg ízlésvilágával érezhető volt bizonyos rokonsága, míg a bizánciakétól nagynak látszott/látszik a távolság. 
Csakhogy amikor ez a „keleti rokonság” szóba került, akkor az egyes fémedényekre és/vagy azok ábrázolá
saira mindig úgy hivatkoztak, hogy ezeket a (lehetséges) kapcsolatokat egy-egy edénytípusra vagy az edé
nyen látható ábrázolásra konkrétan vonatkoztatva már nem vizsgálták. így hát analízisek hiányában szinté
zis sem születhetett Nagyszentmiklós keleti jellegéről; a kincs és a Kelet közti kapcsolat feltételezése olyan 
evidenciának számított, amelyik nem szorul külön bizonyításra. E helyzetben elegendőnek mutatkozott a 
(kiragadott) példákra való hivatkozás, s az elterjedt közfelfogás révén mindig lehetséges volt egy-egy újabb

549 I. Ju. Krackovskij: Sasanidskaja casa v stichach Abu Nuvasa. SemKond 2 (1928) 113-125; H. Ritter: D ie Trinkschale 
von Abu Nuwäs. Orientalia I. Istanbuler Mitteilungen 1 (1933) 1-2. Ugyanezt a helyet idézi Baratte (1992) 20. 53. j.

550 E. Wagner: Äbü Nuwäs. Encyclopédie de lTslam, I. A-B. 147-149.
551 K. Erdmann: Die sasanidischen Jagdschalen. Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte der iranischen Edel

metallkunst unter den Sasaniden. Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen 57 (1936) 193.
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tárgy vagy ábrázolás felbukkanásakor újabb ötletekkel, hipotézisekkel előállni. E módszert ma már hiba 
lenne folytatni.

A „Nagyszentmiklós keleti kapcsolatai” tárgykörében való tisztánlátást elősegítendő tipológiai áttekin
téseket készítettem a kora középkori Eurázsia azon fémedény-művességeiről, amelyeket a tárgyalt kincs 
szempontjából számításba vettek, illetve egyáltalán számításba jöhetnek. Ennek során a szászánida, a kö
zép-ázsiai, a korai iszlám, a T’ang-kori és a bizánci fémedények főbb típusait és ornamentikájuk jellegzetes
ségeit tekintem át, bemutatom az eurázsiai steppéről ismert fémedényeket, végül egy pillantást vetek a 
„kaukázusi fémművesség” fogalmára. Szükségesnek tartom hangsúlyozni: tisztában vagyok azzal, hogy nem 
az adott fémedények teljes áttekintését nyújtom az olvasónak. E hiányosságnak három egyszerű oka van. 
Először is az, hogy szászánida, korai iszlám, bizánci stb. fémedényeket Európában, az Egyesült Államok
ban, a közel-keleti arab országokban és Japánban számtalan állami és magángyűjteményben őriznek; e 
helyzetben néhány tárgy elkerülhette a figyelmemet. Másodszor: jómagam az említett fémművességek egyi
kének sem vagyok specialistája. Miért vállalkozom hát mégis arra, hogy velük foglalkozzam? A tévedések 
veszélyét és a szakemberek által a munkámra adható kritikát is vállalva: azért, hogy Nagyszentmiklós kuta
tóinak e lényeges kérdés jövőbeni vizsgálatához valamilyen kiindulóponttal, áttekintő képpel szolgáljak. 
(Egyszersmind reményem is az, hogy ezt a könyvet kritizálva a szóban forgó fémművességek specialistái is 
elkezdenek behatóbban foglalkozni a kincsünkkel!) Harmadsorban azért sem kifogástalan az itt következő 
áttekintés, mert még egyetlen alkalommal sem készült olyan munka, amelyik a szászánida, a közép-ázsiai, 
a korai iszlám és a bizánci fémedény-művességekkel kapcsolatban az elérhető adatok összességére támasz
kodott volna. Született ugyan jó néhány kiváló összefoglaló mű,552 de nincsen közöttük olyan, amelyre hi
vatkozva, vagy amelyet iránymutatóként használva röviden és egyszerűen „letudhattam” volna annak a szá
munkra kardinális kérdésnek a vizsgálatát, hogy pontosan -  tehát nem kiragadott példákra támaszkodva! -  
miben is áll Nagyszentmiklósnak az egyik vagy a másik fémedény-művességgel való „kapcsolata”: mik az 
egyezések és mik az eltérések? A keleti fémművességeknek szentelt, a teljesség ígéretét nyújtó könyvcímek 
mögött vagy többnyire csak egy-egy világhírű múzeum, illetve magángyűjtemény anyaga áll, vagy pedig az 
olvasó az adott régió és/vagy kultúra ötvösségének történeti áttekintését kapja, amelyben a bennünket itt 
érdeklő fél évezred anyaga legföljebb egy fejezetnyi figyelemben részesül. A teljes áttekintésre való törek
vés hiánya még a közép-ázsiai fémedény-művesség legszélesebb adatgyűjtésre támaszkodó, továbbá a kor 
és a készülési hely -  sajnos ritka módon -  következetes meghatározásával is szolgáló összefoglalásai eseté
ben is megmutatkozik; már rövid utánanézéssel is kiderül, hogy azokban említetlenül maradtak olyan fon
tos leletek, amelyek a szerzők országának más múzeumaiban találhatók.553 Ezenkívül nem leplezhetem el a 
régész értetlenségét, melyet sokszor éreztem, amikor olyan közlemény került a kezembe, amelyben a be
mutatott tárgy korának meghatározása vagy méretei nincsenek feltüntetve. A Nagyszentmiklóssal foglalko
zó közép-európai régész a számára otthonos területről kilépve olykor nagyon eltérő kutatási szemlélettel és 
módszerekkel találkozik. (Az általam összeállított, áttekintést kínáló táblák többnyire jól ismert edényeket 
mutatnak ugyan be, de a méretarányos bemutatásuk mégis hasznos tájékoztatással szolgál, mert erre az 
eddigi közleményekben nem törekedtek.)

Az említett okokból a szászánida, a közép-ázsiai, a korai iszlám, a bizánci és a T’ang fémedény-műves
ség alább következő áttekintései irrelevánsak az adott fémedény-művességek kutatói számára. Csakhogy 
ezeket nem is nekik, hanem Nagyszentmiklós kutatóinak készítettem! Égető szükségét látom, hogy többé 
ne csak egy-egy, tetszés és/vagy tájékozottság szerint kiválasztott edénnyel, díszítőmotívummal illusztrálód- 
jék az a koncepció, hogy „a kincs a Kelethez kapcsolódik”, hanem tisztábban lássuk: milyen jellegűek e foly
ton emlegetett keleti kapcsolatok? A mellékelt táblákkal fő célom az edénytípusok és díszítésük kompozí
ciói sokféleségének vagy díszítetlen voltának bemutatása, vagy az ornamentika jellegének érzékeltetése. 
Azt szeretném általuk elérni, hogy ne éljenek tovább olyan illúziók, miszerint egy-egy nagyszentmiklósi for
ma, tárgytípus „bizonyára” megvan, illetve ha megvan, akkor az „gyakori” vagy „jellegzetes” valamelyik ke
leti fémedény-művességben. A most kínált áttekintések révén reményem szerint egyértelművé válik: a 
nagyszentmiklósi kincset az említettek egyikéhez sem fűzi közvetlen tipológiai és/vagy ornamentikái kapcso
lat, s az is kiderül majd, hogy a korábbi kutatások során a szászánida, közép-ázsiai és korai iszlám ötvösség 
óceánjából mennyire önkényesen ragadták ki a felhozott párhuzamokat. Ettől persze az egyes hasonlósá
gok még azok maradnak, amik, csakhogy éppen azok reálisabb mértékére és jellegére derülhet némi fény,

552 Darkevic (1976); Fehérvári (1976); Marschak (1986); Mundell Mango (1986); Harper (1993); Ecclesiastical Silver.
553 Darkevic (1976); Marsak (1971); Marschak (1986).
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ami által e hasonlóságok kulturális és esetleges történeti jelentősége Nagyszentmiklós számára jobban ér
tékelhetővé válik.

A szászánida fémedények bemutatásmódja a leletanyag adottságainál fogva nem tér el lényegesen az ed
dig közzétett tipológiai csoportosításoktól,554 mert a jelenleg ismerteknek bárminemű csoportba való ren
dezése csakis egyféleképpen végezető el. A korai iszlám fémedényekről -  a sok idevágó tanulmány ellené
re -  hasonló jellegű tipológiai összefoglalás nem áll rendelkezésre; ezekkel kapcsolatban egy kitűnő, 
egyelőre kéziratban levő értekezés volt segítségemre.555 A közép-ázsiai fémedény-művességekről készült 
monográfiáknak556 már a jellege is annyira eltérő, hogy könnyen elképzelhető: a tárgyak itt következő tipo
lógiai és geográfiai rendszerezése nem egyezik meg a szerzőkével. A „szogd” ötvösséggel kapcsolatban ki
alakult, Szogdiának túlzottan nagy jelentőséget tulajdonító felfogás miatt nem haszontalan ez az áttekintés, 
mégha a bemutatható és egyes politikai alakulatokkal azonosított anyag megoszlása minden tekintetben 
(darabszám, kronológia, kulturális-politikai hovatartozás) rendkívül egyenetlen is. A 7”a«g-dinasztia fém- 
edény-művességéről készült táblák csak a teljesség kedvéért kerültek ide, hiszen senki nem hozta velük kap
csolatba a nagyszentmiklósi kincset. Mégis jónak láttam elkészíteni ezt az összeállítást, esetleges titkos gya
núkat eloszlatandó, melyek olyan kiragadott részletek kapcsán születhetnek, hogy pl. valakinek 
megragadhatja a fantáziáját egy indás díszítésű, poncolt hátterű T’ang-kori edény. Olvasható itt egy átte
kintés a steppel fémedényleletekről és -ábrázolásokról is, ezekről talán a -  számomra meglepetést okozóan 
-  alacsony számuk miatt nem készült eddig összefoglalás.

554 Grabar (1967) 40; Harper (1993).
555 Fehér (2001).
556 Ld. 552., 553. j.
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A SZÁ SZÁN IDA  FÉM EDÉNY-M ŰVESSÉG

Gyakorlatilag a kutatás kezdete óta, már egy évszázada lehet tudni, hogy a „szászánida” jelző csakis körül
tekintéssel használható; Ja. I. Smirnov tudatosan adta katalógusának a „Keleti ezüst” címet.557 Zavart az 
okozott, hogy Ja. Orbeli és K. V Trever klasszikussá vált könyvének címe („Szászánida fémjedény]”) sokak 
számára a visszatérést jelentette a széles körben pontatlanul használt terminushoz.558 Amikor „szászánida 
művészetről”, „szászánida fémművességről” beszélünk, értelemszerűen csakis a 226-642 közötti négy év
század jöhet számításba. Ebből a nagyszentmiklósi kincs kutatása számára kényszerítő módon két következ
tetés adódik.

Az első időrendi jellegű és triviális: akár ha a kincs valamelyik darabja esetében feltételezzük a szászáni
da készülést, akár pedig ha arról beszélünk, hogy a kincs egyes vagy több darabját készítő ötvöst a munká
jában valamiféle szászánida hatások érték volna, az mindkét esetben magától értetődő módon 3-7. századi 
készülést vagy 3-7. századi „hatásokat” jelentene. Márpedig a modern kutatásban nem merült föl számot
tevő adat és/vagy vélemény, mely a kincsnek ennyire korai keltezését megengedné. Ebből az következik, 
hogy a nagyszentmiklósi kincs esetében közvetlen szászánida kapcsolattal időrendi okból nem lehet számolni. 
Az a feltételezés természetesen megengedhető, hogy az e kincset készítő ötvös(ök)höz a szóban forgó ha
tások abból a fémművességi körből érkeztek volna, melyet posztszászánidának neveznek, csakhogy e felté
telezésben automatikusan bennefoglaltatik az is, hogy tehát azok a hatások biztosan nem a szászánida kor
ból valók. (Ez utóbbi lehetőséggel külön fogok foglalkozni.)

A második következtetés elméleti jellegű s az előbbiből adódik. Ha ugyanis a szóban forgó kincset ért 
„szászánida hatások” egyszerűen nem származhatnak a szászánida korból, akkor a kincsnek és Iránnak fel
tételezett kapcsolata már nemcsak kronológiai értelemben tágul ki, hanem geográfiai és kulturális értelem
ben is. Eszerint elvileg lehetséges, hogy a kincset, illetve annak bizonyos darabjait készítő ötvös(ök) a 
szászánidának tartott hatásokat máshonnan is meríthette(k), mint kizárólag a szászánida Iránból. (Erre konk
rét példát is fogok bemutatni, ld. 357-358. old.) Ez nem meglepő, hiszen köztudott, hogy szászánida hatá
sokkal az első ezredév 2. felében sokfelé lehet találkozni: Bizáncban, a korai iszlámban, Közép-Ázsiában és 
a Távol-Keleten egyaránt. így hát -  az eurázsiai művészet szemszögéből is megerősítve -  kijelenthető: a nagy
szentmiklósi edényeket ért ún. „szászánida hatások” vonatkozásában a „máskor” automatikusan magában 
hordozza a „másutt”, illetve „máshonnan” lehetőségét is.

Nyersanyag

A nagyszentmiklósi kincs valamennyi (ránk maradt) darabja aranyból készült. Hogy az edényeket készítő 
ötvösök ezt a nemesfém anyagot választották, az első pillantásra mindenki számára magától értetődő, hi
szen az uralkodók kincsei évezredek óta szinte minden eurázsiai kultúrában aranyból készültek. (Éppen 
ezen körülmény folytán tartja mindenki a nagyszentmiklósi kincset -  a román kutatást leszámítva -  fejedel
mi kincsnek!) Az említett közfelfogást az európai ötvösségben használatos fémeknek a forrásokból és a nu

557 Smimov (1909) 4.
558 Orbeli-Trever (1935). K. V Trever közel két évtizeddel később fölhagyott a „szászánida” jelző használatával, s rá

mutatott annak történetileg alaptalan voltára: K. V Trever: K voprosu o tak nazyvaemych sasanidskich pamjat- 
nikach. SovArch 16 (1952) 282-286. (Az Ermitázsban dolgozó kollégák baráti közlése [1978] szerint valószínű, 
hogy az 1935-ben megjelent könyv címét a kiadóban határozták meg s nem a szerzők adták.)

150



mizmatika bizonyságaiból is kitűnő hierarchiája (bronz-ezüst-arany) egyértelműen alátámasztja.559 Másfé
le volt azonban a nemesfémek szerepe a három, Európán kívüli világbirodalomban; Bizánc, a szászánida 
Irán, valamint a korai iszlám ötvösségében és azoknak a bennünket itt közelebbről nem érdeklő 
pénzverésében.560

Bizánc bővelkedett az aranyban,561 így a birodalom megengedhette magának, hogy a hatalmas tömegű 
nyersanyagot a készletét folyamatosan fölemésztő pénzverésre és aránytalanul kisebb mértékben a luxust 
kifejező, a társadalom magasabb rétegeiben használt ékszerek készítésére fordítsák.562 Irán viszont szűké
ben volt az aranynak,553 ezért igen nagy érvágás volt számára az armeniai bányák elvesztése a 6. század ele
jén.564 Bronzedény kivételszámba ment; nem is biztos, hogy a jelenleg ismertek a szászánida korból szár
maznának.565 így hát az ezüstnek gyakorlatilag kizárólagos volta a szászánida edényművességben és 
pénzverésben566 nem egy absztrakt kulturális jelenség volt; éppenséggel az arany hiánya is okozhatta, hogy 
annak használata -  a kortárs Prokopios adata szerint szigorú kizárólagossággal -  a királyi szférára korláto
zódott (De Bello Persico I. 15).567 Ammianus Marcellinus szerint (XXXIII. 6) a perzsák Lydia és Kroisos 
legyőzése (Kr. e. 546-ban) óta szoktak hozzá ahhoz, hogy arany karpereceket és nyakláncokat, drágaköve
ket, de kiváltképpen gyöngyöket viseljenek, ezt azonban az arsakida és párthus kori leletek egyáltalán nem 
támasztják alá. Nagy számban állt viszont rendelkezésre ezüst,568 mely -  a bizánci gazdaságban kialakult 
gyakorlattól eltérően -  így természetszerűen vált a szászánida pénzverés alapjává,569 és ami bennünket itt 
elsősorban érdekel: így lett a széles körben használt ötvöstárgyak nyersanyaga.570 Igen tanulságos a szászáni
da ezüsttálak egy csoportján elvégzett neutronaktivációs vizsgálat eredménye. Kiderült, hogy egyazon ezüst
bányából származnak, ami a centralizált, valószínűleg királyi ellenőrzés jelének tekinthető.571 Ezen adat 
alapján úgy látszik, hogy Prokopios közlését lényegében szó szerint lehet értelmezni. Tanulságos ezt a -  for
rások alapján kialakult -  képet a múzeumokban őrzött tárgyakkal összehasonlítani.572

Aranyból készült szászánida tárgy valóban csak ritka kivételként maradt ránk. Minden vitán fölül királyi 
tárgy az ún. Khusro-tál (35. kép: 11), melynek I. Khusróhoz való kapcsolása a közelmúltban megerősítést 
nyert.573 Kétség merülhet föl azonban azzal kapcsolatban, hogy a többi szászánidának tartott aranytárgy va-

559 Csak megemlítem, nem tartozik ide, hogy az európai pénzverésben ez az évezredeken át fennállt hierarchia a Ka- 
roling Birodalomban, az ezüst alapú dénár bevezetésével billent föl.

560 Grierson (1968) 144; Gobi (1968); idem: Sasanian Coins. In: Cambridge Iran, 3/1, 322-339; R. Gyselen: Les mon- 
naies. In: Splendeur Sassanide 127-130; R. Mjarschak] ibidem 249; Mango (1999) 697.

561 B. Lewis: Sources for the Economic History of the Middle East. In: Wirtschaftsgeschichte des Vorderen Orients in 
islamischer Zeit. 1. Leiden-Köln 1977. Térkép a 128-129. oldal között; általános áttekintést ad Lombard (1974).

562 S. Averincev: L’or dans le Systeme des symboles de la culture protobyzantine. Studi Medievali 20 (1979) 47-67; 
D. /[anes]: Gold. In: Late Antiquity (1999) 474.

563 Grierson (1968) 142. Minden történeti realitást nélkülöz az az elképzelés, hogy a szászánidák az Urálból és a Talasz 
völgyéből elégítették volna ki az aranyszükségleteiket, vö. Lombard (1974) 39-40, 239; Gray (1991) 59-60.

564 „Nun besetzten die Römer sogar Plätze der Gegner in Persarmenien, wo die Perser Goldminen ausbeuten, deren 
Ertrag an den König geht.” Ld. Prokop 109.

565 H. Eghbal: Un plat de bronze sassanide. Stulr 14 (1985) 141-145.
566 Ibidem 697.
567 Kávád szigorúan megbüntette a hadvezérét, Mirrhanest: elvette az aranyból és gyöngyből készített ékszerét, me

lyet ő a hajába szokott helyezni. Ez ugyanis egy kitüntető jelvény, mely rögtön a királyi tisztség után következik. 
Arrafelé nem szabad ugyanis királyi engedély nélkül aranyból készült gyűrűt vagy övét, vagy csatot, vagy egyebe
ket hordani, vö. Prokop 123.

568 Ugyanazok az ezüstbányák szolgáltatták a nyersanyagot később is, a 9-10. század folyamán a dirhemek exportjá
hoz, melynek rendkívüli mérete a l l .  században világméretű ezüstválságot idézett elő.

569 A  szászánidáknál az aranypénz kivételes ritkaságszámba ment, vö. Göbl (1968) 28-29; K. Mosig-Walburg: 
Sonderprägungen des Xusrö II. vom Typ V/6 und VI/7. IrAnt 28 (1993) 169-191; Splendeur Sassanide 294-300, No. 
171, 173, 174,177-180, 184, 186; Tanabe (1991/2) 71, Fig. 7.

570 D. Sperber: Silver as a Status-Symbol in Sasanian Persia. Persica 5 (1971-1972) 103-105. -  Valószínűleg túlságosan 
leegyszerűsített az a következtetés, mely e helyzettel magyarázza az aranyozás elterjedtségét a szászánida ezüsttár
gyakon (Grierson [1968] 142), hiszen ez az érvelés már önmagában is, a dolog természetéből fakadó módon kere
si a középutat annak a látszatnak megítélésében, amit a kétféle nyersanyag kínál a szemlélőnek.

571 Harper (1993) 97.
572 Röviden: B. A/[arschak] in: Splendeur Sassanide 249.
573 J. Harmatta: La coupe de Xusrö et l’origine de la légende du Grál. Compte Rendus de l’Union Académique 

International 66 (1992) 81-92.
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32. Szászánida fémedény-művesség, I (M: 1:2): arany- (1) és ezüst- (2) korsók: 1: Mala Perescepino; 2: Pavlovka
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lóban eredeti szászánida készítmény volna. A közismert wolfsheimi melldísz esetében nyelvészeti és epig
ráfiai érvek szólnak amellett, hogy a pehlevi nyelven készült felirata nem szászánida uralkodóra (a három 
azonos nevű közül értelemszerűen: II. Ardasirra [379-383]), hanem egy ugyanezen nevet viselő kusán ki
rályra (kb. 303-310) vonatkozik.574 A The Metropolitan Museum Dailamanból származónak mondott 
aranykardja,575 a Museo Nazionale Orientale ugyanonnan vásárolt arany övgarnitúrája576 talán eredeti 
szászánida készítmény (az utóbbi esetében ezt erősen kétlem), a származási helyük mindenesetre olyan tar
tomány területe, amely nem tartozott a sah közvetlen fennhatósága alá.577 (Ezek sorába illeszkedik még egy 
ismeretlen lelőhelyű lószerszámveret is.578) Az arany használatának még a szászánida udvari ötvösségben is 
korlátozott voltát egyértelműen illusztrálja az általános vélemény szerint II. Sapur fejét ábrázoló, kivételes 
művészi erővel megalkotott és minden kétséget kizáróan a királyi műhelyben, királyi használatra szolgáló, 
közismert szobor is (71. kép: 11).579 Még ez is „csak” ezüstből készült, melyen egyedül a koronát, a fülbeva
lót és a nyakláncot jelezték aranyozással. Ezért kétszeresen látom indokoltnak, hogy e szempontból meg
vizsgáljuk a Mala Perescepinó-i két aranyedényt, melyet a lelet többi, vitán fölül szászánida eredetűjével egy 
csoportban tartanak számon.

Exkurzus: A Mala Perescepinó-i „szászánida” füles korsó és csónak alakú tál

Először is azért érdemes külön figyelmet fordítani rájuk, mert éppenséggel az arany használata az, ami mi
att az Ermitázs kutatói azt feltételezték róluk, hogy eredetileg az iráni udvar számára készültek 
volna.580 (Ugyanilyen népszerű volt a volt szovjet kutatók körében az a feltételezés is, hogy ezen edények a 
628-ban bizánci-kazár szövetségben a dastgardi szászánida királyi kincstárból szerzett zsákmányból szár
maznának.581 Ez utóbbi gyenge pontjairól ld. alább.) Másodsorban mert a kora középkori Kelet-Európa leg
jelentősebb sírleletéből származnak, mely ráadásul egy protobolgár uralkodó személyéhez köthető, mely 
körülmény révén az Nagyszentmiklós kutatása számára közvetlen tanulsággal is bír.

Azzal kezdem, hogy összehasonlítom a Mala Perescepinó-i füles korsót a tipológiai édestestvérével, a vi
lághírű pavlovkai lelettel. (Típusukat az egyszerűség kedvéért az alábbiakban pavlovkai típusnak nevezem.) 
Nagyfokú tipológiai hasonlóságuk közismert, az 1993-as brüsszeli szászánida kiállítás katalógusában a szer
kesztő ezt hangsúlyozta ki, amikor két, egymás melletti lapon mutatta be őket (32. kép: 1, 2).582 Ez a hason
lóság több annál, mint ami pusztán az ugyanazon edénytípushoz való tartozásukból fakad, mert a száj, a fe
dő, a gallér, a talp ívelése is pontosan megegyezik; eltér viszont a fülük és a talp kialakítása. A magasságuk 
is szinte teljesen azonos; de megjegyzendő, hogy a hasonló típusú többi szászánida füles korsóé is 34 cm kö
rüli (Mala Perescepino: 33,75 cm, Pavlovka: 33 cm, ismeretlen oroszországi: 34,5 cm,583 Irán [?]: 34,2 
cm),584 amint még egy a 4. század végéről-5. század elejéről származó, azonos formájú, üvegből készült kor-

574 Harmattal.: Előszó az 1986. évi kiadáshoz. In: Attila és hunjai. Szerk.: Németh Gy. Budapest 1986. ix-x.
575 H. Nickel: About the Sword of the Huns and the „Urepos” of the Steppes. MetMusJour 7 (1973) 131-142; Harper 

(1978) 83-84; Bálint (1978) 178, Fig. 4: 1.
576 Bálint (1992) 321.
577 Ibidem  417.
578 Ld. Harper (1983) Fig. 107.
579 Splendeur Sassanide 165, No. 23.
580 Marsak-Skalon (1972) 12; Lukonin (1977) 173, 196; Zalesskaja et alia (1997b) 60: a szerzők szerint e tárgy a súlya 

és a szép ötvösmunka alapján a sah kincstárából származhat.
581 Marsak-Skalon (1972) 12.
582 Splendeur Sassanide 248-249, No. 96-97.
583 Ezt a korsót F. Sarre késő szászánidának határozta meg, s ez a véleménye ma is megállja a helyét, F. Sarre: Die 

Kunst des alten Persien. Die Kunst des Ostens 5 (Berlin 1923) Taf. 128. Föl kell azonban figyelni arra, hogy ez az 
edény N. Mavrodinovnál -  indoklás nélkül -  már 9. századiként szerepel, vö. Mavrodinov (1943) 57; 59, Fig. 29. 
Természetesen nem véletlen, hogy a Nagyszentmiklós protobolgár eredete mellett érvelő bulgár tudós könyvében 
ez a kormeghatározás olvasható. Ezt nemcsak azért tette, hogy a saját elmélete mellett sorakoztasson föl egy újabb 
érvet, hanem mert -  a saját tipokronológiájához hűen és az említett cél szolgálatában -  a 9. századra tette a 
pavlovkai korsó korát is, márpedig az utóbbi ilyen kései keltezésére -  okkal -  még senki sem gondolt.

584 Smimov (1909) No. 79, 85; M. L. Carter in: Harper (1978) 60-61; Splendeur Sassanide 248-249, No. 96, 97.
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33. Szászánida fémedény-müvesség, II (M: kb. 2:3): csónak alakú arany- (I) és ezüsttálak (2-3): 1: Mala Perescepino 
(arany); 2: ismeretlen lelőhely (ezüst); 3: ismeretlen lelőhely (aranyozott ezüst, nielló)
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só mérete is azonos velük.585 Megegyezik továbbá -  igaz, nagyrészt éppen ezen rokonságra építve feltétele
zett! -  koruk (6-7. század) és az a régió, ahol napvilágot láttak (Dnyeper-vidék). Mindez együtt talán nem 
véletlen. Eltér viszont egymástól a tárgyalt két korsó abban, hogy az első díszítetlen arany, a második töké
letes ötvösmunkával készült, gondosan díszített ezüst. Mármost ha -  pusztán munkahipotézisként -  elfo
gadjuk azt a gondolatot, hogy az előbbi tényleg a dastgardi zsákmányból került volna a kelet-európai step- 
pére, akkor fölvetődik a kérdés: a szászánida királyi udvarnak dolgozó ötvös miért nem akart olyan, díszített 
korsót készíteni, mint amilyen a sah alattvalóinak volt? Vagy éppen az uralkodónak nem lett volna rá igé
nye? Ha pedig valaki úgy gondolná, hogy valóban nem, akkor annak választ kellene adnia arra is, hogy mi
ért lett volna teljesen más a sahnak (és ötvösének) ízlése, mint a nála alacsonyabb rangúaké. Miért kellett 
volna egy mindenféle ábrázolás és ornamentika nélküli korsó a királynak, amikor az őt körülvevő udvarban 
és egész birodalmában majdnem kizárólag díszített edényeket használtak? Ugyanezek a kérdések illenek a 
Mala Perescepinó-i csónak alakú tál esetére is, mert az is díszítetlen, míg a többi, azonos típusú szászánida 
edény mindig díszített.

Mi a helye a Mala Perescepinó-i füles korsónak és csónak alakú tálnak a szászánida nemesfémedény- 
művességben? A szászánida korsók tipológiailag két, jól körülhatárolható csoportot alkotnak. A darab
számra nagyobbik a közismert, ún. Anahita-ábrázolásosaké (36. kép: 2, 6, 10), egy vélemény szerint ezek 
nem is tekinthetők tisztán szászánida eredetűnek.586 A pavlovkai típusúból (36. kép: 1-3) mindössze 5 db-ot 
ismerek (ld. fent); valamennyi a szászánida kor kései periódusából származik.587 Nagyon fontos látnunk, 
hogy maga a magas, füles korsó típusa megvan pl. a 4. század közepéről való esquilinumi kincsben, a 400 
körüli évekből származó sudzai leletben, az ugyanezen időszakra keltezett Seuso-kincsben,588 az egyik, szin
tén a 4-5. század fordulóján földbe került keresi síregyüttesben.589 Ennek alapján egy messze vezető megál
lapítást tehetünk: egy jellegzetes szászánida edénytípus áll előttünk, mely nem eredeti szászánida, hanem 
római, bizánci eredetű!590 Máshová is elterjedt az akkori világban; az 5-6. századi Szíriában, Kínában 584- 
ben került hasonló egy magas rangú tisztviselő sírjába (44. kép: 3),591 Közép-Azsiában tovább élt a korai isz
lám korban is.592 (A szíriai lelet egyértelműen bizánci eredetű, az utóbbi kettő nyilvánvalóan szászánida köz
vetítése) A pavlovkai lelettel kapcsolatban az a nézet fogalmazódott meg, hogy nem magában Iránban, 
hanem a későbbi Azerbajdzsán-Gilán-Tabarisztán tartományok valamelyikének területén készült 
volna.593 A Mala Perescepinó-i korsót nem egyedül az arany használata távolítja el a szászánida (udvari) öt
vösségtől, mert ugyanígy nem-szászánida vonás a díszítetlen volta is (a fül remekművű díszítésétől eltekint
ve). Sem a hasonló típusúak, sem az Anahita-ábrázolásosak között sem találni még egy díszítetlen korsót; 
Iránban a tárgyalt korszakban általában is ritkaságszámba ment,594 hogy a fémedényt díszítetlenül 
hagyták.595 Nem így Irán határain kívül, ahol a díszítetlen, illetve kevésbé díszített edények gyakrabban for
dulnak elő a bizánci,596 a szogd ötvösségben597 és -  ez figyelmeztető jel azoknak, akik a 2. sz. korsót szászáni
da készítménynek vagy ihletésűnek gondolják -  a nagyszentmiklósi kincsben.

585 E. M. Stem: Roman, Byzantine and Early Medieval Glass 10 BCE-700 CE. Ernesto Wolf Collection. Ostfildern- 
Ruit 2001, 278-279, No. 144: m.: 32,7 cm. Erre azért látom érdemesnek figyelmet fordítani, mert a szászánida 
facettált üvegpoharaknál már ennél kisebb mértékű méretbeli egyezések (m.: 7,1-9,7 cm, átm.: 9,4-12,2 cm) ese
tében is speciális használatot, szabályozott előállítást feltételeznek: Hatper (1978) 159.

586 Grabar (1967) 43.
587 Harper (1988) 155, Fig. 1.
588 Mundell-Mango (1994) 364-367, Fig. 10-1-5.
589 K. J. Shelton: The Esquiline Treasure. London 1981. PI. 30; Iskusstvo 55-56, No. 37; 60, No. 44.
590 Grabar (1967) 43. Ezen edénytípusról legutóbb Mango (2000) 267.
591 Marshak-Anazawa (1989) 49-58; Mango (2000) 277, Fig. 1: 2.
592 Weitzmann (1979) 153, No. 131; egykorú ábrázolásaival is találkozunk, pl. egy 8. századi, Iránban vagy Tokharisz- 

tánban készült, királyi lakomát ábrázoló ezüsttálon, vő. Lukonin (1977) 169; Marschak (1986) Fig. 193; Trever- 
Lukonin (1987) Taf. 33.

593 Darkevic (1976) 68.
594 Grabar (1967) 41; Trever-Lukonin (1987) No. 105; Splendeur Sassanide 253, No. 101; 252, No. 99; 252, No. 100.
595 Pl. Trever-Lukonin (1987) No. 105; Splendeur Sassanide 252, No. 99, 100; 253, No. 101.
596 Pl. Mango (1986) 105, No. 14; 179, No. 38.
597 Pl. Marschak (1986) No. 68.
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34. A szászánida fémedények tipokronológiai csoportjai P. O. Hatper szerint

Hasonló mondható a Mala Perescepinó-i csónak alakú tálról (33. kép: 1) is: az ezen szászánida edény
típusba tartozók sorából (33. kép: 2, 3; 36. kép: 12, 14, 15; 80. kép: 1, 2)598 kiválik az anyagával, barbár íz
lésű kivitelével, díszítetlen voltával599 és egészen rendkívüli súlyával (1810,5 g600). Értelmetlenül vastag fa
la, robusztus volta nem egy királyi udvari ötvös kezemunkájáról tanúskodik; szemmelláthatólag nem az 
ötvösremek maga, nem az esztétikum, hanem a felhasznált arany különleges mennyisége volt az, ami az 
edény kimagasló értékét biztosította. Elképzelhetetlennek tartom, hogy ez a sah udvarában, a sah számá
ra készült volna.

598 P. O. Harper: Boat-shaped Bowls of the Sasanian Period. IrAnt 23 (1988) 331-345. Ezt az edénytípust túlzott leegy
szerűsítés annak alapján szogd eredetűnek tartani, hogy egy ilyen ábrázolása egy pendzikenti falfestményen látha
tó, vö. Gunter-Jett (1992) 28.

599 Kivétel: Smimov (1909) No. 75.
600 Zalesskaja et alia (1997b) 125, No. 22.
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A fentiek miatt azt gondolom, hogy a Mala Perescepinó-i lelet „szászánida” aranykorsója és csónak ala
kú tálja nem a szászánida Iránból került el a Kelet-Európábán eltemetett tulajdonosához. A több szászáni
da ötvöstárgyon már elvégzett neutronaktivációs vizsgálat módszere601 nyilván segítene a tisztánlátásban, 
hogy a lelet két díszítetlen aranyedénye valóban szászánida királyi udvari használatra, illetve muneratióra 
készült-e, amint ezt a királyi vadászjelenetes tálak egy részénél sikerült valószínűsíteni.602 A tárgyaltak ese
tében véleményem szerint olyan ötvöstermékekkel van dolgunk, amelyek a P. O. Harper által megfogalma
zott „szászánida peremvidéken” készültek, ahol az arany használatára vonatkozó királyi tiltás kijátszható 
vagy éppen érvénytelen volt.603 (Ez tényleg azon esetek egyike lehet, amikor joggal beszélhetünk szászáni
da hatásról.) Itt figyeljünk föl arra, hogy a Mala Perescepinó-i II. Shapurt ábrázoló tál vitathatatlanul 
szászánida eredetű ugyan, de a rajta levő felirat köztudottan bukharai nyelven készült, azaz egy jókora föld
rajzi és időbeli, azaz több száz kilométeres és több évszázados kitérővel jutott el a kelet-európai step- 
pére.604 Az is közismert, hogy a kora középkori Kelet-Európábán nem ez az egyetlen iráni ötvöstermék, 
amelyik hasonló úton és késéssel került el a végső tulajdonosához. Az említett tálhoz hasonlóan a 
limarovkai korsó szászánida eredetével kapcsolatban sem merült föl kétség; a súlyát -  még nyilvánvalóan az 
edényt készítő -  ötvös pehlevi nyelven adta meg,605 csakhogy a később szogd írással ráírt név egyértelműen 
jelzi, hogy ezt sem közvetlenül a szászánida Iránból vitték el a Don vidékére. A Mala Perescepinó-i és 
pavlovkai korsó, valamint a limarovkai korsó és a Novye Senzary-i facettált üvegpohár,606 a kelegejai ezüst
edény,607 a glodosyi korsó608 elképzelhetőleg ugyanabból a régióból került el ugyanabban az időben (7. szá
zad 1. fele) ugyanabba a régióba (Közép-Dnyeper-vidék).609

A fentiek komoly kétséget ébresztenek azon gondolat iránt, hogy a Mala Perescepinó-i lelet „szászáni
da” csoportja diplomáciai ajándék lett volna,610 vagy hogy a dastgardi zsákmányból, azaz a szászánida kirá
lyi ötvösműhelyből származnék. Az utóbbival kapcsolatban eddig még nem is esett szó arról, hogy ezen öt
let alátámasztásához történeti és kronológiai érvekre is szükség volna. Magyarázatra szorul ugyanis az a 
körülmény, hogy a tárgyalt feltevés szerint 628-ban szerzett kincsből hogyan és miért részesült volna egy 
másik, egy ellenséges vagy alávetett népnek, az onoguroknak vezére.611 Ám kockáztasson meg valaki ennek 
érdekében egy újabb történeti feltételezést, de azelőtt feltétlenül szögezzük le: ebből a periódusból a forrá
sok alapján a kazár-onogur viszonyról mindössze annyit tudunk, hogy az utóbbiak éppen 630 körül, éppen 
Kuvrat fellépésével függetlenedtek az avaroktól, és hogy a kazárok a 650-es években megszüntették Mag-

601 P. Meyers: Technical Study. In: Harper (1981) 143-183.
602 Ibidem 152-153.
603 Moses K'alankatvaci (II. 11) tudósítása szerint a kazároknak valószínűleg 626 tavaszán vezetett hadjáratát követő

en a kaukázusi albán uralkodó látta az egész zsákmányt, amit ezekben a hadjáratokban raboltak: embereket, álla
tokat, aranyedényeket és drága ruhákat, Id. C. J. F. Dowsett: The History of the Caucasian Albanians by Movsés 
Dasxuranci. London Oriental Series 8 (London 1961) 82. Nem lehet tudni, hogy ezt a forrásadatot mennyire lehet 
szó szerint venni, vagy csak egy toposszal van dolgunk. Az is kérdéses marad, hogy ezek az „aranyedények” való
ban aranyból készültek-e (s pl. nem aranyozott ezüstből?!) és honnan eredtek (pl. Iránból, Bizáncból vagy máshon
nan). Egy írásos adat nem használható fel forráskritika nélkül!

604 A  sírlelet legkésőbbi csoportját Szogdiából származtatja Z. A. L ’vova-B. I. Marsok: Poslednee popolnenie peresce- 
pinskogo sokrovisca ego vladel’cem. MAIÉT 6 (1997) 490-498.

605 Trever-Lukonin (1987) 121.
606 Smilenko (1968) 159, ris. 1: 12; 164; Harper (1978) 159; Erdélyi (1982) Taf. 15a; Wemer (1984) 12.
607 Prichodnjuk-Chardaev (2001) 601-602.
608 Smilenko (1965) 36, Fig. 32-33; 37, Fig. 35.
609 Bálint (1989) 107-109; idem (1990a) 11-18.
610 így: Wemer (1984) 34.
611 Míg a Mala Perescepinó-i leletnek Kuvrattal való azonosítása általánosan elfogadottnak tekinthető, az orosz és bul- 

gár kutatás nagy része a sírt Organasszal, Magna Bolgaria uralkodójának nagybátyjával is kapcsolatba hozza: Z. A. 
L ’vova: Perescepinskij nabor predmetov vooruzenija i snaijazenija znatnogo voina i ego vladelec. In: Kul’tury 32-34; 
idem: Letopis’ Gazi-Baradz Tarichy (1229-1246) i eé dannye o drevnich bulgarach. In: Srednevekovye drevnosti 
evrazijskich stepej. Archeologija Vostocnoevropejskoj Lesostepi 14 (Voronez 2001) 105-110; O. Komar: Monogramy 
perescepins’kogo komplesku. Shidnyj Svit (Kyjiv 2000) 125-133; idem: „Kubrat” i „Velyka Bulgarija”: problemy 
dzeloznavcogo analizu. Shodoznavstvo 13-14 (Kyjiv 2001) 133-155. A  sírlelet és körének történeti értékeléséhez ld. 
A. I. Semenov: Pam’jatky perescepyns’kogo kola. Mozlyvosti étnicnoji atrybucji. In: Tezy dopovidej i povidomlen’ 
persoji poltavs’koji naukovoji konferenciji z istorycnogo kraeznavstva. Red.: V E. Loberec’ et alia. Poltava 1989, 
113-114; D. Vitanov: Prabálgarska hanska atribucija na perescepinskata nahodka. Spisanie na Bálgarskata Akademija 
na Naukite 35 (1989/4) 11-18.
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JP SÍ

35. S zá szá n id a  fé m ed én y-m ű vesség , I I I  (M : 1 :4 ): e z ü s t t á la k  (1 -1 0 ) ,  a r a n y tá l h e g y ik r is tá ly -  é s  ü v e g b e r a k á s s a l  (1 1 ): 1, 3,
4, 6, 9, 10: i s m e r e t le n  le lő h e ly ;  2 :  S tr e lk a ;  5 : L e n k o r a n ’ ( r é s z le t ) ;  7: K e r m a n s h a h ;  8: I r á n (? ) ;  11: „ K h u s r ö - tá l”
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36. Szászánida fémedény-művesség, IV (M: 1:4): bronz- (5) és ezüstkorsók (1-4, 6-11), csónak (12-15) és ellipszis 
alakú (16) ezüsttálak és fedős tálka (17): 1-4, 12, 14, 16: ismeretlen lelőhely; 5: Irán(?); 6: Kvacpilaevo; 7: Kurilova; 

8: Észak-Irán(?); 9: Dagesztán; 10: Sverdlovsk környéke; 11: Koseleva; 13: Bartym 15: Sludka; 17: Toprag kala
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na Bolgaria függetlenségét. Elhihető módon hogyan férne ebbe bele az a hipotézis, hogy a dastgardi zsák
mányból a kazárokkal ellenséges onogurok is kaptak volna?! Megfogalmazható lenne egy másik hipotézis 
is, amelyik a Dastgarddal kapcsolatos ötletnél és az azzal összefüggő bonyulult történeti szituációnál éppen
séggel kézenfekvőbb is. (Tudnivaló, hogy a volt szovjet kutatás nem fogadta el azt a történeti tényt, hogy 
Kuvrat föllépéséig az avarok hatalmat gyakoroltak a kelet-európai steppe nyugati fele fölött.) Fölvetődhe
tik ugyanis az a lehetőség, hogy a Mala Perescepinó-i lelet „szászánida” edényei a 626-os avar-szászánida 
szövetség612 révén kerültek volna a kelet-európai steppére. Ezt azért szükséges itt megemlíteni, mert fölme
rült az az irreális ötlet, hogy a Paternus-tál és az ezüstkelyhek azoktól az avaroktól kerülhettek zsákmány
ként az onogur-bolgárokhoz, akik ellen Kuvrat 635 körül föllázadt.613 Kizárólag a történeti helyzetet nézve 
ez még hihetőbb is volna, tekintettel arra, hogy abban az időben az onogurok az avarok alattvalói voltak, 
Kuvrat vagy elődje elméletileg részesülhetett volna az egyezséget elősegítő vagy megpecsételő ajándékok
ból. Csakhogy ennek az ötletnek -  az előbbihez hasonlóan -  egyáltalán nem látom realitását, azon oknál 
fogva, hogy a lelet szóban forgó „szászánida” edényeinek közvetlen iráni eredetét nem tartom valószínűnek. 
A Dastgard-ötlet megalapozásához a fentiek tisztázása után még azt is tudni kellene igazolni, hogy a füles 
korsó, a csónak alakú tál és a kétségkívül szászánida eredetű, alakokkal díszített talpas tálka valóban 626 
előtt készült. Márpedig a szászánida fémedények kronológiájának kutatása jelenleg messze nincs ebben a 
helyzetben, ezért a szóban forgó történeti eseménnyel a Mala Perescepinó-i lelet esetében nem szabad ér
velni. Mindezek alapján úgy vélem, hogy a lelet „szászánida” edényei közül az ezüstből való II. Sapur-tál és 
a talpas tálka az, amelyik kétségkívül Iránban készült, csak később valahova Közép-Ázsia másik régiójába 
került. Onnan, a „szászánida peremvidékről” származik az arany füles korsó és csónak alakú tál, melyekre 
az előbbiekkel együtt, ugyanabban az időben (7. század 1. negyede vagy fele) tett szert a tulajdonosuk.

A keleti és bizánci eredetű tárgyak keveredése Kelet-Európábán, Kazária területén ment végbe, s ez a 
kaganátus kettős kereskedelmi, illetve kulturális érdeklődését tükrözi. A két világ pénzei keveredésének 
tudtommal a legkorábbi példáját az észak-kaukázusi galiati temető egyik sírjában figyelhetjük meg, itt 
Hérakleios és Hérakleios Konstantinos solidusa (613), valamint Abd el-Malik 701-ben veretett dirheme lá
tott együtt napvilágot.614 Mint a Zitkov II. 4. sír leletei (solidusok Nasr Tira H 98-ban vert, rendkívül ritka 
dirhemével) és a slavjanski kincs (solidusok a 725-792 közti időszakból, dinárok a 718/719 és a 724/725 
évekből) mutatják, az Észak-Kaukázus térségében ez a keveredés a 8. század folyamán többször is 
bekövetkezett.615 Kazária különleges helyzetét jól mutatja, hogy míg az egész bizánci birodalomban ritka
ságszámba mennek a 8. századi pénzek, a kaganátusban több lelőhelyen is került belőlük elő.616 Az említett 
keveredést mutatja a 7. század közepén a kelegejai és a podgornenskiji lelet is (82. kép: 1; 85. kép).617Mind
ez történeti szempontból nézve Kazária speciális helyzetét illusztrálja a két birodalom között, a régészet, 
azaz az e könyvben tárgyaltak szempontjából pedig azt, hogy a kelet-európai steppén a kisszámú közép
ázsiai fémedény előfordulása és a kerek poncokkal kitöltött háttér hiánya nem véletlen, hanem egy kultúr
történeti helyzetet fejez ki (ld. alább).

Visszatérve a nagyszentmiklósi kincshez: a keleti kapcsolatait kutatva mindenekelőtt azt a legközönsége
sebb tényt kell szem előtt tartanunk, hogy ez a leletegyüttes nem a közép-ázsiai, de még csak nem is a ke
let-európai steppén, hanem a Kárpát-medencében látott napvilágot. Természetesen az is evidens, mégis 
hasznos itt leszögezni: amennyiben Nagyszentmiklós egésze a Kárpát-medencében nem idegen készítmény, 
nem ázsiai importból származik -  márpedig ez utóbbiban a kutatás néhány, különleges kivételtől eltekint
ve mindig is teljesen egységes volt - , akkor nyilvánvaló, hogy a kincs kulturális helyzetét is a lelőhely föld
rajzi és kulturális környezetén belül kell megállapítanunk. Ezért tehát a készülés olyan közegben keresen
dő, ahol az arany volt a presztízs edények nyersanyaga.

Összefoglalva: Tekintettel az aranynak Iránban és Közép-Azsiában ritka és exkluzív voltára s hogy azt az
tán igazán senki sem gondolta, hogy a nagyszentmiklósi kincs egyenesen szászánida királyi ötvöstermék len
ne, a felhasznált nyersanyag alapján a nagyszentmiklósi kincs -  akár csak egyetlen edényének -  készülését 
nem lehet a szászánida Iránban keresni.

612 Az erre vonatkozó forrásokat Id. S. Szádeczky-Kardoss: Persisch-awarische Beziehungen und Zusammenwirken vor 
und während der Belagerung von Byzanz im Jahre 626. In: Kontakte 313-322.

613 Ld. Lvova a 611. j.-ben.
614 E. I. Krupnov: Galiatskij mogil’nik kak istocnik po istorii alan-osov. VDI 3 (1953) 113-121; Bálint (1989) 26-27.
615 Semenov (1994) 83.
616 Kropotkin (1962); A. I. Semenov: Vizantijskie monety kelegejskogo kompleksa. ASGÉ 31 (1991) 126.
617 Naumenko-Bezuglov (1996) 255, 2: 1; 256, 3: 1, 2; 257, 4: 1, 2. kép.
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1 i

37. S zászán ida  fém ed én y-m ű vesség , V  (M : 1 -5 , 7: 1:4; 6: k b . 1 :2 ): k y lix , tá lk á k , r h y to n , b r o n z  a q u a m a n i le :  1: S a r g v e sh i;
2: S u s a ;  3, 5: i s m e r e t le n  le lő h e ly ;  4: M a z a n d a r a n  (8 . s z á z a d  [? ]);  6: I r á n (? ) ;  7: D a g e s z t á n
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38. Rhytonábrázolások: 1: görög vörösalakos vázán; 2: szászánida csónak alakú tálon

39. S zá szá n id a  fé m e d én y-m ű v e ssé g , V I  (M :  1 :2 ): r h y to n o k  1: C h o m ja k o v o ;  2: D a i la m a n  k ö r n y é k e ;  3: V e s l ja n o v o

162



Tipológia

A szászánida és a nagyszentmiklósi edények összességének tipológiai összehasonlítása már az első pillantásra 
is negatív eredményt mutat. A  100 fölötti darabszámban ismert szászánida és közép-ázsiai ezüstedények és a 
nagyszentmiklósi kincs 23 db aranytárgya között tipológiai tekintetben döntő különbségek állnak fönn. Ez a 
kutatásban uralkodó általános vélemény és bizonyos keleti edényeknek a 2. sz. korsóval minduntalan vissza
térő párhuzamba állítása után kétségkívül meglepő, de jól igazolható állítás. A  kincs edényeinek tipokronoló- 
giai csoportosítása (ld. 557-564. old.) és azoknak a szászánidákkal való összehasonlítása után kiderül ugyanis, 
hogy ez az egyetlen ilyen típus, s egyetlen darab van belőle (2. sz.), amelyik rokonságot mutat egy szászánida 
edénytípussal, míg a többi nagyszentmiklósi edény tipológiai tekintetben egészen más kultúrákkal hozható 
kapcsolatba. Ugyanerre a megállapításra jutunk, ha a szászánida fémedények típusaiból kiindulva tesszük meg 
az összehasonlítást: a 2. sz. korsó említett egyezésén kívül a nagyszentmiklósiaknak a többi szászánida edény
típussal még minimális párhuzamossága sem mutatható ki. A  szászánida fémedény-művességben gyakori és 
jellegzetes csónak alakú tálaknak, valamint a közismert vadászjelenetes tálaknak távoli rokona sem fedezhe
tő fel a kincs ránk maradt darabjai között. A  nagyszentmiklósi ivókürt egyetlen pillanatra sem állítható pár
huzamba a szászánida rhytonokkal, melyek klasszikus görög előképekre vezethetők vissza (38. kép: 1).618 Nin
csen a múzeumba került nagyszentmiklósiak között az imént tárgyalt, szintén klasszikus eredetű magas, 
keskeny formájú, fedővel záródó, az alján nodusos korsó sem (pavlovkai típus, ld. 32. kép: 1, 2; 36. kép: 1-3).

Ezek után nézzük meg gondosabban az egyetlen tipológiai azonosságot, azaz a 2. sz. korsó szászánida 
párhuzamait! A kinccsel foglalkozó irodalomban szinte nincsen olyan tudományos igényű, népszerűsítő, 
művészettörténeti tanulmány vagy lexikoncímszó, amelynek illusztrációi között ne szerepelne ennek az 
edénynek valamelyik szászánida korsóval történő párhuzamba állítása; ez a kincs vélt szászánida kapcsola
tainak legfőbb -  valójában: egyetlen! -  bizonyítéka. Egyezéseik az alábbiak: a nyak, a test és a talp arányai, 
a gyűrűs perem, a nyakat körbefogó gallér, bojtsor a gallér alatt, a hasat díszítő medaillonok, a medaillonok 
keretezése, a medaillonok között az életfa, a talp kialakítása. A felsoroltak jelentősek, megítélésükben nem 
tévedett a kutatás. Nem lényegtelenek azonban az eltéréseik sem. Ezeket eddig nem vették számba, már
pedig azok fényében az egyezések is más megvilágításba kerülnek. Figyelmet érdemel, hogy a szászánida 
korsók pereme és talpa mindig díszítetlen -  nem ilyen a nagyszentmiklósié. Teljes az eltérés az ornamenti
ka tekintetében is (ld. alább), ami a fentiekkel együtt vitathatatlanná teszi: csak arról lehet megalapozottan 
beszélni, hogy a 2. sz. korsó és az azonos típusú szászánida edények tipológiailag rokonok, de arról semmi
képpen sem, hogy a nagyszentmiklósi esetében egy szászánida, vagy akár tágabban fogalmazva: közép-ázsi
ai készítésű ötvöstárggyal lenne dolgunk. Vagy ez lenne a gyakran emlegetett „hatás”? Vagy netán az az 
etnoarcheológiai megközelítés oldana meg mindent, hogy a kobaktök edények utánzatával van dol
gunk?618 619 620 (Csakhogy miért nem utánozták a kobaktököt más, Európában napvilágot látott fémedények ese
tében is?!) Másféle magyarázatot javaslok.

Nem szokott szó esni arról, hogy maga az edényforma és a gyűrűs perem (40. kép: 4-7) késő római ere
detű (40. kép: 1-2; 41. kép: 1),520 onnan egyenes lehetett az útja Bizáncba (40. kép: 3; 41. kép: 2).621 622 Azt már 
korábban tudtuk, hogy a palack, valamint a gyűrűs perem a 7-8. századi avar kerámiában előfordul (41. kép: 
3, 4),622 ami ott kézenfekvő módon bizánci eredetűnek számít, és nincs is ok ezt kétségbe vonni. Ugyanezt 
mondhatjuk most a szászánida fémedény-művesség esetében is: ott is csak római-bizánci eredetű. Nem ez 
az egyetlen edénytípus, amelyet a szászánidák Rómából, illetve Bizáncból vettek át; ilyen a kantharos (37. 
kép: 7), a rhyton (37. kép: 6; 38. kép: 2; 39. kép: 1-3) és a többször említett pavlovkai típusú füles korsó is. Az 
anyagi és szellemi kultúrában a nyugat-kelet irányú átvételek kérdésköre még mindig nem kellően kutatott!

Összefoglalva: A nagyszentmiklósi kincs 23 db edénye közül mindössze egyetlen áll tipológiai kapcsolat
ban a szászánida fémedény-művességgel. A  2. sz. korsónak a hasonló típusú szászánida edényekkel való 
egyezései (tipológiai, ornamentális, kompozicionális részletek és két képtípus rokonsága alapján valószínű
nek tarthatjuk, hogy az ötvös ebben az esetben részben a szászánida kultúrától ihletve dolgozott.

618 Melikian-Chirvani (1982); Tuchelt (1962); Shepherd (1966).
619 CsalogJ.: Kobakedények hatása a népvándorláskori agyag- és fémművességre. FolArch 9 (1957) 134-139.
620 Brown (1995) 10. Pl. 2; M. Menninger (1997) 110, Abb. 15; Kuzmina (1997) No. 177.
621 Ezt mutatja egy egyiptomi lelet: R.-B. Wardtke: Tell Oweissat -  Addendum. Forschungen und Berichte 24 (Berlin 

[Ost] 1984), Taf. 10: 6.
622 Fettich (1965) Taf. XVIII: 5; D. Csallány: Frühawarische Gefässe in Ungarn. Dolgozatok 16 (1940) XV t. 2,5; Vida 

(1999) Taf. 29: 3; 30: 4; 31: 2.
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40. Gyűrűs peremű edények, I  (M: 1-3, 7: 1:2; 4-7: 1:2,5): római (1, 2), szászánida (4-7): 1: üvegkorsó (4. század); 
2: Bihartóti (Táuteni, Románia); 3: Water Newton (4. század); 4: Észak-Irán(?); 5: Irán(?); 6: Dailaman(?);

7: ismeretlen lelőhely

Ornamentika

Kompozíció

A nagyszentmiklósi edények díszítését nézve valódi kompozícióról csak a 2. és 7. sz. korsók esetében beszél
hetünk, érdemben egyedül ezek hasonlíthatók össze a szászánida korsókkal. A többi ugyanis vagy díszítet- 
len, vagy olyan helyen van a díszítése, ami a szászánida edényeken elő sem fordul (a 8. sz. tálka füle), vagy 
pedig olyan motívumokból áll, amilyenek szintén nincsenek meg a szászánida fémedény-művességben (gir
land az 5. sz. korsó hasán, levelek az 1., 5., 6. sz. korsó nyakán, a gyűrűs gallér díszítése az 1., 2., 5., 6., 7. sz. 
korsónál) A 19. sz. edény díszítéséről külön lesz szó.

A 2. sz. korsónál látható gyakorlattal, hogy ti. a díszítést medaillonokba, illetve azok közé komponálják, 
többször találkozunk a szászánida és közép-ázsiai fémedény-művességben, de ott egyszer sem fordul elő, 
hogy a medaillonok vagy edikulák mindegyikében más-más jelenetet ábrázoltak volna; ahelyett a kompozí
ció és az alakok vagy ismétlődnek (kisebb-nagyobb variációkkal), vagy pedig -  azon, jelenetes ábrázolások
kal díszített korsók esetében, melyeken nincsen medaillon -  narratív ábrázolás-sorozat („chain-story”623) 
látható. A 7. sz. korsó még az előbbinél is kisebb mértékben kapcsolódik a szászánida fémedényekhez. 
Alább látni fogjuk, hogy ez az edénytípus antik, bizánci eredetű, keleti irányban egészen a T ’ang edénymű- 
vességig eljutott. Medaillonos díszítéssel kombinálva azonban a szászánidáknál egyáltalán nem fordul elő, 
s a közép-ázsiai és korai iszlám fémedény-művességben is csak egy-egy alkalommal (4 kép: 1; 197. kép: 4).

623 Rosen-Ayalon (1991) 66.
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Ami a nagyszentmiklósi 7. sz. korsó díszítésének megkomponálását illeti, a szászánida korsóktól lényeges 
elhatárolást jelent, hogy azoknál teljesen ismeretlen a medaillonok közti résznek fantasztikus jelenetekkel 
való kitöltése, a korsó nyakának természeti jelenettel díszítése.

A szászánida fémedény-művesség és a nagyszentmiklósi edények művészi kompozíciói közti elhatároló 
jegyek nagyszámúak és jelentősek. Nagyszentmiklóson még csak nyomaiban sem lelhető föl a szászánida 
művészetben gyakori centrális tükörkép (35. kép: 2, 8, 9; 42. kép),624 az az indás kompozíció, melynél a sok 
kacs végén levelek és szőlő ülnek (35. kép: 9),625 a geometrikus hálóminta (36. kép: 12; 37. kép: 3),624 625 626 az ap
ró medaillonok alkalmazása,627 628 az antik, bizánci előképeket folytató edikulákba történő kompozíció (36. 
kép: 6, 10)628 Mindennek hiánya a nagyszentmiklósi korsók esetében ismét csak a Kelettel való szoros kap
csolat ellen szól. A nagyszentmiklósi és a szászánida fémedények díszítésének kompozíciója tekintetében te
hát -  a medaillon alkalmazásán kívül -  nem mutatható ki rokonság.

Képtípus, tematika

A szászánida fémedényeken látható ábrázolások fő témája a 4. században királyi mellkép, az 5. századtól 
kezdve igen gyakran táncoló női alakok; egyéb témák, jelenetek csak a 6. századtól kezdve bukkantak 
fel.629 Ha a jeleneteiket, képtípusaikat akarjuk összehasonlítani a nagyszentmiklósi kinccsel, akkor újból 
csak a 2. és 7. sz. korsó jöhet számításba, mégpedig azoknak is pusztán az „égberagadási jelenete” és az „égi 
vadászata”. Mindkettőt bővebben tárgyalom a VIII. fejezetben, itt csak annyit róluk, hogy az elsőnek leg
korábbi párhuzamai az ókori közép-ázsiai művészetből ismertek (nem eredeti szászánida tehát!). Az utób
bi a nagyszámú szászánida és közép-ázsiai vadászjelenetes tálakon belül egy olyan csoportba tartozik, mely 
edények díszítésének kompozíciója valóban rokon a nagyszentmiklósival, de több érdemleges hasonlóságot 
nem találunk velük. A nagyszentmiklósi vadász egy képzeletbeli lényen lovagol, a keleti tálakon a királyok 
vagy előkelő személyek pedig szinte mindig lovon, kivételes esetben tevén vagy képzeletbeli lényen ülve va
dásznak (35. kép: 6; 43. kép; 130. kép: 1-4; 146. kép: 1, 2);630 ezen túl minden egyéb részletben eltérnek a 
nagyszentmiklósi „égi vadászattól”. Említést érdemel még az az igen jellegzetes kozmológiai képzetet 
és/vagy művészi felfogást tükröző kompozíció, mely együtt tünteti fel a földfelszín fölött és alatt élő állato
kat; ez kizárólag Közép-Ázsiában fordul elő (48. kép: 1 ).631 632 Az említetten kívül több rokon vonás a szászáni
da, illetve közép-ázsiai és nagyszentmiklósi edények képtípusa és tematikája között nem mutatható ki.

Ábrázolt témák

A két edénycsoport között az ábrázolt témák tekintetében is alapvető az eltérés. A nagyszentmiklósi kin
cset a növényi ornamentika hangsúlyozottan nagy szerepe, míg a szászánida fémművességet az emberi 
és/vagy állatalakok ábrázolása vagy jeleneteinek túlsúlya jellemzi. A szászánida edényeken találkozunk 
ugyan griff (36. kép: 17),632 párduc,633 daru (36. kép: 9)634és sas (36. kép: 7; 57. kép: 1)635 ábrázolásával, de 
ezek annyira eltérnek a nagyszentmiklósi edényeken láthatóktól, hogy e tekintetben fölösleges velük foglal
koznunk. Ezenkívül egyáltalán nem fordulnak elő Nagyszentmiklóson a szászánida fémművesség kedvelt

624 P. O. Harper: The „Heavenly Twins”. MetMusArt Bull, January 1965, 186-195; Grabar (1967) 111, No. 24; 
Splendeur Sassanide 97, Fig. 83.

625 Splendeur Sassanide 225, No. 75.
626 Grabar (1967) 119, No. 33; 120, No. 35.
627 Ibidem 117, No. 31; 120, No. 35; Splendeur Sassanide 219, No. 70.
628 B. Rowland: Gandhära and Early Christian Art: the Homme-Arcade and the date of the Bimayän Reliquiary. The 

Art Bulletin 28 (1946) 44-46; L.-I. Ringbom: Three Sasanian Bronze Salvers with Paridaeza Motifs. SPA 14 (1967) 
3029-3041.

629 M. M. Mjango]: Silver. In: Late Antiquity 697.
630 Grabar (1967) 145, No. 67; P. O. Harper: Islamic Art in The Metropolitan Museum of Art. Ed.: R. Ettinghausen. 

New York 1972,154—155, Fig. 1, 2; Trever-Lukonin (1987) tabl. 27; Splendeur Sassanide 223, No. 73.
631 Darkevic (1976) 70, tabl. 4: 1.
632 Grabar (1967) 113, No. 26.
633 Ibidem 115, No. 28.
634 Ibidem 121, No. 36; 141, No. 62.
635 Javakhishvili-Abramishvili (1986) 78.
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41. Gyűrűs peremű edények, II (M: 1: 1:1; 2-4: 1:2): római (1), bizánci (2), avar (3-4): 1: Bonn (3. század); 
2: Tell-Oweissat (6. század); 3: Szeged-Kundomb (8. század); 4: Pilismarót (8. század)
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42. Szászánida fémedény-művesség, VII: ornamentika (M: kb. 2:1): ezüstkorsó, a hasán életfa mellett álló
muflonok ábrázolásával (7. század)
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43. Szászánida fémedény-művesség, VIII: ornamentika (M: kb. 3:1): ezüsttál részlete vadászó király ábrázolásával
(Mal’ceva, 7. század 1. fele)
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zsánerei: királyi portré (35. kép: 7),636 királyi vadászat lovon (43. kép) és gyalog (35. kép: 1), trónjelenet (35. 
kép: 2), bankett (35. kép: 3),637 bacchánsnők, illetve Anahita ábrázolásai636 637 638 639 640 valamint a klasszikus görög mitoló
gia alakjai (Pegazus, isteni ikrek) (35. kép: 8).639 A szászánida motívumkincs jellegzetes állatábrázolásai a 
nagyszentmiklósi kincs egyik darabján sem lelhetők föl: ló (35. kép: 4),640zerge (42. kép),641 642 muflon (35. kép: 5; 
42. kép),642gazella,643 644 szarvas (36. kép: 1),644 jávorszarvas,645 646 antilop (39. kép: 1),646 szárnyas antilopfej,647 648 külön
féle madár (köztük gyöngytyúk, páva [37. kép: 4, 5; 57. kép: 4-67),648 vadkan,649 oroszlán (36. kép: 3), tigris650 és 
a szászánida művészetre jellemzőnek tartott szenmurv (36. kép: 9; 57. kép: 2, 3, 7).651 Megállapítható tehát, 
hogy a szászánida fémedény-művesség és Nagyszentmiklós ornamentikája is lényegesen eltér egymástól, s eb
be beleértendők az egyes ornamentikái elemek részletei is (vö. 43. kép).

Összefoglalva: A szászánida fémedény-művesség és a nagyszentmiklósi kincs között lényeges hasonlóság nem 
állapítható meg. Kivételt egyetlen korsó (2. sz.), annak formája, díszítésének medaillonokba történt kompo
nálása és az egyik jelenetes ábrázolásának képtípusa jelent.

636 M. S. Dimand: A Group of Sasanian Silver Bowls. In: Kühnei Festschrift 11-14; P. O. Hatper: Sasanian Medaillon 
Bowls with Human Busts. In: Numizmatics 61-81.

637 Grabar (1967) 121, No. 37; 122, No. 38; Gunter-Jett (1992) 161, No. 25.
638 Grabar (1967) 105-106, No. 18, 19; 108, 109, No. 21, 22; Trever-Lukonin (1987) tabl. 36-53; Gunter-Jett (1992) 

191-201, No. 34-36.
639 Splendeur Sassanide 97, Fig. 83.
640 Javakhishvili-Abramishvili (1986) 58, 63, 75; Gunter-Jett (1992) Colorplate 39; 139, No. 20.
641 Gunter-Jett (1992) 128, No. 17.
642 Ibidem 136, No. 19.
643 Ibidem 205, No. 38.
644 Grabar (1967) 124, No. 40.
645 Ibidem 116, No. 29.
646 Ibidem 116, No. 30; 144, No. 66.
647 Ibidem 141, No. 61; 148, No. 70.
648 Ibidem 114, No. 27; 118, No. 32; 119, No. 34; 123, No. 39: felül; 134, No. 51; 142, No. 63; Trever-Lukonin (1987) 

tabl. 79-83; Splendeur Sassanide 185, No. 46; Gunter-Jett (1992) 166, No. 26; 211, No. 39.
649 Grabar (1967) 124, No. 40; 143, No. 64; Javakhishvili-Abramishvili (1986) 64.
650 Trever-Lukonin (1987) tabl. 59; Gunter-Jett (1992) 182, No. 31.
651 Ld. még pl. Grabar (1967) 121, No. 37; 143, No. 65.
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A  NEM -SZÁSZÁNIDA KÖZÉP-ÁZSIAI FÉM EDÉNY-M ŰVESSÉG

A szászánida fémedény-művességgel kapcsolatban imént tett megfigyelés után fokozott figyelemmel és vá
rakozással fordulunk a közép-ázsiai fémedény-művesség felé. E várakozás azért is indokolt, mert ezen edé
nyek legnagyobb része kronológiailag közelebb áll Nagyszentmiklósnak a kutatás nagyobbik része által ked
velt etnikai interpretációihoz (protobolgár, honfoglaló magyar), és mert a kincs egyik korsója legismertebb 
jelenetének analógiája a közép-ázsiai fémedény-művesség egyik termékén fedezhető fel.

Adatgyűjtésem során külön csoportba kerültek azok, amelyekről a kutatás általában határozottan -  leg
rosszabb esetben is nagy valószínűséggel -  állítja, hogy a szászánida birodalom földrajzi és időrendi határa
in kívül készültek. E fejezetben tehát a „nem-szászánida” terminust kulturális és -  kisebb mértékű követ
kezetességgel -  kronológiai értelemben elhatárolásra használom. Általában ide soroltam mindazon 
edényeket, amelyek az adott korban (5-10. század) és régióban készültek, ezért e táblákon láthatók azon 
fémedények típusai is, amelyek iráni eredetűek ugyan, de minden valószínűség szerint a Szászánida-dinasz- 
tia bukása utánra, a 7. század 2. felére s a 8. századra keltezhetők. Kimaradtak viszont azok a Közép-Ázsi- 
ával gyakran együtt tárgyalt korai iszlám és T’ang-kori ötvösmunkák, amelyeknek a lelőhelye ebbe a régió
ba esik, mert ezeket a maguk csoportjában mutatom be. Noha Tibetet nem szokás a szűkebb értelemben 
vett Közép-Ázsiához sorolni, szenzációs voltuk miatt érdemesnek láttam idevonni azt a tálat és edényeket, 
amelyek a közelmúltban onnan kerültek múzeumba. Minthogy nem térnek el lényegesen a közép-ázsiaiak
tól, a most kínált áttekintést tipológiailag, kulturálisan és regionálisan színesebbé teszi a bemutatásuk. 
Adatgyűjtésem felső időrendi határát a 10. századnál húztam meg, részben a nagyszentmiklósi kincsre vo
natkozó relevancia, részben pedig az iszlám fémedény-művességben az idő tájt végbemenő kulturális válto
zás és uniformalizálódás miatt.

A „nem-szászánida közép-ázsiai fémedény-művesség” terminus nem több, mint egy jobb híján és kizáró
lag ebben a fejezetben használt gyűjtő-, illetve segédfogalom. Szükségtelen bizonygatni, hogy egy politikai, 
etnikai és főleg kulturális tekintetben ugyanolyan roppant színes régióval van dolgunk, mint pl. amilyen a 
kora középkori Európa volt, márpedig annak esetében köztudottan semmitmondó volna pl. „nem-római 
nyugat-európai fémedény-művességről” értekezni. Az 5-10. századi közép-ázsiai fémedények valóban ana
litikus elemzésére azonban még hosszú ideig nem lehet vállalkozni, s ez a helyzet nem is elsősorban a ku
tatás rendelkezésére álló leleteknek a régió nagyságához viszonyított csekély számával magyarázható. Jóval 
nagyobb nehézséget az okoz, hogy egyes közép-ázsiai kultúrák fémedény-művességei nagyfokú konzervati
vizmusról tanúskodnak, amin belül az egyedi jegyek esetében (egyelőre) nem világos, hogy mikor van dol
gunk az ötvös teljesen egyéni kezdeményezésével, s mikor egy olyan helyi kulturális sajátosság megnyilvá
nulásával, amelyet -  releváns tárgyak ismerete hiányában -  a kutatás mostanáig nem tudott fölismerni. 
Mondani sem kell továbbá, hogy a közép-ázsiai posztszászánida fémedény-művességek egymástól való el
különítését végtelenül megnehezíti a tárgyaknak pontosan nyomon nem követhető mobilitása is. Teljesen 
egyértelmű, hogy a kutatás e tárgykörben még csak a kezdeti stádiumában van, s ez egyhamar nem is fog 
megváltozni.

Ezidáig csak két kutató, V. P. Darkevic és B. I. Marsak vállalkozott arra, hogy -  a korábbi globális keze
lésmóddal szemben -  a közép-ázsiai nemesfém edények egy-egy nagyobb részét tipokronológiailag és hipo
tetikus származási helyeik alapján elrendezze. Hasonló munkával, néhány edénytípus besorolásával, illetve 
meghatározásával G. Azarpay és K. Weitzmann is hozzájárult az ilyen irányú ismereteinkhez, de az előbbi
ekéhez hasonló léptékű összefoglalás még nem készült. Nem véletlen, hogy a két oroszországi kutató köny
ve még csak egy-egy recenzió keretében sem hatott ösztönzőleg az övékéhez hasonlóan széles látókörű átte
kintések írására, mert nagyon kevesen vannak a világban, akik velük azonos ismeretanyaggal rendelkeznek.
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44. Közép-ázsiai fémedény-művesség, I  (M: 1:4): heftalita és kusán királyság (1-5), Tokharisztán (6-9) és Cac (10-14): 
1: tálka (Il’inskoe, 5-6. század); 2: tálka (Cilek, 5. század); 3: korsó (Li Hsien sírja, Guyuan, 569 előtt);

4: tálka (Ljachs, 5-8. századf?]); 5: tálka (Indus völgye, 5. század); 6: tálka (ismeretlen lelőhely, 6. század);
7: tál (Sacharova, 3-5. század); 8: tálka (Kustanaj, 6. század); 9: tálka (Perm-vidék[?], 7. század);

10: tál (ismeretlen lelőhely, 7-8. század); 11: ezüstmécses (Kudymkar, 8/9. század); 12: füles pohár 
(Sterlitamak, 8. század); 13: füles csésze (Suksunskij zavod, 8. század); 14: füles bögre (Tomyz, 8. század)
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45. Közép-ázsiai fémedény-művesség, II (M: 1:4): „Közép-Ázsia keleti része”: 1: füles korsó (Jagosur, 8. század); 
2: veder (Afanas’evo, 8-9. század); 3-3a: talpas tál (Rep’evka, 8. század); 4: veder (Klimova, 8-9. század);

5: tál (Curinskaja, 8-9. század)
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46. Közép-ázsiai fémedény-művesség, III (M: 1:4): „Közép-Ázsia keleti része” (1-7) és Hétfolyamköz (8-9): 
1: tál (ismeretlen lelőhely, 8-9. század); 2: füles mécses (Turuseva, 8-9. század); 3: tál (Klimova, 8-9. század); 

4: füles csésze (Afanas’evo, 8-9. század); 5: mécses(?) (Vjatkai kormányzóság, 8-9. század);
6: füles bögre (Afanas’evo, 8. század); 7: füles korsó (Afanas’evo, 8. század);

8: ezüsttál (Grigorovskoe, 9-10. század); 9: tál (Bol’se Anikovskaja, 8-10. század)
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47. Közép-ázsiai fémedény-művesség, IV (M: 1:1): ezüsttálka (ismeretlen lelőhely, 8-9. század), felül- és oldalnézet



Bizonyára vitatható a V E Darkevic és B. I. Marsak által adott kormeghatározásoknak és a fémműves köz
pontokhoz történt kapcsolásoknak egy része, vállalkozásuk mégis rendkívül nagy jelentőségű. (Egyedül azt 
sajnálhatjuk, hogy nem végezték el ezt a munkát valamennyi általuk ismert fémedény esetében). Mivel egy
mástól teljesen függetlenül dolgoztak és eltérő tudományos iskolákhoz tartoznak, megnyugtató lehet szá
munkra, hogy az általuk javasolt készülési hely- és kormeghatározások többnyire egybeesnek. (Módszerta
nilag meggyőzőbb, a nemzetközi kutatás számára pedig további nyereség lett volna, ha az egyes 
lokalizálásoknak a kritériumait is közölték volna.652) Tudnivaló, hogy ezeket a lokalizálásokat mindketten 
több esetben is kérdőjellel adták közzé, amelyeket -  a most következő, első ilyen típusú áttekintés érdeké
ben, és tekintettel az általam végzett munka egyéb bizonytalan elemeire is -  az általános tájékozódás érde
kében megengedhetőnek éreztem figyelmen kívül hagyni. Az alábbi válogatás szubjektív, mégha töreked
tem is arra, hogy az általam bemutatandó típusok aránya, az edények tipológiai megoszlása, díszítése és 
származási helye megközelítőleg tükrözze a jelenleg ismert fémedények együttesét.

Tipológia

Az itt látható tipológiai és kulturális csoportosítások néhány általános tanulságot kínálnak, már egyedül an
nak révén is, hogy a jelenleg ismert leletanyagból egyáltalán milyen számú és típusú edényt próbált meg V 
P. Darkevic és B. I. Marsak egy-egy feltételezett fémedényműves központhoz kapcsolni.

A  kusán (44. kép: 1, 3) és a heftalita királysághoz (44. kép: 5), valamint Baktriához (44. kép: 3) eddig csak 
néhány edényt sikerült kötni. Mellettük tüntettem fel a tokharisztáni eredetűnek feltételezett edényeket is, 
mert valamennyiüket a hellenisztikus témák megjelenítése és a klasszicizáló, féldomborműveket utánzó áb
rázolásmód kedvelt volta látszik jellemezni (44. kép: 8 ).653 A kutatás eddig nem figyelt föl arra, hogy egy-egy 
fémműves központot bizonyos edénytípusok túlsúlya látszik jellemezni, pl. Cac: csészék, Mérv, Irán: tálak 
(48. kép: 1-4), Khorezm: tálkák (48. kép: 5, 7-9), ezzel szemben a szogdiai a tipológiailag legváltozatosabb
nak tűnik (50. kép). Ennek magyarázatára kritikus szemmel az hozható fel, hogy mivel az edények fémmű
ves központokhoz kapcsolásának alapja és az eljárás során követett módszer ismeretlen, ezért csak feltéte
lezhető: az azonosítás úgy történhetett, hogy a valamilyen módon már azonosított mellé sorolták a 
hasonlókat. Tekintettel azonban arra, hogy a szogd és a ferganai fémművesség esetében mégiscsak sikerült 
többféle edénytípust azonosítani, ezért a Cac, Mérv, Irán, Khorezm stb. esetében fölsejlő tendencia, azaz a 
kisszámú tárgytípus, mégsem kizárólag a véletlen műve vagy egy kutatási helyzet tükröződése lehet. Elkép
zelhető pl., hogy valamilyen kulturális jelenség (evési-ivási szokások) vagy kézműves specializáció állhat 
mögötte (pl. egy-egy ötvösiskola csak bizonyos edénytípusokat állított volna elő). Mindennek bővebb elem
zése meghaladja az ismereteimet, és nem is e könyv feladata.

A közép-ázsiai nem-szászánida fémedények tipológiai tekintetben meglehetősen egységes képet mutat
nak: túlnyomórészt tálak és tálkák állnak előttünk, kisebb számban kerültek elő füles vagy fül nélküli kor
sók és füles csészék, ezeken kívül már csak egy-egy talpas tálka, aquamanile (50. kép: 8), vödör és mécses 
fordul elő. Ha ezek összességét egybevetjük a nagyszentmiklósi edénytípusokkal, akkor talán nem is annak 
van a legnagyobb jelentősége, hogy bizonyos közép-ázsiai edénytípusok egyáltalán nem fordulnak elő a kin
csünkben (tál [44. kép: 10], lábas tál [45. kép: 3, 5], tálka [44. kép: 5, 8; 48. kép: 5, 7-9; 50. kép: 7, 10; 51. 
kép: 9], mécses [44. kép: 11; 46. kép: 5], veder [45. kép: 2, 4], aquamanile [50. kép: 9] stb.), egy szuperkriti
kus még hivatkozhatnék is arra, hogy ilyenek lehettek Nagyszentmiklós elveszett részében (???). Lényege
sen többet nyom a latban, hogy még a tipológiailag együvé tartozó edények sem hasonlítanak egymásra. 
A közép-ázsiai korsók kizárólag a funkciójuk alapján állíthatók párhuzamba a nagyszentmiklósiakkal, más
különben teljesen más típusokba tartoznak; a szájuk és a testük eltérő kiképzésű (45. kép: 1; 50. kép: 8; 51. 
kép: 4, 7). A centrális díszítésű lapos tálkák (49. kép: 5 -9 )  futó pillantás alapján éppenséggel összehasonlít
hatók a nagyszentmiklósi tálkákkal, de jobban megnézve kiderül, hogy az utóbbiakhoz hasonlóan lapos, a 
fenekéből kiemelkedő medaillonnal, a peremen pedig körbefutó indákkal díszített, csattal felfüggeszthető 
tálkák a közép-ázsiai ötvösségben egyáltalán nem fordulnak elő (kivétel talán 47. kép). Ezzel szemben a

652 Részben ilyen kritériumokat fektetett le B. I. Marsak az első, e tárgyba vágó könyvében (Marsak [1971]), az abban 
felállított „iskolák” besorolásait azonban második könyve írásakor esetenként túllépte (Marschak [1986]).

653 Ezen edényeken K. Weitzmann elmélyült cikke (Weitzmann [1943]) óta Euripidész drámái ábrázolását látják, de 
keltezésüket B. I. Marsak a 4—5. századra helyesbítette, vö. Marschak (1986) 35-39. Tanulságos azt is látni, hogy 
egy ilyen edény valószínűleg Tibetbe is elkerült: Ph. Denwood: A  Greek Bowl from Tibet. Iran 11 (1973) 121-127.
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48. Közép-ázsiai fémedény-művesség, V (M: 1-9: 1:4; 10-14: kb. 1:2): posztszászánida Irán (8-9. század) (1-4, 6), 
Khorezm (5, 7-14): 1: tál (Onosat, 7-8. század); 2: tál (Tomyz, 7-8. század); 3: tál (ismeretlen lelőhely, 9-10. század); 
4: tál (ismeretlen lelőhely, 8. század); 5: tálka (Sacharova, 7-8. század); 6: tál (Lukovka, 8. század); 7: tálka (Bartym, 
7. század); 8: tálka (Verchne Berezovo; 6-7. század); 9: tálka (Gutova, 7-8. század); 10: tál medaillonja (Dagesztán, 

7-8. század); 11: tál medaillonja (Verchne Berezovo, 6-7. század); 12: tál medaillonja (ismeretlen lelőhely, 658); 
13: tál medaillonja (ismeretlen lelőhely, 7-8. század); 14: tál medaillonja (Bartym, 6-7. század)



2 3

49. Közép-ázsiai fémedény művesség, VI (M: 1: 3:4; 2-3: kb. 1:1,5): 1: ezüsttálka (ismeretlen lelőhely, 7-8. század); 2-3:
tál medaillonja (Sterlitamak, 7-8. század)
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50. Közép-ázsiai fémedény-művesség, VII (M: 1:4): Szogdia: 1: tál (Cerdyn, 7. század); 2: tál (ismeretlen lelőhely, 7-8. 
század); 3: tál (Kulagys, 8. század); 4: füles csésze (Don-torkolat, 8. század); 5: füles pohár (Sterlitamak, 8. század); 

6: füles csésze (Tomyz, 8. század); 7: tálka (Luoyang, 7/8. század); 8: korsó (ismeretlen lelőhely, 7. század);
9: aquamanile (Pendzikent, 8. század); 10: talpas tálka (Cilek, 8. század)

nagyszentmiklósi tálkák egymással tipológiailag homogén csoportot alkotnak, s ha itt emlékeztetünk arra, 
hogy négyük közül hármójuk közepében keresztábrázolás van, akkor megállapíthatjuk: a nagyszentmiklósi 
csészék a legcsekélyebb kapcsolatban sem állnak Közép-Azsiával. A kincs többi edénytípusa még csak tipo
lógiailag sem állítható a közép-ázsiaiak mellé.

Összefoglalva: A z  edények tipológiája szempontjából a nagyszentmiklósi kincsnek a posztszászánida kö
zép-ázsiai fémedény-művességgel nincsen közvetlen kapcsolata. Kulturális tekintetben lényegesnek látszó, 
a kínait leszámítva az összes keleti fémművességgel szemben elhatároló jellegzetesség a nagyszentmiklósi 
tárgytípusok nagyfokú változatossága: egész Közép-Ázsiában tízféle edénytípust különíthetünk el, ugyan
ennyi egyedül a nagyszentmiklósi kincsben is kimutatható.
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51. Közép-ázsiai fémedény-művesség, Vili: Mérv (1-5) és Tibet (6-10): 1: tál (Polovodovo, 8-9. század);
2: tál („Káma-vidék”, 8-9. század); 3: tál („Káma-vidék”, 8-9. század); 4: korsó („Permi kormányzóság”, 8-9. század); 

5: tál (Tomyz, 8. század); 6: tál („Tibet”, 8-9. század); 7: korsó; 8: füles bögre; 9: tálka („Tibet”, 7-9. század);
10: rhyton („Tibet”, 7. század)
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Ornamentika

1. A kompozíciót tekintve Közép-Ázsiában a horror vacui az uralkodó; a szászánidákhoz hasonlóan ritka a 
diszkeden edény (45. kép: 1, 4; 50. kép: 8, 9), vagy az olyan, amelyiken a díszített és az üresen hagyott felü
let az európai esztétikumhoz közel álló arányban van (pl. 44. kép: 11; 46. kép: 1, 3). A medaillonokba törté
nő komponálás általános, nemcsak korsókon, kerek tálaknál és tálkáknál fordul elő. Teljesen egyedi az a 
három medaillonos kompozíció, amelyik Krisztus történetét foglalja össze (46. kép: 8).

2. Az ábrázolások tematikáját nézve igen nagy változatosság áll előttünk: klasszikus gyökerekre visszanyú
ló jelenetek és hellenisztikus elemek (52. kép), szászánida gyökerű, illetve ihletésű vadászati jelenetek (51. 
kép: 3), lakoma (48. kép: 6; 51. kép: 2) és állatok ábrázolásai láthatók (46. kép: 2; 47; 48. kép: 1; 49. kép: 3; 
50. kép: 1, 2, 7; 51. kép: 5), melyek mellett egy-egy egyedi téma is előfordul: szenmurv (48. kép: 3, 4), szár
nyas teve (51. kép: 6), párharc (50. kép: 3), sárkány és fuvolás nő idillje (48. kép: 2), várostrom (46. kép: 9). 
Sajátos csoportot alkotnak a khorezmi tálkák, melyeken többkarú istennők (48. kép: 11), gyalogos vagy lo
vagló istenek (48. kép: 5, 7, 10) láthatók.

Megállapítható, hogy az egyetlen állatküzdelmi jelenet kivételével (133. kép: 4, 5), mely valóban analó
giája az egyik nagyszentmiklósi edényen láthatónak (vö. 352-357. old.), ezen ábrázolásoknak semmi közük 
sincs a most tanulmányozott Kárpát-medencei kincshez.

3. Az ornamentika egyes elemeinek a felhasználásmódjában (a korsók gallérja díszítésének szokása) s a 
kompozíciókban (medaillonok alkalmazása, állat ábrázolása a tál közepében, inda az edény szélén) találni 
ugyan Nagyszentmiklóssal rokon vonásokat, de az alább külön megtárgyalandó egyetlen kivételével sem a 
növényi ornamensek, sem az egyes emberi és állati figurák között nincs olyan, amelyiket a kinccsel közvet
len kapcsolatba lehetne hozni; az említett díszítésmódok alkalmazása az edény formájából adódó, világszer
te általános jelenség. A  nagyszentmiklósi kincs az ornamentika tekintetében sem áll közvetlen kapcsolatban a 
nem-szászánida közép-ázsiai fémművességgel.

Ez utóbbi kijelentés joggal kelthet az olvasóban meghökkenést és ellenvetést, mert a kutatásban egyön
tetű nézet uralkodik azzal kapcsolatban, hogy a kincs és a kora középkori Kárpát-medence egyik legjelleg
zetesebb ornamentikái eleme, a kerek poncokkal kitöltött hátterű indás díszítés közép-ázsiai eredetű vol
na. Szükségesnek és tanulságosnak látom, hogy ezt közelebbről vizsgáljuk meg.

Exkurzus: A  kerek poncokkal kitö ltö tt hátterű  díszítés eredete

A nagyszentmiklósi kincs több darabján előforduló vésett vagy poncolt indákkal és az azok hátterének ke
rek poncokkal történő díszítését (2., 3. sz. pereme, 6. sz. szája és talpa, 7. sz. talpa [54. kép: 1-4; 55. kép; 56. 
kép: 1, 2], a 8. sz. fülének hátlapja, a 13. sz. pereme és a bikafej) a közép-európai kutatás esetenként 
„Nagyszentmiklós-”, „Nagyszentmiklós-Blatnica-”, máskor „Blatnica-Mikulcice-stílus”-nak nevezi,654 ami
nek a késő avar kori és a 9. századi morva fémművességben való előfordulása közismert.655 A kincs kutatói 
jóval kevesebbet foglalkoztak azzal, hogy ez az ornamentika a honfoglalás kori ötvöstárgyak egyik kisszámú 
és kiváló minőségű csoportjában is jelen van, azzal pedig -  nyilván a köztük levő kronológiai távolság miatt 
-  egyáltalán nem próbálkoztak meg, hogy a késő avar kori és honfoglalás kori előfordulását együttesen tár
gyalják. Eredetét az avarok és a honfoglaló magyarok esetében a magyar kutatás -  indoklás nélkül, több
nyire axiómaszerűen -  egyöntetűen a közép-ázsiai fémművességgel hozza kapcsolatba, míg a morva fém
művességben való előfordulását hallgatólagosan késő avar örökségként szokták elkönyvelni, 
Nagyszentmiklós esetében pedig magától értetődő módon a kincs keleti kapcsolatai sorában tartják szá
mon. A kincs protobolgár eredetét vallók -  legfőképpen N. Mavrodinov, aki pedig a kincs kutatói közül a 
legbehatóbban foglalkozott a kerek poncokkal díszített háttérrel656 -  egyszer sem figyeltek föl arra, hogy ez

654 Horváth (1935) 114-115; D. Bialeková: Zur Datierungsfrage archäologischer Quellen aus der ersten Hälfte des 9. 
Jh.s bei den Slawen nördlich der Donau. In: Rapports du IIP Congrés International d’Archéologie Slave 1 
(Bratislava 1979) 93-104; Z. Cilinskä: The Development of the Slavs north of the Danube during the Avar empi
re and their social-cultural contribution to Great Moravia. SlovArch 31 (1983) 266; N. Profantová: Blatnicko- 
mikulcicky horizont v Cechách -  soucasny stav a problémy. In: Slask i Czechy a kultúra wielkomoravska. Ed.: K. 
Wachowski. Wroclaw 1997, 85-94.

655 E kérdés első taglalása: Szőke (1959) 109-110.
656 Mavrodinov (1943) 12: „grains de sable”.
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52. Közép-ázsiai fémedény-művesség, IX  (M: kb. 1:1): ezüstkorsó, a díszítés részletei (Krasnaja Poljana, 5-6. század)

az ornamentika teljesen hiányzik a kora középkori Balkánon. Tehát a Kárpát-medencében a nagyszent- 
miklósi kincs készülése körüli évszázadokban előfordult ez a késő avar (8. század) és a morva korban (9. 
század), valamint a honfoglaló magyaroknál (10. század), s nem található meg a szomszédos régiókban, va
lamint a Balkánon. E sokféleség arra sarkall, hogy utánanézzünk: honnan került el a Kárpát-medencébe a 
háttérnek kerek poncokkal való díszítése?

Az alattyáni temető klasszikus feldolgozására visszavezethető közfelfogás szerint a szóban forgó orna
mentika az avaroknál a késői periódus legvégén, azaz a 8. század végén, sőt egyesek szerint a 9. század ele
jén, egy keleti népcsoport bevándorlása révén jelent meg.657 A bevándorlás-teóriának arra a gyenge pontjá
ra már korábban rámutattam, hogy a puszta tényen kívül, hogy ez az ornamentika valamikor a késő avar 
kor folyamán megjelent és elterjedt a Kárpát-medencében, sem a leletanyagban, sem a temetkezési szoká
sokban nem mutatkozik a legcsekélyebb jele sem annak, hogy a 9. század eleje táján egy új nép jelent vol
na meg az Avar Kaganátusban, illetve annak romjain.658 Azóta sem merült föl olyan történeti vagy régésze
ti adat, amelyik egy ilyen bevándorlás mellett szólna, vagy legalábbis lehetővé tenné ezt az interpretációt. 
Ez pedig azt a következtetést teszi lehetővé, hogy az ötvöstárgyakon a háttérnek kerek poncokkal való ki
töltése a Kárpát-medencében nem népvándorlás következményeként bukkant föl. (Figyeljünk föl rá, mert 
módszertanilag is rendkívül tanulságos: van tehát egy régészeti jelenség, mely nem bevándorlók révén ke
rült ide!) A Garam É. és Szőke B. M. által, egymástól függetlenül elvégzett elemzés nyomán kiderült, hogy 
az „indavirág” (Szőke B. M. kifejezése) és poncolt háttere Kárpát-medencei elterjedésének időpontja az 
eddig általánosan elfogadottnál majdnem kerek egy évszázaddal korábbra, de legkésőbben a 8. század ele
jére tehető.659 Minthogy sem akkor, sem -  az eddig általánosan elfogadott keltezés szerinti -  8. század vé
gén egyáltalán nem volt Keletről történő bevándorlás, nézzük meg, hogy e helyzetben miként áll ezen or
namentika feltételezett keleti eredetének kérdése.660

A kutatásban eddig megelégedtek az arra való utalással, hogy a vésett-poncolt díszítésű indák és levelek 
igen nagy számban vannak jelen a kora középkori közép-ázsiai fémművesség (egy részének) termékein. Az 
avar korral foglalkozó régészeket szokás szerint a probléma történeti, etnikai háttere foglalkoztatta; az a le
hetőség, hogy nem népvándorlás révén került a Kárpát-medencébe, föl sem merült bennük. A Keletről tör
tént bevándorlás feltételezésekor nem törődtek azokkal a nehézségekkel, ellentmondásokkal, amelyek an
nak útjában állnak. Amikor jómagam két ízben érintettem ezt a kérdéskört, érzékeltettem ugyan a 
problémák egy részét, de a magyar kutatásban akkor uralkodó szemlélettől magam sem tudtam szabadulni.

657 Kovrig (1963) 241; Vékony G.: Onogurok és onogundurok a Kárpát-medencében. Szolnok Megyei Múzeumi Év
könyv 1981, 78.

658 Bálint (1989) 173. Bóna I. régebben leszögezte: 700 után nem lehet újabb bevándorlással számolni, vö. Bóna (1986) 
174. -  tehát ez az ornamentika őszerinte sem egy újabb népcsoporttól származik!

659 Szőke B. M.: Egy avarkori indavirág. Zalai Múzeum 10 (2001) 110-112; Bálint-Garam (2004).
660 Erről röviden ld. Bálint-Garam  (2004).
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53. Közép-ázsiai fémedény-művesség, X: ezüsttálak (M: 1: kb. 1:1; 2:1:2): 1: „Mongólia” (9-10. század);
2: „Irán” (8. század)
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54. A  háttér kerekponcokkal való kitöltése, I  (M: 1-2: 3:1; 3-4: 2,5:1): Nagyszentmiklós: 1: a 2. sz. korsó pereme; 
2: a 6. sz. korsó szája; 3: a 6. sz. korsó talpgyűrűje; 4: a 7. sz. korsó talpa
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55. A háttér kerek poncokkal való kitöltése, II (M: kb. 4:1): Nagyszentmiklós: 1: a 3. sz. korsó szája

Az első alkalommal azokra a történeti, kulturális nehézségekre hívtam fel a figyelmet, melyek a pre- 
judikált közép-ázsiai kapcsolatok feltételezésének állnak az útjában.661 Először is azt a kérdést tettem föl, 
hogy vajon miért nem fordul elő ez az ornamentika a kelet-európai steppe fölött ténylegesen uralkodó, an
nak anyagi kultúráját alapvetően meghatározó kazáriai fémművességben, ugyanakkor pedig miként kerül
hetett volna el az avarokhoz, „kikerülve” a kazárokat és az egész kelet-európai steppét. (Nem sikerült rá 
még csak feltételes választ sem adni.) Ezután egy ellentmondásra mutattam rá. Egyrészt a magyar régészet 
-B éna  I. elmélete alapján kialakult -  egyöntetű felfogása szerint 670/680 körül onogur-bolgárok költöztek 
be a Kárpát-medencébe, másrészt viszont az egy triviális történeti tény, hogy az utóbbiak a kelet-európai 
steppén a kazároktól nyugatra, és már évszázadok óta nem Ázsiában éltek.

Foglaljuk most össze azokat a történeti és régészeti körülményeket, amelyek az ellen szólnak, hogy az 
avar kori poncolt hátterű indával való díszítést bármily módon a magyar kutatásban feltételezett második 
avar bevándorlással lehetne kapcsolatba hozni:

a) nem mutatható ki Magna Bolgaria területén,
b) nincsen meg a Magna Bolgariából kivándorolt másik két bolgár törzs régészeti hagyatékában (Volgái 

Bolgária és Balkán),
c) Kuber a Kubán- vagy a Don-vidékről és egészen biztosan nem Közép-Ázsiából, nem Szogdia szom

szédságából érkezett az avar kaganátusba,
d) a magyar kutatásban Kuber bevándorlásához kötött középavar kor legelején, az ozora-igar-duna- 

újvárosi leletcsoportban egyáltalán nem fordul elő,
e) nem feltételezhető, hogy több ezer kilométert vándorolván egy közép-ázsiai népcsoport csatlakozott 

volna az éppen vereséget szenvedett onogur-bolgárokhoz. Eltekintve az ez időben a közép-ázsiai esemé
nyekről jól értesült történeti források teljes hallgatásától, e csatlakozás politikai és geográfiai képtelenségé
től, leszögezendő: a középavar régészeti hagyatékban (leletanyag, temetkezési szokás) semmi nyomát nem 
látni valamilyen közép-ázsiai népcsoport bevándorlásának.

A poncolt háttérrel való díszítést a 670/680 körűire vélelmezett bevándorlók nem hozhatták a Kárpát-me
dencébe. Minthogy pedig ezt így nem is állította senki, miért volt hát szükség az ellenkezőjének bizonyításá
ra? Azért, mert későbbi időpontban, a magyar honfoglalásig a magyar kutatás sem feltételez Keletről történt

661 Bálint (1975) 56.
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56. A háttér kerek poncokkal való kitöltése, III (M: kb. 10:1): 
Nagyszentmiklós: I: a 13. sz. bikafejes edény pereme; 2: a bika nyaka hátulról
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bevándorlást. Vizsgáljuk most meg ugyanennek a problémának a másik, a keleti oldalát is! Azaz: Keletről 
nézve van-e esélye annak, hogy a szóban forgó díszítés netán mégis Ázsiából került volna el az avarokhoz?

Az onogur-bolgárok a kelet-európai steppén nagyon rövid ideig, csak a 630-650-es évek között számí
tottak politikai tényezőnek. Tegyük föl egy pillanatig, hogy ez alatt az idő alatt sikerült volna valamilyen 
kapcsolatokat kiépíteniük Közép-Ázsiával. Ez utóbbi valamelyes tárgyi igazolására még lehetne is hivatkoz
ni a Mala Perescepinó-i leletre, mely nagy valószínűséggel köthető Kuvrathoz, az onogurok vezéréhez, s aki
nek sírleletei között vannak szászánida és közép-ázsiai eredetű tárgyak is (igaz viszont, hogy azok egyikén 
sincsen nyoma a vésett-poncolt ornamentikának!). Ámde egy ilyen, minden elemében végtelenül bizonyta
lan feltételezés-láncnak semmilyen történeti realitása sem lenne: a Kuvrat-fiak balkáni és pannonjai beván
dorlására a kubáni bolgár hatalom összeomlását követően, ráadásul a népet ért katonai vereségek sora és 
politikai megsemmisülésük után került sor!662

Ennek ellenére, a fölvetett lehetőség teljes tisztázása érdekében még mindig tegyük föl egy pillanatig azt, 
hogy esetleg mégis, ennyi időn át és ilyen hányattatások közepette is lehetett volna, sikerült volna bizonyos 
tárgyakat megőrizni az ősi kincstárból. (A nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatban -  indoklás nélkül -  e le
hetőséggel két magyar kutató számol.663) Azt viszont már teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy egy 
idegenből átvett ötvösgyakorlatot, egy bizonyos ornamentikát a Nyugat felé tartó vándorlásuk, illetve me
nekülésük közben is fenn lehetett volna tartani, méghozzá oly módon, hogy az majd csak további évtizedek 
elmúltával, teljesen új körülmények között, mint búvópatak kelt volna életre a Kárpát-medencében!

Rendkívül nyomós szempont a fentebb már említett körülmény, hogy ahol az öt Kuvrat-fi közül kettőnek 
a letelepedése régészetileg is kimutatható (Volgái és Dunai Bolgária),663a ott egyáltalán fordul elő ki a pon- 
colt hátterű díszítésmód. Ezek után talán nem hozakodik elő senki sem azzal az „érvvel”, hogy Kuber törzsé
nek mégiscsak lett volna valamilyen közép-ázsiai „hagyománya”, illetve „kapcsolata” (míg Asparuchénak és 
az északra vonuló törzsnek nem)! Megállapítható: a késő avar korban elterjedt vésett-poncolt ornamentika 
Kuber népe révén nem kerülhetett be a Kárpát-medencébe. Időrendi és történeti okokból úgy gondolom, 
hogy a Kárpát-medencei vésett-poncolt díszítés későbbi bevándorlásnak sem tulajdonítható.

Megvallom, a negyed százada megjelent cikkem írásakor még csak föl sem merült bennem, hogy a vé
sett-poncolt ornamentika keleti eredetében kételkedjem, s akár csak egy pillanatig is az európai emlékek 
között is körülnézzek. Pedig az elgondolkodtató szempontok már akkor is kézenfekvők, az adatok pedig el
érhetők voltak, csak éppen az avar-kutatás kizárólagos Kelet-irányultsága következtében nem vetettem ve
lük számot. Mi hát a vésett-poncolt hátterű díszítés tényleges kronológiai helyzete Keleten? Mi sem kézen
fekvőbb, mint hogy a jól ismert és jól feldolgozott közép-ázsiai ötvösséget vegyük szemügyre. Ezeket az 
ötvöstárgyakat áttekintve, a számba vehető, többségükben közismert analógiák kronológiai helyzetére fi
gyelve kiderül a keleti eredeztetés tarthatatlan volta. Azon monográfia adataira és kormeghatározásaira hi
vatkozom, amelyet a kérdéskör egyik legismertebb szakértője készített (s aki maga is ugyanezen adatok 
alapján éppen a „nagyszentmiklósi stílus” közép-ázsiai eredetét hirdeti).664 Az alább közzéadott táblázattal 
kapcsolatban tudnivaló még, hogy a B. I. Marsak által adott kormeghatározásokat egyes esetekben más spe
cialisták vitatják, de az egységes kronológiai szemlélet megőrzése érdekében most mégis az 1986-ban meg
jelent könyvében közöltekre támaszkodom. A kronológiai tendencia így is föltárul.

662 S. A. Romasov: Bolgarskie plemena Severnogo Pricernomor’ja v VI-VII w . AEMAe 8 (1992-1994) 246-247. -  
A Bolgár fejedelmi lista szerint Kuvrat a szarvasmarha évében került hatalomra és 60 évig uralkodott, azaz egy má
sik szarvasmarha évben halt meg. Ez a realitásokat tekintve 653-ra vagy 661-re eshetett, ld. Farkas Cs.: Megjegyzé
sek a steppe 603 körüli történetének forrásaihoz. In: A Kárpát-medence és a steppe. Szerk.: Márton A. MŐK 14 
(2001)64.14. j.

663 Bakay (1997) 230; Makkay (1998) 134-135.
663a Kivétel: egy 9-10. századi szíjvégen és a 10. század végi preszlavi kincs néhány veretén: M. Inkova: Duck Image 

on a Gilt Silver Trap End: in „Diffused” motifs of the early medieval bulgarian culture. Archaeologia Bulgarica 
7 (2003) 85, Tab. I, 189.

664 Marschak (1986) 313-316.
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A  vésett indás, kerek poncokkal kitöltött hátterű ornamentika kora a (volt szovjet) közép-ázsiai fémművesség 
néhány termékén (B. Marschak665 nyomán):

Lelőhely típus
Mal’ceva korsó
Kudymkar tálka
Kudymkar lámpa
Don-vidék csésze
Gutova tál
Tomyz csésze
Tomyz csésze
Tomyz csésze
Sterlitamak csésze
Kina csésze
Redikor függő
Curinskaja tál
Sirokovskoe veder
Kirov lámpa
Tomyz csésze
ism. lelőhely tál
Tomyz tálka
B. Anikovka tál
Abakan csésze
Kysevka tál

kor
7. század vége-8. század eleje
8. század 1. fele 
8. század 1. fele 
8. század 1. fele 
8. század közepe 
8. század közepe 
8. század közepe 
8. század 2. fele 
8. század
8. század
8. század vége-9. század 1. harmada 
8-9. század fordulója
8-9. század fordulója 
8-9. század
8 - 9. század 
806-817 (?)
9. század
9. század vége-10. század
9 -  10. század
10. század

A közép-ázsiai párhuzamok valóban nagyszámúak, de egyértelműen megmutatkozik, hogy szinte kivétel 
nélkül a 8-9. századból származnak, sőt, még a legkorábbinak feltételezett edények is legföljebb a 7. század 
vége után készülhettek. A következtetés kétségbevonhatatlan: az indák hátterének kerek poncokkal való ki
töltése a közép-ázsiai ötvösségben legföljebb egyidős, de nem korábbi, mint az avaroknál. Ugyanilyen fontos kö
rülmény, hogy sok esetben a kerek poncolót nem a háttér díszítésénél használták (57. kép).

Elvileg természetesen számolni kell annak a lehetőségével is, hogy ez az ornamentika valamilyen másik 
ázsiai fémművességből származnék. Ez azonban könnyen elvethető. Döntőnek számít a legjobban ismert 
szászánida ötvösségben megfigyelhető hiánya; a kisszámú, könnyen áttekinthető szászánida leletanyag e 
tekintetben irreleváns volta első pillantásra kiderül.666 Az egyesek által talán vitatható kronológiai mellett 
teljesen egyértelmű az ötvöstechnikai-művészeti felfogásbeli különbség: a késő szászánida edényeken kis 
számban megfigyelhető ugyan kerek ponc alkalmazása, de sohasem a háttér kitöltéseként, ami egy másfaj
ta művészeti koncepció megnyilvánulása. Az iszlám fémművesség nyilvánvaló kronológiai okból nem jö
het itt számításba, míg a T’ang-korinak nevezett, valójában a dinasztia uralkodását követő évszázadot is 
magába foglaló fémművességi kör termékeiről és egy tibeti leletről (51. kép: 10) történeti, kulturális és 
földrajzi okokból kell lemondanunk. Kronológiai okból is, mert ott a kerek poncokkal kitöltött hátterű or
namentika csak a 7-8. század fordulójától, a nyugati hatások (közkeletűen: „westernization”) lezáródásá
tól kezdve mutatható ki.

Az eddig felhozott érvek történetiek, régészetiek voltak, de van még rajtuk kívül egy művészeti is. Az 
ázsiai és az európai művészeti felfogás alapvető különbségét mutatja, hogy a kora középkorban nem pusz
tán a háttérnek kerek poncokkal való kitöltése hiányzik az említett ázsiai ötvösségekben, hanem általában 
az a törekvés is, hogy a hátteret díszítsék -  az ugyanis mindenütt üresen maradt!

665 Marschak (1986): Mal’ceva: 430, Fig. 55, 56; Kudymkar: 433, Fig. 110; 433, Fig. I l l ;  Don-vidék: 430, Fig. 57, 59; 
Gutova: 429, Fig. 20, 21; Tomyz: 430, Fig. 54; 431, Fig. 81; 430, Fig. 53; Sterlitamak: 431, Fig. 71; Kina: 431, Fig. 
80; Redikor: 433, Fig. 105; Curinskaja 431, Fig. 82-85; Sirokovskoe 431, Fig. 65; Kirov: 430, Fig. 52; Tomyz: 432, 
Fig. 91,92; ismeretlen lelőhely: 429, Fig. 30,32; Tomyz: 432, Fig. 93; Bol’saja Anikovka: 433, Fig. 115-118; Abakan: 
433, Fig. 113,114; Kysevka: 434, Fig. 127.

666 Vö. Gyllensvärd (1957); C. W. Kelley: Chinese Gold and Silver in American Collections. The Dayton Art Institute, 
Dayton, Ohio 1984.
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57. Kerek poncokkal, illetve beszurkálással való díszítés, I: szászánida fémedényeken: l-3a :  korsó hasa (Dagesztán); 
4: korsó medallionja, részlet (Baku); 5: korsó hasa, részlet („Közép-Azsia”); 6: tál egyik medaillonja (Pesnigort);

7: korsó részlete (Pavlovka)
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58. Kerekponcokkal, illetve beszurkálással való díszítés, II (M: 1-4: kb. 1,5:1; 5: 3:1): 8. századi avar (2-4), 9. századi 
morva (1) és 10. századi magyar (5) fémtárgyakon: 1: fülesgomb (Pohansko); 2: lószerszámveret (Zsély [Zelovce, 

Szlovákia]); 3: nagyszíjvég részlete (Smrdelji, 8. század); 4: kisszíjvég (Hortobágy-Árkus);
5: tarsolylemez (Tiszabezdéd)
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59. Kerek poncokkal, ill. beszurkálással való díszítés, III: római (1-2) és bizánci (3) fémtárgyakon (M: 1-2: 1:1;
3: kb. 1:1,5): 1: phalera (Surcea, 1. század); 2: tál fogója (Hildesheim, 1. század); 3: fibula (ismeretlen lelőhely, 4. század)

Föl kell tehát adni azt a gondolatot, hogy a késő avar kori vésett-poncolt hátterű ornamentika (58. kép: 
2, 4; 61. kép: 1) ázsiai eredetű lenne. Újszerű, az avar kutatásban váratlan fordulatnak számít, hogy ez a dí
szítés, vagy legalábbis ez az iparművészeti koncepció az ötvöstárgyakon Európában nem nagy számban 
ugyan, de igen különféle kultúrákban kimutatható; a széles elterjedés alapján eszerint nem kronológiai és 
nem etno-, illetve kultúrspecifikus gyakorlatnak kell tartanunk. Ám a kelet-európai és ázsiai körültekintés 
helyett már az is sokat segített volna, ha csak a saját házunktáján, a Kárpát-medencében nézünk körül.

Köztudott, hogy a szóban forgó ornamentika ritkán ugyan, de előfordul a 9. századi morváknál is (pl. 58. 
kép: 1), ez azonban a tárgyalt kincs szempontjából kronológiai, történeti és kulturális okok miatt irreleváns. 
Szőke B. 1959-ben megjelent cikke óta él a kutatásban egy homályban maradt lehetőség, mely szerint ez ott 
-  több mással együtt -  avar hatásra terjedt volna el,667 de ezzel senki sem foglalkozott behatóan.668 Azt a ro
mán régészetben föl-fölbukkanó feltételezést, hogy a nagyszentmiklósi edényekre morva hatásra került vol
na, komolyan senki sem írhatja le (vő. 96. old.). Jól ismert az is, csak nem kapcsolták a késő avar kori elő
fordulás problémaköréhez azt, hogy a kerek poncokkal kitöltött háttér a honfoglalás kori ötvösségben is 
jelen van (58. kép: 5); az utóbbi eredetével sem foglalkoztak. (Az a régi kijelentésem, hogy a korszak korai 
ötvöstárgyain fordul elő,669 azon a -  sosem igazolt -  közfelfogáson alapult, hogy a honfoglaláskorban „a szép 
= korai”.) Hogy a honfoglaló magyarok nem az őshazák valamelyikéből hozták magukkal ezt az ornamen
tikát, azt ugyanazok a történeti és régészeti szempontok mutatják, mint amelyekről az avarok esetében már

667 Szőke B.: Über die Beziehungen Moraviens zu dem Donaugebiet in der Spätawarenzeit. Studia Slavica 6 (1961) 
109-110.

668 „E gomboknak a nagyszentmiklósi aranykinccsel való kapcsolata világos, csak a kapcsolat mikéntje kérdéses még.” 
László (1988) 93. Ugyanez a gondolat korábban: B. Dostál: Das Vordringen der großmährischen materiellen Kultur 
in die Nachbarländer. In: Magna Moravia. Hg.: J. Macűrek. Spísy Univerzitety J. E. Purkiné v Brne, Filozofické 
Fakultét 102 (Praha 1965) 391-392. -  Valójában irreális azt gondolni, hogy egy olyan tárgytípus, amiből eddig 
mindössze három darab került elő a honfoglalás kori Magyarországon, ilyen mértékű közvetítést tudott volna vég
rehajtani.

669 Bálint Cs.: A honfoglaláskor. In: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba, 1:1. Szerk.: Hajdú P.-Kristó 
Gy.-Róna-Tas A. Budapest 1976, 151.
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60. Kerekponcokkal, ill. beszurkálással való díszítés, IV: bizánci fémtárgyakon (M: 1-3, 8: kb. 1,5:1; 4-5: 1,5:1; 6: kb. 
2:1; 7: 5:4; 9 : 1,5:1): 1: bronz mérlegsúly (ismeretlen lelőhely, 4-7. század); 2: bronzfüstölő részlete (Palesztina[?], 
6-8. század); 3: neolit kőpenge 6/7. századi foglalatban (ismeretlen lelőhely); 4: csattest (ismeretlen lelőhely, 8-9. 
század); 5: arany öweret (Malaga[?], 5-6. század); 6: bizánci ezüsttál medaillonja (Mala Perescepino, 7. század);

7: ezüst karperec részlete (Róma, Piazza della Consolazione, 6. század); 8: „kopt” korsó részlete (ismeretlen lelőhely, 
6-8. század); 9: aranycsat és a karikája oldalnézetben (ismeretlen lelőhely, 8. század)



61. A háttér kerek poncokkal, beszurkálással, kátránnyal való díszítése, V  (M: 1: 5:1; 2-3: 1:1): avar bronz- és csonttár
gyakon: 1: öweret részlete (Dunaradvány [Radvan nad Dunajom, Szlovákia], 8. század); 2-3: csont tegezdísz 

töredékei (Gombos [Bogojeva, Szerbia], 7-8. század)

volt szó: egyáltalán nem fordul elő sem Kazáriában, sem Magna Hungária feltételezett tájain. Megtalálha
tó Kijev környékén, ahol kétségkívül megfordultak -  de nem éltek! -  az ősmagyarok,670 ámde a magyarok
kal egyáltalán kapcsolatba hozható tárgyak a honfoglalásnál legalább fél évszázaddal későbbiek.671 Ez utób
bi tényt a honfoglaláskor régészeti kutatásában szintén közkeletű és szintén igazolatlan nézettel („az 
ősmagyarok néhány ötvöse Kijev környékén maradt”) kapcsolatba hozni valójában tautológia, hiszen már 
maga a hipotézis a honfoglalás kori ornamentikával való rokonságot próbálta értelmezni. Ha viszont a kerek 
poncokkal kitöltött háttér a 10. századi magyaroknál nem egy keletről magukkal hozott kulturális elem, ak
kor hogyan került hozzájuk? E kérdést érdekesebbé teszi, hogy valóban csak a legigényesebb munkával ké
szült tárgyakon fordul elő -  eszerint ez nem volt egy általános, népi ötvösgyakorlat. (Annak gondolata -  ok
kal -  senkiben sem merült föl, hogy a legszebb 10. századi magyar ötvöstárgyakon látható díszítést a 9. századi 
morváktól származtassa.) Úgy látszik tehát, hogy a háttérnek kerek poncokkal való kitöltése a 10. századi Kár
pát-medencében sem nem keleti, sem nem helyi eredetű szokás. Mármost látván a „Kelet —► avarok”-, „Ke
let —► magyarok”-, „morvák -+ magyarok”-, „morvák -> Nagyszentmiklós”-típusú magyarázatok gyengéit, 
nyilvánvalóvá válik, hogy a kétoldalú kapcsolatok feltételezésénél átfogóbb magyarázat után kell nézni.

670 Kristó Gy.: Kijev a magyar krónikákban. Tiszatáj 36 (1982) 61-64; A. V Soloviev: Die angebliche ungarische Herr
schaft in Kiev im 9. Jahrhundert. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 8 (1960) 123-129.

671 Bálint (1989) 113-114.
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62. A háttér kerekponcokkal való díszítése, VI (M: kb. 3:1): Nagy Szent Gergely aranykeresztje (hátlap, 603 körül)
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A poncolt háttér 7. század előtti, egyértelmű keleti hiányával szemben döntő körülmény, hogy ez a díszí
tési koncepció jelen volt Európában. A római kori fémművességben672 pl. egy 1. századi olténiai medail- 
lonon (59. kép: 1), a hildesheimi kincs (1. század 1. fele) négyszögletes tálja fülén (59. kép: 2),673 a thorsbergi 
lelet 2. korongján az állatalakok közötti hátteret töltötték ki poncolással (e dísz 220-240 között került a 
mocsárba),674 így díszítették a 3. századi thili kincs kerek tálján a medaillonok675 és az Óbuda-Drasche tég
lagyárnál talált 4. századi övveret medaillonjaiban ábrázolt keresztek, valamint egy ismeretlen magyarorszá
gi lelőhelyű hagymafejes fibula (59. kép: 3) díszítésének hátterét.676 További példák az avar kori felbukka
nást megelőző századokból: az alább még külön említendő sisaki korsón az akantuszlevelek háttere és töve 
kerek poncokkal díszített, ezt az edényt a kutatás a 4-5. századra keltezi.677 678 (Tanulságos, hogy ugyanez meg
van a 7. század közepén is, a Mala Perescepinó-i bizánci állami készítésű patena [60. kép: 6] közepében és 
az egyik, vele egykorú Sutton Hoo-i tál indadíszítése hátterében is [100. kép: 7].m ) Hegyes vagy tompa vé
gű poncoló beütögetésével díszítették az 5. század 2. feléből vagy a 6. század legelejéről származó, a római 
Piazza della Consolazionén talált kincs karperecét (60. kép: 7) és a desanai csatot,679 egy ugyancsak az 5. szá
zad elejéről származó keresi kardhüvelyveretet,680 az ún. olbiai kincs medaillonját681 és egy Szíriában talált 
s ugyanerre az évszázadra keltezett bronzfüstölő talpát.682 Ilyen ornamentika látható a Notitia Dignitatum 
egyik fémveretes ládikát ábrázoló illusztrációján.683 Ugyanebben az időszakban, pontosabban az 5. század 
középső harmadában megvan ez a díszítésmód a Kárpát-medencében is: leveles indák -  a hátterüket kerek 
poncokkal töltötték ki -  láthatók az ókéri (Zmajevo, Szerbia), Laa a.d. Thaya-i és az Esztergomban előke
rült 5. századi csatok téglalap alakú testén, s a tác-margittelepi 149. sírból előkerült fibula fején.684 Hason
ló ornamentikával bizánci bronzsúlyokon is találkozunk. A Korinthusban talált, 5-6. századra keltezett sú
lyon látható sisakos férfinak nyilván a páncélját jelezte az ötvös a félkör alakú pikkelyekkel, melyek belsejét 
kerek poncokkal töltötte ki, míg a vállán, a kar helyén levő háromszög alakzatban leveles, vastag gyümöl
csű fát ábrázolt, s ennek hátterét szintén kerek poncokkal díszítette (60. kép: i) .685 Ugyanezt látjuk egy 6. 
század végi, Konstantinápolyban (?) készült bronzsúlyon is.686 Nem kerek, hanem félhold alakú poncokkal, 
azaz a háttér kitöltésének ezen koncepciójával egyezően díszített egy neolit kőbalta 6-7. századi ezüstfog
lalata (60. kép: 3).687 Egy remekművű 8. századi bizánci csat tövisén (60. kép: 9), valamint több 6-8. századi 
bizánci bronzfüstölőn (60. kép: 2) is megfigyelhető; valamennyi esetben a peremet díszítő indák hát-

672 Ezt a díszítési koncepciót fedezhetjük fel a késő antik eredetű szabadszállási üvegpoháron is, melynél a medail
lonok hátterét pikkelyszerű elemekkel töltötték ki, Id. H. Tóth E.: Kora-bizánci üvegpohár egy szabadszállási ma
gányos sírból. Kecskemét 1969, 8-9. old. között 3. kép.

673 Baratte (1989) 73, No. 14; Pirzia Biroli Stefanelli (1991) 182-183, Fig. 176-177.
674 Von Camap-Bomheim (1997) 72, Abb. 2a.
675 Pirzia Biroli Stefanelli (1991) 284, No. 135.
676 Hampel 1: Római ezüst övdíszek. ArchÉrt 30 (1910) 244, fig. 2-3; E. B. Thomas: Spätantike Metallfunde in 

Pannonien. In: Effenberger-Severin (1992) 70, Abb. 20; Tóth (2000) 88.
677 Pirzia Biroli Stefanelli (1991) 233, Fig. 246; A. Bemhard-Walcher et alia: Meisterwerke aus der Antikensammlung 

des Kunsthistorischen Museums in Wien. Mainz (é. n.), 88, Abb. 108, No. 123.
678 Werner (1988) 302, Abb. 1: b.
679 Spirituality 308-309, No. 282; Maniére-Lévéque (1997) 82-83; V. Bierbrauer: Germanen des 5. und 6. Jahrhunderts 

in Italien. In: La Storia dell’Alto Medioevo italiano (V I-X  secolo) alia luce dell’archeologia. Ed.: R. Francovich- 
Gh. Noyé. Firenze 1994, 41, Fig. 3: 1.

680 Damm  (1988) 182-184, Abb. 196.
681 Ch. Kondoleon: A  Gold Pendant in the Virginia Museum of Fine Arts. DOP 41 (1987) 313, Fig. 6.
682 Ward (1993) 41, Fig. 27.
683 D. Gricourt-G. Fabre-M. Mainjonet-J. Lafaurie: Trésors monétaires et plaques-boucles de la Gaule romaine: Bava'i, 

Montbouy, Chécy. X IP supplément ä Gallia 1958, Pl. VI: középen.
684 Goti 207, Fig. III: 94. N. Fettich: Die altungarische Kunst. Schriften zur Kunstgeschichte Südosteuropas 1 (Berlin 

1943) Fig. 34; A. Salamon-L. Barkód [=  Barkóczi]: Archeologiceskie dannye k periodizacii pozdnerimskoj 
Pannonii (376-476 gg.). In: Drevnosti 44, fig. 11: 4a-b; J. Tejral: Neue Aspekte der frühvölkerwanderungszeitlichen 
Chronologie im Mitteldonauraum. In: J. Tejral AI. Friesinger-M. Kazanski: Neue Beiträge zur Erforschung der 
Spätantike im Mittleren Donauraum. Spísy Archeologického Ustavu AV CR Brno 8 (Brno 1997) 346.

685 Davidson (1952) 212-213, PI. 96: No. 1638.
686 Rom und Byzanz 1 166, No. 218.
687 Ibidem 214, No 313.
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terében.688 A háttér beütögetéssel való hangsúlyozása a 7. században kimutatható Nyugat- és Dél-Európá- 
ban is, pl. számos aquitániai689 és egy angolszász csaton (Eccles, Kent),690 egy Spanyolországban talált „kopt” 
korsó (60. kép: 8) vállán.691 A 8. századból is idézhetők példák Európa különböző tájáról (pl. egy írországi 8. 
század eleji vereten [Donoré],692 a 8. század végén készült lindaui evangeliáriumon693 és egy késő avar típusú 
dalmáciai nagyszíjvégen [Smrdelji: 58. kép: 3]694). Ugyanezt a koncepciót tükrözi a párizsi St. Marcel- 
temetőben talált 7. századi kőszarkofág díszítésénél a megmunkált háttér is,695 de ennek tekinthetjük akár azt 
is, hogy a csontfaragó pl. gombosi (Bogojevo, Szerbia: 61. kép: 2 -3 ) vagy szeged-fehértói (B 12. sír) tegezdí
szek szalagfonatainak hátterét beszurkálásokkal különböztette meg a fő ornamentikái elemtől.696

A 8. századi avar poncolt hátterű indás ornamentika valamennyi lehetséges párhuzama, analógiája közül 
messze a legfontosabb Nagy Szent Gergely pápának 603-ban Adaloald langobard királyfi keresztelőjére kül
dött keresztje (62. kép), amelyet az anya, Theodelinde más értéktárgyaival együtt a monzai székesegyházban 
őriznek. Ez a tárgy M. Rosenbergnek az avar kor specialistái által is forgatott697 könyve révén hosszú ideje is
mert, a hátlapján a tárgyalt avar kori díszítés pontos analógiája látható.698 A kereszt készülési helyéről lehet vi
tatkozni (helyi vagy elő-ázsiai [szíriai] készítmény-e), de a rajta levő indás díszítés itáliai eredete nyilván
való.699 Az egyezés mértéke olyan fokú, hogy elképzelhető: amint más tárgyakkal kapcsolatban is fölmerült az 
avar-itáliai kapcsolatok lehetősége,700 úgy ez az ornamentikái elem is Itáliából származnék (ld. 601-602. old.).

Összefoglalva: A Keleten való hiány és a felsorolt példák alapján arra következtethetünk, hogy a háttérnek 
poncolással való kitöltése késő római eredetű ötvöseljárás, mely Bizáncban tovább élt, s ahonnan a kora kö
zépkor során Európa számos tájára, így az avarokhoz is eljutott. A nagyszentmiklósi edényeket készítő ötvö
sök csakis ezen az úton-módon ismerkedhettek meg vele; ez a kincsnek nem a keleti, hanem a bizánci vonásai 
közé tartozik. Ez utóbbi egyben azért is lényeges következtetés, mert általa magyarázatot kapunk arra, hogy 
miként fordulhatott elő az avaroktól valószínűleg függetlenül a 9. századi morváknál, s a morváktól nyilván 
függetlenül a 10. századi magyaroknál -  mindegyikük külön-külön meríthetett a bizánci kultúrából. Külön, 
nem itt tanulmányozandó kérdést jelent, hogy eszerint a közép-ázsiai fémedény-művességben a háttérnek 
poncolással való kitöltése honnan ered. A jelek szerint -  feltevésem szerint arab közvetítéssel, akik a közel- 
keleti tartományok meghódítása után ismerkedtek meg vele -  a bizánci ötvösségből került el Közép-Azsiába.

688 Lj. Badovic-M. Vukmanovic: Mesopotamija. Sedam hiljada godina kulture i umetnosti na Eufratu i Tigru. Beograd 
1980, 173, No. 206; Ward (1993) 41, Fig. 27; Frühchristliche Kunst in Rom und Konstantinopel. Hg.: Ch. Stiege
mann. Paderborn 1996, 255, No. 73; Rom und Byzanz 1 45, No 30; Lazovic et alia (1977) 19, No. 4; 45, Fig. 23.

689 Noll (1974) 53, Abb. 39; D. Costa: Nantes Musée Th. Dobrée. Art mérovingien. Inventaire des Collections 
Publiques Franqaises 10 (Paris 1964) 242, No. 242; 243, No. 243; 244, No. 246; S. Lerenter: Les motifs animaliers 
des plaques-boucles en bronze de type aquitain. Actes des Xe Journées d’Archéologie Mérovingienne 1988,60-61, 
Fig. 2-15.

690 The Making of England. Anglo-Saxon Art and Culture A.D. 600-900. Ed. by L. Webster-J. Backhouse. London 
1991, 25, No. 7.

691 H. Schlunk-Th. Hauschild: D ie Denkmäler der frühchristlichen und westgotischen Zeit. Hispania Antiqua 1 
(Mainz 1978) Taf. 99: b.

692 The Work of Angels’. Masterpieces of Celtic Metalwork, 6th-9th centuries A.D. Ed.: S. Youngs. London 1989,40, 
65; 69, No. 65: balra.

693 Roth (1979) 297; V. H. Elbem: The „Earlier” Lindau Book Cover: An Integrated Analysis. In: Attila 323, Fig. 26.1.
694 J. Belosevic: Materijalna kultúra Hrvata od VII do IX stoljeca. Zagreb 1980, 65, tab. LXXXIII: 1-12.
695 Durliat (1985) fig. 215.
696 Madaras (1995) Pl. XXX: 1.
697 Mentségükre mondható, hogy e tárgyat és díszítésmódot ugyanilyen mellőztetés érte a másik diszciplína oldaláról 

is: miközben a kora középkorral foglalkozó művészettörténész elemezte az itáliai kapcsolatait, egyáltalán nem tu
dott ezen ornamentika avar előfordulásairól, Id. VH. Elbem: Mailand -  spätantike Kaiserstadt. Aachener Kunst
blätter 58 (1989-90) 22-24.

698 Rosenberg (1924) 55, Fig. 46. A  legtöbb közleményben csak az előlapját mutatják be. A hátlap újabb felvételei: O. 
Zastrow-S. de Meis: Oreficeria in Lombardia dal VI al XIII secolo. Croci e crocifissi. I tesori dell’Arte in Italia 4 
(Como 1975) Táv. VI; H. Dannheimer: Torhalle. München 19833, Taf. 54; A. Tschilingirov: Eine byzantinische 
Goldschmiedewerkstatt des 7. Jahrhunderts. In: Effenberger-Severin (1992) 81, Abb. 8.

699 Dannheimer (1988) 344-345.
700 Bálint (2000) 137; J. Zábojník: Zur Problematik der „byzantinischen” Gürtelbeschläge aus Cataj, Slowakei. In: 

Daim (2001) 327-365.
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KORAI ISZLÁM  (7-10. SZÁ ZA D ) FÉM EDÉNY-M ŰVESSÉG

Nagyszentmiklós kutatásában az omajjida és/vagy abbaszida kapcsolat feltételezése nemcsak a korai iszlám 
művészetben közepes tájékozottságúnak mondhatók körében mutatható ki (pl. N. Mavrodinov, R. Flores- 
cu), de a kérdéskör legkiválóbb ismerői (pl. A. Grabar, B. I. Marsak) is érveltek a kincs és az abbaszida fém
művesség közötti kapcsolatok mellett (Id. II. fejezet). Még csak nem is sejtem, hogy az utóbbiak miként 
gondolhatták: e „kapcsolatok” mértéke meghaladta volna a szokásosan -  valójában mindig is túlságosan 
nagyvonalúan! -  feltételezett „hatásokét”, azaz hogy a tárgyalt kincset bármilyen módon is közvetlen kap
csolatba lehetne hozni a Kalifátus fémedényeivel. A nagyszentmiklósi és a korai iszlám fémedények közöt
ti egészen lényeges különbségek ugyanis az edények típusaiban, formáiban és díszítésében egyaránt már az 
első pillantásra szembetűnnek.

Nyersanyag

Az arab köznép nem ismerte az aranyat; Tabari szerint a ktésiphóni kincstár kifosztásakor (637) a katonák 
egyenlő értékben cserélték el a „sárga” fémet az általuk jól ismert „fehérre”;701 az sem véletlen, hogy az 
ezüst lett az iszlám pénzverés alapja. Az iszlám fémedény-művességben az ezüst alig,702 az arany egyáltalán 
nem terjedt el,703 az ezüstedényeket az arisztokrácia -  a szászánidákhoz hasonlóan -  a vagyon mindenkor 
mozgósítható formájának tekintette,704 még II. Marwán kalifa (744-750) vagy valaki előkelőnek a 
környezetéből705 ránk maradt 4 db edénye is „csak” bronzból készült (63. kép: 4).706 Ez utóbbi fém haszná
lata az abbaszida kortól kezdve teljesen általánossá vált707 (a 10. század után pedig a vörösrézé). Meglehet, 
ez utóbbiban szerepet játszott a korai iszlám puritanizmusa: a próféta egyik társa visszautasította, hogy 
ezüstedényből igyék, nehogy a pokol tüze kerüljön a torkába, vallási tanácsok születtek az arany és ezüst

701 Grierson (1960) 257. 1. j.
702 B. I. Marsak: Serebrjannye sosudy X -X I w ., ich znacenie dija periodizacii iskusstva Irana i Srednej Azii. In: 

Iskusstvo i archeologija Irana. Red.: V  G. Lukonin. Moskva 1976, 148-173; A. S. Melikian-Chirvani: Silver in 
Islamic Iran: The Evidence from Literature and Epigraphy. In: Vickers (1985) 89-106.

703 Abu Mansur Bahtiyar emirnek 987 előtt Irakban készült, közismert edénye (64. kép: 6) ritka kivételt jelent: O. 
Grabar: The Visual Arts. In: Cambridge Iran Pl. 18; G. D. Lowry: On the Gold Jug Inscribed to Abu Mansur al- 
amir Bakhtiyar ibn Mu’izz al-Dawla in the Freer Gallery of Art. ArsOr 18 (1988) 103-115; Fehér (2001) 74. Az 
ugyanilyen típusúakat és díszítésűeket ld. Kühnel (1956) Abb. 4, 6.

704 A. S. Melikian-Chirvani: Essais sur la sociologie de Part islamique. -  I. Argenterie et féodalité dans lTran médiá
val. In: Art et société dans le monde iránién. Red.: C. Adle. Institut Frangais d’Iranologie de Téhéran, Bibliothéque 
Iranienne 26 (Paris 1982) 143-172; P. O. Harper: State Controls in the Production of Sasanian Silver Vessels. In: 
Ecclesiastical Silver 150.

705 Fehér (2001) 85-87.
706 F. Sarre: Die Bronzekanne des Kalifen Marwan II im Arabischen Museum in Kairo. Arslsl 1 (1934) 10-15.
707 K. Erdmann: Einige Bemerkungen zu den gegossenen Bronzegefäßen des 6. und 7. Jahrhunderts nordwärts der 

Alpen. Bonner Jahrbücher 143/144 (1938/1939) 255-260; Marsak (1972) 66, ris. 4; idem: Ranneislamskie bronzovye 
bljuda (siro-egipetskaja i iranskaja tradicija v iskusstve chalifata). Trudy GosÉrm 19 (1978) 26-52; A. S. Melikian- 
Chirvani: The White Bronzes of Early Islamic Iran. MetMusJour 9 (1974) 123-153.
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63. Korai iszlám kori fémedény-művesség, I  (M: 1:4): 8-9. századi füles bronzkorsók (1-3, 5-7) és 8. századi kanna (4): 
1, 2, 7: Dagesztán; 3, 5, 6: ismeretlen lelőhely; 4: Abüsir al-Malaq (744 előtt)

197



64. Korai iszlám kori fémedény-művesség, II (M: 1:4): füles korsók (1-6), váza (7), tálak (8, 10) palackok (9, 12) 
és csésze (11): 1, 2, 4, 7-12: ismeretlen lelőhely; 1: bronzkorsó (9. század); 2: bronzkorsó (8. század); 3: bronzkorsó 

(Egyiptom, 9-10. század[?]); 4: korsó (10-11. század); 5: füles ezüstkorsó (Lys’eva, 10. század); 6: Abu Mansur 
Bahtiyar emír füles aranykorsója (987 előtt); 7: ezüstváza (10. század); 8: bronztál (8-9. század); 9: öntött bronzkorsó 

(9-10. század); 10: ezüsttálka (10-11. század); 11: füles ezüstcsésze (10. század); 12: bronzpalack (9-10. század)
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65. Korai iszlám kori fémedény-művesség, III (M: 1- 2: kb. 1:4; 3: kb. 1,5:1): bronz aquamanilék és tál: 1: bronz-ezüst- 
rézfüstölő (Icskeria-Ingusetia, 796/797); 2: öntött bronzfüstölő (ismeretlen lelőhely, 8-9. század); 3: bronztál részlete

(Dagesztán, 8-9. század)

használatával kapcsolatban, mert az túlzásra és arroganciára vezethet.708 Az említetteket előállítók társadal
mi helyzetét jól mutatja, hogy az egyik hadith a ruhafestőket és az aranyműveseket a hazug emberek sorá
ban tartotta számon.709 A bronzedények elterjedésében a lényeg mégiscsak az irántuk megnyilvánuló széles 
igényben rejlett. Ezt egy kulturális és társadalmi jelenségként kell értelmeznünk, mert azt jelzi, hogy a tár
sadalom széles rétegében igényelték és használták őket, és eszerint azt az emberek meg is tudták fizetni.

Tipológia

Az edénytípusokat illetően fölösleges lenne részletes számvetést készíteni; a nagyszentmiklósi és a korai isz
lám fémedények között a korsókon kívül egyáltalán nincsen még csak megközelítőleg is hasonlónak mond
ható. Ha pedig a többi edénytípust nézzük, akkor látnivaló: ami megvan az egyikben, az egyáltalán nem for
dul elő a másikban (kivétel: lapos kerek tálka, bár ez csak mint tipológiai fogalom tekinthető azonosnak a 
két fémedény-művességben, egyébként nem hasonlíthatók össze [vö. 64. kép: 10]).

Az edények formáit tekintve megint csak a korsókra lehet hivatkozni mint kivételre; egy részüké valóban 
hasonlít a nagyszentmiklósiakéra, de amint az iszlám korsók egyes részeit nézzük -  a részletekben még min
dig nem elmélyülve! -, akkor azonnal kiütköznek a lényegi eltérések (vö. száj, fül, talp formája). A korai 
iszlám fémedény-művesség egyik legkorábbi, a felirata révén H 67-re vagy 69-re (=  686/687 vagy 688/689) 
keltezhető, Basrában készült korsója (66. kép) a formájával és díszítésével jól szemlélteti a nagyszentmik-

708 D. Sperber: Silver as a Status-Symbol in Sasanian Persia. Persica 5 (1970-1971) 103-105; G. H. A. Juynboll: The 
Attitude towards Gold and Silver in Early Islam. In: Vickers (1985) 110; Fehér B. szerint a hadithok tiltását nem
igen tartották be, Id. Fehér (2001) 61, 65, 66.

709 R. Hasson: Early Islamic Jewellery. Jerusalem 1987, 9.
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66. Korai iszlám kori fémedények ornamentikája, I  (M: kb. 1:4 és 2:3): 
689-ben Baszrában készült bronzkorsó oldal- és felülnézetben

lósi edényeket készítő kultúrától való távolságot.710 A legtöbb korsó a hengeres (63. kép: 3) vagy gömb ala
kú testével (63. kép: 5; 64. kép: 1, 2, 12), vagy a zömök, körte alakjával (64. kép: 4), a túlságosan hosszú vagy 
rövid nyakával (63. kép: 5; 64. kép: 1, 9), lábaival és kiöntőcsövével (63. kép: 4) stb. még csak nem is említ
hető együtt a nagyszentmiklósiakkal. A gömbölyű fenekű (pl. 64. kép: 10) vagy a füles csészék (64. kép: 11) 
a legcsekélyebb mértékben sem emlékeztetnek a nagyszentmiklósiakra, s ugyancsak nem a kis korsók (64. 
kép: 5 -7 ). A többi edénytípus formája egyáltalán nem vethető össze a kincsből megmaradt edényekével. 
(Nem feladatom ezt elemezni, de a „Kelet-preferáló” kutatás [ld. alább] figyelmét fölhívom arra, hogy a ko
rai iszlám korsóknak egy jelentős számú csoportja a késő római edények füle és szája alakjával egyezik meg, 
vö. pl. 63. kép: 1).

710 Marsok (1972) 70-71; epigráfiai elemzése: Fehér (1993) 22-25. Tulajdonképpen a korai iszlám fémedény-műves- 
ségnek Nagyszentmiklóstól való eltérését illusztrálja az a bizonytalanság, amely a felirat olvasata körül fölmerül
het; eszerint egyformán származhatik a 689., 785. vagy 882. évből, Id. Ward (1993) 47, Fig. 32.
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67. Korai iszlám kori fémedények ornamentikája, II (M: 1: kb. 2:1; 2: kb. 1:1): 1: Irakban készült füles bronzkorsó 
részlete (8-9. század); 2: bronzfüstölő részlete (ismeretlen lelőhely, 9. század)
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Ornamentika

A korai iszlám fémedények díszítése a kompozíció tekintetében kizárólag azokban az esetekben mutat va
lamilyen rokonságot a nagyszentmiklósiakéval, amelyeknél a füles korsó hasán medaillonok vannak; az 
utóbbiakban szenmurvot,711 teveszerű képzeletbeli lényt712vagy madarakat (64. kép: 7), vagy életfát ábrázol
tak. Szükségtelen bizonyítani, hogy ez a díszítési mód mennyire általános volt, érdemleges kapcsolat felté
telezésére tehát nem ad alapot. Ami a képtípusokat illeti, egynek kivételével a legcsekélyebb kapcsolat sem 
figyelhető meg közöttük, az iszlám edényeken ábrázolt jelenetek annyira távol állnak a nagyszentmiklósi- 
akon láthatóktól. A kivételt az „égberagadási jelenetek” jelentik; hosszú ideje köztudott, hogy a nagyszent- 
miklósiak párhuzamai föllelhetők az évszázadokkal későbbi iszlám művészetben is.713 Ezek relevanciája 
Nagyszentmiklós számára a 10. század utáni iszlám (hatásokat követő) művészetben szintén gyakori lovas 
solymászábrázolásokéhoz mérhető; azaz jelentéktelen, mert nem többről, mint egy bizonyos képtípus ván
dorlásáról tanúskodnak (ld. 329-332. old.). A korai iszlám fémedény-művesség egyetlen díszítőeleméről sem 
állítható, hogy az említésre érdemes hasonlóságot mutatna a kincsünkön láthatókkal. A nagyszentmiklósi- 
aktól idegen állatfajták (páva, kakas, sas, vö. 63. kép: 2; 65. kép: 1, 2) és képzeletbeli lények (vö. 63. kép: 1), 
antik vagy keleti ihletésű ember- és épületábrázolások láthatók. A túlburjánzó apró levelekkel és indákkal 
(vö. 63. kép: 7; 64. kép: 5, 6, 12; 65. kép: 3; 67. kép: 1), valamint a geometrikus elemek (64. kép: 10) felhaszná
lásával történő díszítéshez akár megközelítőleg hasonló egyszer sem fordul elő Nagyszentmiklóson. A  valószí
nűleg H 67-re vagy 69-re keltezhető korsó után külön is érdemesnek látom fölhívni a figyelmet a jól ismert, 
feliratuk szerint 723/724-ben, illetve 796/797-ben készült madár alakú bronzfüstölők (65. kép: 7-2),714valamint 
a fentebb említett, Bahtiyar-feliratos, valamivel 987 előtt készült korsónak (64. kép: 6) a tárgyalt kincsétől gyö
keresen eltérő ornamentikájára.

Összefoglalva: A rendelkezésre álló anyagnak már futó áttekintése alapján is megállapítható: a nagyszent- 
miklósi kincsnek semmilyen közvetlen, lényegbevágó kapcsolata nincsen a korai iszlám kultúrával és fém
edény -művességgel.

711 Pinder-Wilson (1960); Scerrato (1966) 14, Fig. 3.
712 Marschak (1986) Fig. 55, 56; 430, No. 55, 56.
713 Kühnel (1956) Taf. X: 23-25; továbbiakat ld. 340., 343. old.
714 Orbeli (1939) Pl. 242; Ward (1993) 46, Fig. 31.
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A  T A N G  FÉM ED ÉN Y -M Ű V ESSÉG

A T’ang-dinasztia (618-906) fémedény-művességével eddig nem hozták kapcsolatba a nagyszentmiklósi 
kincset. Könnyen lehet, hogy ennek csak kutatástörténeti oka van, hiszen a kutatás 20. század eleji szemlé
lete alapján a T ’ang-kori arany- és ezüstedények bizonyos típusainak és az edényeken látható poncolt hát
terű indás ornamentikának a közép-ázsiai ötvösséggel való tényleges rokonsága éppenséggel sokakban kelt
hette volna azt a benyomást, hogy a rokonságba vonható keleti fémedény-művesség köre Kínát is magába 
foglalta volna. Erre feltehetőleg egyedül annak köszönhetően nem került sor, hogy a nem-sinológus régé
szek és művészettörténészek előtt ez a leletcsoport viszonylag későn, csak B. Gyllensvärd közkeletűvé vált 
könyve715 megjelenése után vált ismertté. (Azóta viszont az ilyen színvonalú, azaz a csak minimális formai 
hasonlóságra támaszkodó és az áthidalhatatlanul nagy földrajzi és kulturális távolságot figyelmen kívül ha
gyó rokonítások ideje már lejárt, illetve a tudományon kívülre szorult vissza.)

Nekem sem áll szándékomban -  akár csak a legenyhébb formában is -  a nagyszentmiklósi kincset a T’ang 
fémművességgel kapcsolatba hozni. Az itt látható típustábla (68. kép) egy villanásszerű bepillantást kíván 
lehetővé tenni egy olyan fémedény-művesség világába, amelynek az egykorú közép- és kelet-európai fém
edényekéhez semmi köze sincsen (vö. tipológia, a díszítés kompozíciója, az ábrázolt képtípusok, az orna
mentikái elemek). E témakörben B. Gyllensvärd közlése óta tudtommal nem született teljes adatgyűjtésre 
törekvő összefoglalás, pedig erre nagy szükség volna. A svéd tudós fiatalkori munkájában ugyanis csak utá
najárással választhatók szét a T ’ang-kori edények és a kora középkori Belső- és Közép-Ázsiában előkerült 
leletek, hogy a Mala Perescepinó-i lelet félreérthetően idekevert kelyheit ne is említsem. Azóta, különösen 
a 70-es években megszaporodott kínai ásatások, közlemények és főleg a széles körben ismertté vált kiállí
tási katalógusok egyetlen olyan edényt sem hoztak a kutatás tudomására, amely a nagyszentmiklósi kincs 
tanulmányozását lényegesen előremozdítaná.716

Kínában a T ’ang-kort megelőzően csak bronz- és jadeedényeket készítettek, az ezüstedény-művesség a 
7. század végén, egycsapásra és egyértelműen szászánida és közép-ázsiai hatásra jött létre. E „hatásnál” a 
közvetítő szerepét a kutatás egybehangzóan a Selyemútnak tulajdonítja; e közvetítés mértékét, kihatását 
azonban hiba volna túlbecsülni. Amint tudunk Kínában bizánci717 és szászánida pénzek718 előfordulásáról, 
úgy ismeretes egy-két „nyugati” (szászánida, közép-ázsiai) készítésű fémedényé, üvegtárgyé és textilé

715 Gyllensvärd (1957).
716 Ld. J. Rawson: The Ornament on Chinese Silver of the Tang Dynasty (A.D. 618-906). British Museum Occasional 

Paper 40 (London 1982); idem: Tombs or Hoards: The Survival o f Chinese Silver of the Tang and Song Periods, 
Seventh to Thirteenth Centuries A.D. In: Vickers (1985) 31-56; Qi Dongfang-Zhang Jing: Relationship between the 
Gold and Silver Vessels of Tang China and those of western Cultures (résumé). Kaogu Xuebao 1994/2, 173-189; 
M. Ishiwata: Influences of „Western” Silver Wares on T’ang Bronze Mirrors. BAOM 18 (1997) 213-232.

717 Sja Naj: Zolotaja vizantijskaja moneta, najdénnaja v mogile pogrebenija dinastii Suj. VizVrem 21 (1962) 178-182; 
G. G. Koenig: Frühbyzantinische und sassanidische Münzen in China. In: Geld aus China. Führer des Rheinisches 
Landesmuseums Bonn 108 (Köln-Bonn 1982) 90-108; H. Miyakawa-A. Kollautz: Ein Dokument zum Fernhandel 
zwischen Byzanz und China zur Zeit Theophylakts. BZ 77 (1984) 15-16; E. V. Zeimal: Eastern (Chinese) Turkestan 
on the Silk Road, First Millennium A.D.: Numismatic Evidence. SRAA 2 (1991/92) 165-170.

718 F. Thierry: Sur les monnaies sassanides trouvées en Chine. Res Orientales 5 (1993) 89-139.
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68. T ’ang-kori fémedény-művesség (M: 1-3, 5 - 8 : 1:2; 4 :1:4): aranyedények: 1: kehely; 2: füles pohár; 3: füles pohár; 
4: kulacs; 5: talpas korsó; 6, 7: talpas tál; 8: tál; 9: kettős tál
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is.719 Mindennek a kínai kultúrára gyakorolt tényleges hatása csak egy igen rövid időszakot nézve lehet ér
dekes a „nyugati” kutató számára; a solidusok és drachmák eltűnésével párhuzamosan ugyanis a kínai fém- 
edény-művesség rendkívül gyorsan, 1-2 évtized alatt sinizálta a Közép-Azsiából és Bizáncból megismert for
mákat,720 majd -  több évezredes gyakorlatához híven -  határait és piacait újból bezárta az idegen kultúrák 
befolyása előtt.

Összefoglalva: A T ’ang fémedény-művesség egy tisztán kínai kulturális jelenség, benne -  és az azt köve
tő Liao és Song fémművességben -  nincsen olyan elem, amely a nagyszentmiklósi kincs kutatása számára 
releváns volna. Figyelemmel követése azért fontos számunkra, hogy -  mind az idegenből átvett és véletle
nül megőrzött egyedi jegyek, mind pedig a T’ang-korszak egésze révén -  megismerjük azt a hátteret, amely
ből az ázsiai steppei népek anyagi kultúrája gazdagodhatott.

719 A. D. H. Bivar: Trade between China and the Near East in the Sasanian and Early Muslim Periods. In: Pottery 1-11; 
E. J. Laing: Recent Finds of Western-Related Glassware, Textiles, and Metalwork in Central Asia and China. 
BullAsialnst 9 (1995) 1-18.

720 A. S. Melikian-Chirvani: Iranian Silver and its Influence in T’ang China. In: Pottery 12-18; M. Medley: T ’ang Gold 
and Silver. Ibidem  19-26; Hin-cheung Lovell: Some Northern Chinese Ceramic Wares of the Sixth and Seventh 
Centuries. Oriental Art 21 (1975) 335, fig. 16; T. Okazaki: Tentative Chronology on the Eastward Extension of 
Sassanian Persian Culture. Orient 1981, 49-73; Zhu Qixing: First Picture of Ancient Plate. China Daily 26. 8.1983; 
W. Watson: Precious Metal -  Its Influence on Tang Earthenware. (The First Westernizing Style: Late 6th and 7th 
Century). In: Vickers (1985) 164-166; Chu Shibin: Notes on the Eastern Roman Gilded Silver „pan” newly exca
vated at Jingyuan in Gansu. [Kínaiul.] Wenwu 1990/5, 1-9; Harper (1990).
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A  „KELETI E Z Ü ST ”
KULTURÁLIS A N TR O PO LÓ G IA I TANULSÁGAI

Embertani típusok

Nem igényel külön bizonyítást, hogy a különféle ötvöstárgyakon ábrázolt emberek antropológiai típusa 
mégha pontosan, mindent eldöntő módon nem árulkodik is, de mindenképpen jó tájékoztatást nyújt az öt
vös és/vagy az általa készített tárgyat megrendelő, használó közeg legfőbb embertani vonásáról, illetve a kép 
ikonológiai programjáról. Ezzel a szemmel nézve a nagyszentmiklósi kincs néhány emberábrázolását nem 
jutunk semmilyen új következtetésre; érdekességet egyedül azoknak a „keleti ezüst” hasonló ábrázolásaival 
való összehasonlítása tartogat.

A nagyszentmiklósi 2. (69. kép) és 7. sz. korsókon ábrázolt emberek antropológiai típusáról már készült 
szakvélemény,721 ami megerősítette azt, amit a laikusok is sejtettek: a 2. korsó „győztes fejedelme” a turanid 
rassz vonásait hordozza, míg a többi -  az adott lehetőségek között -  az europid rasszhoz sorolható. Szerin
te egyetlen kivétel van: a 2. sz. korsó „égi vadászat” jelenetében a lovas férfi, aki „szintén a turanidokra 
emlékeztet,”722 de -  miközben ezt vitathatónak tartom, úgy pedig nyilvánvalónak azt, hogy -  a hátasként 
használt képzeletbeli lény arca embertanilag ugyanoda tartozik. Fölösleges részletezni, mely körülmények 
bizonytalan volta tart vissza attól, hogy e megfigyeléseket közvetlen etnikai következtetés formájában gyü- 
mölcsöztessem (idealizálás, pontatlanság stb.). Kérésemre Éry K. a kinagyított arcábrázolások alapján új
ból megvizsgálta e kérdést. Megfigyeléseit a 70. kép alapján az alábbiakban foglalta össze:

„Mindenekelőtt az tűnik fel, hogy szemből az ázsiai (vagy mongoloidos) típusúakat, profilból az europi- 
dokat ábrázolták. E megkülönböztetés oka az lehet, hogy az előbbiek előredomborodó járomcsontja, vala
mint lapos orra igazából csak szemből nézve érzékelhető. Ide tartozik az 1., 2. és valószínűleg a 3. és a 8. sz. 
egyén. A 3. sz. járomcsontjai nem kifejezettek ugyan, de a túlhangsúlyozott hosszú orra a mongoloid rokon
ságot érzékeltetheti, akárcsak a 8. sz. egyén hosszú, lapos orra. (Az utóbbi az arcarányait tekintve kissé ha
sonlatos a 2. sz.-hoz.)

A profilból ábrázolt férfiakat -  az 1. sz. teljesen egyéni vonásaitól eltérően -  típusképnek szánhatták. Az 
europid voltukat kívánták hangsúlyozni, mert azt a legjobban az orr jellemzi, ami pedig csak profilból érvé
nyesül. Négyféle orrtípus, bajusz- és szakállviselet -  illetve annak hiánya -  és négyféle hajviselet látható. Ha 
e profilok alapján egyáltalán szabad etnikumokra gondolni, akkor a 7. számút a jellegzetesen homorú arc
éi miatt a szlávok megjelenítőjének vélném. A 6. sz. a nagy, egyenes orrával a germánokat jellemezheti, míg 
az 5. sz. a fürtös hajával és kissé sémi jellegű hajlott orrával talán valamelyik közel-keleti népre emlékeztet. 
A 4. sz. arctípussal az ötvös olyan népet jellemezhetett, amelyik azidőtájt túlnyomóan borotválta az arcát, 
egyenes profilja és vaskos ajka volt (mediterrán típus).

Bár a mongoloid, sőt europo-mongoloid egyéneken is gyér az arcszőrzet, az 1., 2. és 8. sz. arcokon hatal
mas tömött bajusz és hegyes szakáll látható, méghozzá azonos módon nyírva (ez különösen szembetűnő az 
5., 6., 7. sz. arcok sokféle arcszőrzetével összehasonlítva). Az ötvös szeme előtt (vagy a megrendelő kíván
ságára) tehát az arc csontozatát illetően a mongoloid, a szőrzet tekintetében viszont az europid férfiak dús 
bajszú és szakállú képe lebeghetett.

721 Lipták E: Embertani következtetések a nagyszentmiklósi kincsről. In: László-Rácz (1977) 179.
722 Ibidem.
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69. Arcábrázolások, embertani típusok, I  (M: kb. 12:1): Nagyszentmiklós, 2. sz.: a „vadászó fejedelem” feje
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70. Arcábrázolások, embertani típusok, II: Nagyszentmiklós: 1: 2. sz. korsó: a győztes fejedelem”;
2: 2. sz. korsó: a képzeletbeli lény; 3: 2. sz. korsó: az „égberagadott” nő; 4: 7. sz. korsó: az „égberagadott” férfi; 

5: 7. sz. korsó: a kentaur; 6: 2. sz. korsó: a levágott fej; 7: 2. sz. korsó: a fogoly; 8: 7. sz. korsó: 
a nagymacskaszerű lényen lovagló férfi

208

M
i



71. Arcábrázolások, embertani típusok, III: szászánida és közép-ázsiai fémedényeken (Éry K. meghatározásai):
1: tiszta europid, „talán még szőke is”; 2, 11: indoeuropid; 3, 6: indiai típusú; 4: europo-mongoloid; 5: szikh típusú; 

7: mongoloid; 8: europid; 9: sémi; 10: kissé mongoloid, indiai típusú; 12: iráni típusú, magas termetű 72

72. Női hajviselet ábrázolása 6-7. századi szászánida és 6-9. századi közép-ázsiai fémedényeken, festményeken,
domborműveken (B. Goldman nyomán)
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Feltűnő még, hogy a 2. sz. lény szája -  a többiétől eltérően -  nyitva van.” (Hozzáteszem: nem jut eszem
be egyetlen kora középkori ábrázolás sem, melynél a száj nyitva volna; a rendkívüli tudású ötvös ezzel tu
datosan akart valamit közölni! -B . Cs.)

E megfigyeléseket érdemes szembesíteni azokkal az itt-ott ma is fölbukkanó nézetekkel, melyek szerint 
a kincs közép-ázsiai készítmény volna.723 Tanulsággal szolgál továbbá, ha néhány közép-ázsiai edényen lát
ható emberábrázolásról, azok arcairól ugyancsak az antropológus ad szakvéleményt. (Az itt bemutatottak 
kiválasztása során érthető módon semmilyen tekintetben sem törekedhettem a teljes spektrum számbavé
telére, de a segítségükkel megfigyelhető tendencia tanulságos lesz.)

Elég egy futó pillantás a 71. képen összegyűjtött, a „keleti ezüst” különféle edényein ábrázolt arcokra, s 
azonnal kiderül: antropológiai tekintetben teljes az eltérés a nagyszentmiklósi korsókon ábrázoltakétól (Éry
K. meghatározása).724

A kincs általam javasolt kulturális hovatartozásának meghatározását segíti még a nagyszentmiklósi 
emberábrázolásokról kapott szakvélemény azzal is, hogy a közel-keleti és mediterrán típusokat éppen 
azon a korsón figyelte meg, amelyiket -  más szempontok alapján (ld. 469. old.) -  a kincs leginkább bizan- 
tinizáló edényének tartom (7. sz.). Megerősítette a kutatásban kialakult közfelfogást azzal, hogy a „győz
tes fejedelem” foglyát, illetve hadi trófeáját europidnak tartja; a szláv, illetve germán jelleg említése ezt 
még konkrétabbá teszi. A 2. és 7. sz. edényt készítő ötvösök tehát egyéni vonásokat adtak az általuk áb
rázolt embereknek.

Női hajviselet

Folytatva a nagyszentmiklósi 2. és 7. sz. korsó emberábrázolásainak a Kelettel való összehasonlítását, érde
mes megvizsgálnunk egy másik, a kulturális hovatartozásról mindig sokat eláruló szempontot is: a (női) haj
viseletet. A szászánida és közép-ázsiai ábrázolásokon láthatók nemrég elkészült összefoglalása725 alapján 
egyértelmű: a nagyszentmiklósi 2. sz. korsón ábrázolt nő rövid, egyszerűen két irányba fésült hajviselete nin
csen rokonságban a keletiekével (vö. 72. kép).

Összefoglalva: A most számba vett két szempont szintén arra mutat, hogy a nagyszentmiklósi 2. és 7. sz. 
korsó nem Ázsiában, nem ázsiai ötvösök keze munkájával, nem ázsiai emberek ábrázolására törekedve készült.

723 Haussig (1992) 25, 71-73; Makkay (1996) 785; Bakay (1997) 233.
724 Szíves tájékoztatásáért hálás köszönetét mondok. A jobb megértés érdekében szándékosan nem szakmai termino

lógiát használt.
725 Goldman (1997) 265-268.
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A Z EU RÁ ZSIÁ I STEPPEI FÉM ED ÉN Y EK  (6-10. SZÁZAD)

Nem készült eddig összesítés arról sem, hogy a kora középkori steppéről hány és milyen fémedényt isme
rünk; a velük kapcsolatos adatok a szászánida és közép-ázsiai ötvöstárgyakkal foglalkozó művek fényében 
rendszeresen háttérbe szorultak. Nem lévén ennek (sem) specialistája, s mert az utóbbi évtizedben külö
nösen nehézzé vált megismerni a volt Szovjetunióban megjelent munkákat, ez esetben is lehetséges, hogy 
egyes közlemények, leletek elkerülték a figyelmemet. Nem gondolom azonban, hogy a jelenleg általam is
mertekkel szemben annyi és olyan új adat állna rendelkezésre, amelynek révén az alább leírtak érvényü
ket veszítenék.

A kora középkori steppei (nemes)fémedény-leletek adatait összegyűjtve két meglepő ténnyel kell szem
benéznünk. Az elsőt a mennyiségük jelenti; a Kárpátok és a Száján közötti steppe hatalmas területeiről726 ért
hetetlenül kis számú 6-10. századi nemesfém edény került be a múzeumokba. A második a minőségükkel 
kapcsolatos: az ázsiai steppéken talált, helyi készítésű edények mind technikai, mind művészi szempontból 
nézve igen szerény színvonalúak, többnyire díszítetlenek. Nemhogy az azokat előállító mesterek nem léphet
tek a nagy civilizációkban tevékenykedő társaik nyomába, de az általuk előállított termékek olyan minőségű
ek, hogy összefoglaló módon önálló steppei fémedény-művességről egyszerűen nem is lehet beszélni. 
A steppei (eredetű) népek fémedény-művességének ebben az eurázsiai léptékű összehasonlításában a szem
betűnő pozitív kivételt a Kárpát-medencei avar leletek és Nagyszentmiklós jelentik -  ez a tény is döntő sze
repet játszik az avar kultúra és a tárgyalt kincs steppei hátterének megítélésében.

A kora középkori steppén talált fémedényekkel foglalkozó, összefoglaló jellegű munkák hiánya egy sú
lyos következménnyel járó optikai csalódást eredményezett. Az avar, a dunai bolgár és a honfoglaló magyar 
ornamentika kutatásában a közép-ázsiai steppei népeknek a szászánida Iránnal, a szogdokkal és általában 
a közép-ázsiai városállamok kultúráival való „kapcsolataira”, s a hun és az avar etnogenezisben közvetlenül 
is szerepet játszó, 565-ig egy évszázadon át Közép-Ázsiában uralkodó heftalitákra való burkolt hivatkozás
sal automatikusan alakult ki az a közfelfogás, hogy „azok” a közép-ázsiai leletek egyben a „mieink” is, az
az hogy a belső- és a közép-ázsiai fémművesség az avar, dunai bolgár és honfoglaló magyar ötvösművészet
nek talán előzményeit vagy természetes rokonait, de mindenképpen azokat magyarázó forrásait jelentik (ld. 
alább). Ezért hát a most következő számvetés egyáltalán nem kizárólag Nagyszentmiklós keleti kapcsolata
inak tisztázását mozdíthatja elő, hanem tartogat némi általános (kultúr)történeti tanulságot is.

A bemutatandó edények részletes elemzését és minimális történeti értékelését szinte lehetetlenné te
szi, hogy a kora középkori eurázsiai steppei leletek kronológiája máig nincs kellően kidolgozva. Ennek 
akadálya részben a rendelkezésre álló adatok csekély száma, de döntő módon a megfelelő természettudo
mányos módszerek, pénzmellékletek és olyan leletek hiánya, amelyek segítségével abszolút kronológiai 
támpontok kialakíthatók. Ezért fordulhatnak elő olyan rendkívül tág keltezések, mint pl. „6. század vége- 
9. század 1. fele”.

726 Nyomatékosan hangsúlyozandó az a különben teljesen köztudott körülmény, hogy a bizánci és közép-ázsiai edé
nyekben kiemelkedően gazdag Káma-vidék kulturális és etnikai okokból egyértelműen nem sorolható a steppéhez. 
Ugyanezen okból nem tárgyalom itt a jóval kisebb számú nyugat-szibériai leleteket sem.
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Nyersanyag

Egyedül a nagyszentmiklósi edények készítéséhez fölhasznált nyersanyagot tekintve az alábbi következte
tés adódik: a kincsnek olyan kultúrából kell származnia, ahol az arany használata az arisztokrácia körében 
a bizáncinál és iráninál egyaránt elterjedtebb volt. Mi sem kézenfekvőbb azon gondolatnál, hogy ez a kul
túra a steppe világában feltételezhető. Várakozásunk azonban nem igazolódik be. Vannak ugyan írásos és 
régészeti adatok, melyek egyértelműen mutatják: használtak az eurázsiai steppei (eredetű) népek legfőbb 
vezérei udvarában aranyedényeket (450 körül: a hun Attila, 569-ben: a nyugati türk Istámi, 660 körül: az 
onogur-bolgár Kuvrat [= Mala Perescepino], a 10. századi besenyők és 1330-1340 körül: Ögödej mongol 
nagykán727). Mindez azonban csak a tájékozódás szempontjából érdekes, mert a most vizsgált konkrét kér
dés vizsgálata számára az előbbieknél konkrétabb és többet mond az a körülmény, hogy az avaroknál arany
edények olyan sírleletekben is előfordulnak, amelyek esetében az eltemetett egészen biztosan nem a leg
főbb méltóságot töltötte be (Bocsa, Kunágota, Kunbábony).728 729 Ez vagy azt mutatja, hogy náluk az 
aranyedények használata nem volt olyan korlátozott, mint a szászánidáknál és Bizáncban, és hogy azt a 
kagánnál alacsonyabb rangú előkelők is megengedhették maguknak, vagy pedig azt, hogy az avar fémedény- 
művesség e tekintetben nem az említett birodalmak kultúrájához igazodott. (Mindkettőre gondolok.) Mint
hogy pedig e könyvben egy kora középkori Kárpát-medencei kincsleletről folyik szó, melyet -  a román ku
tatást leszámítva -  mindenki valamilyen steppei eredetű néppel hoz összefüggésbe, s amellyel kapcsolatban 
a kutatásban minduntalan annak a kelet-európai steppével és Ázsiával való, feltételezett rokonsága kerül 
szóba, ezért kézenfekvő megnéznünk: milyenek azok a kora középkori belső- és közép-ázsiai, valamint ke
let-európai edényleletek és -ábrázolások, amelyek tanulmányozás céljából az avarok, protobolgárok és hon
foglaló magyarok kutatása rendelkezésére állnak

Fémedényleletek és ábrázolások Közép- és Belső-Ázsiában

A kopényi kincs és egyéb fémedényleletek a közép- és belső-ázsiai steppén (7-10. század)

Az Altajban látott napvilágot a kora középkori eurázsiai steppe egyetlen fémedényekből álló kincslelete, 
amely ráadásul -  még nagyobb különlegességként -  módszeres régészeti feltárásnak köszönhető 
(73. kép).129 Az 1. sz. kopényi kincs egy ezüsttálból és a rajta talált 3 db füles aranybögréből, valamint egy 
gömbölyű hasú aranykorsóból állt. A 2. sz. kincsben ékszerek, kengyelek, öv-, lószerszám- és nyeregvere
tek voltak, s velük együtt egy aranytál is. A nagy mennyiségű és magas művészeti értékű tárgy nem hagy 
kétséget aziránt, hogy egy vezéri kinccsel van dolgunk. Ezen kívül a leletnek a régészeti és művészettörté
neti értékén túl van még egy olyan tanulsága is, amely e könyv egyik (kultúr)történeti következtetése szem
pontjából is jelentőséggel bír. Ez pedig abban áll, hogy eszerint még ennek a 8-9. századi (kirgiz?) vezér
nek sem jutottak saját készítésű fémedények, hanem „csak” kínai (vagy sinizáló közép-ázsiai) eredetűek.

727 B. Spuler: History of the Mongols. London 1972, 40-42.
728 A  kunbábonyi sírba temetett férfi kagáni rangját -  helyesen -  elvitatja Kiss A. (1995) 135-137.
729 Evtjuchova-Kiselév (1940).
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lelőhely
a készülés régiója és kora

közép-ázsiai steppei T’ang-
birodalom kor

Balyk-Sook 8-10. század
Idikucary 9. század
Justyd 1. ezüst 8-10. század
Katanda ezüst 8-10. század?
Kockar ezüst 8-10. század?
Köpeny arany 8-10. század
Köpeny arany 8-10. század
Köpeny arany 8-10. század
Kokéi’ 2. fa 7-8. század
Kuraj IV1. ezüst 6. század vége-9. század eleje
Ljachs ezüst 5-6. század
„Mongólia” ezüst 5-7. század
Mongun-tajga 58.D.14. ezüst 8-10. század
Mongun-tajga 57.V.2. vas 8-9. század
Nad Poliganoj ezüst 8. század
Njukskoe ezüst 7/8. század
Özen-Ala-Belig vas 7-8. század
Tujachta 3. kurgán ezüst 7-9. század
Tujachta, kincs ezüst 7-9.század
ismeretlen ezüst 7-9. század

Tekintetbe véve a figyelembe vett korszak nagyságát és a terület óriási kiterjedését, a számuk annyira ala
csony, hogy értelmetlen részletes elemzésükbe fogni. E 18 db edény legnagyobb része helyi, steppei készít
m énynek tűnik), van néhány biztosan közép-ázsiai, ezen kívül az egyetlen kincsleletben kínai eredetű edé
nyek vannak. Az utóbbiakat kincsként ásták el, míg a többi sírból látott napvilágot, és a kínaiak egyik felétől 
eltekintve valamennyi ezüstből készült. A steppeiek díszítetlenek, igen szerény technikai kivitelűek, és leg
többjük a 8-10. századból származik. A tipológia szempontjából csak egy olyan megjegyzés tehető, amelyik 
szolgál némi tanulsággal Nagyszentmiklós értékelése számára: úgy látszik, hogy az ázsiai steppén az ala- 730

730 Balyk-Sook: G. VKubarév: Der Panzer eines alttürkischen Rotters aus Balyk-Sook. EurAnt 3 (1997) 629; 630, Abb. 
1: 4. V D. Kubarev-D. Bayar: Stone Figurines of Shivet-ulan (Central Mongolia). Archaeology, Ethnology & 
Anthropology of Eurasia 4 (2002) 81, fig. 13; Idikucary: Gyllensvärd (1958) Fig. 81a; Justyd 1: VD. Kubarév: Novye 
svedenija o drevnetjurkskich ogradkach Vostocnogo Altaja. In: Novoe v archeologii Sibiri i Dal’nego Vostoka. Red.: 
A. E Pogozeva. Novosibirsk 1979, 142, ris. 8; V. D. Kubarev-D. Bayar id. hely; Katanda: Smirnov (1909) tabi. XCII, 
No. 169; Kockán ibidem tabl. XCII, No. 172; Köpeny: Stepi Evrazii 138, ris. 29; 139, ris. 29; Kokel’ 2: Vajnstejn (1966) 
No. 38; Kuraj IV1: Stepi Evrazii 123, No. 118; Ljachs: E. V Zejmal et alia: Drevnosti Tadzikistana. Dusanbe 1985, 
161, No. 429; 166; Marschak (1986) 436; „Mongólia”: L. R. Kyzlasov-G. G. Korol’: Dekorativnoe iskusstvo sred- 
nevekovych chakassov kak istoriceskij istoénik. Moskva 1990,82, ris. 29; Mongun-tajga 58.D.14: Vajnstejn (1966) 81, 
ris. 10: 113, 8-10. századi; Kenk (1982) 69, Abb. 17: 38; Mongun-tajga 57.V2: Kenk (1982) 60, Abb. 9: 5; Nad 
Poliganoj: A. A. Gavrilova: Novye nachodki serebijanych izdelij perioda gospodstva kirgizov. KSIIMK 114 (1968) 
24—30; Njukskoe: Smirnov (1909) XCIII, No. 173; S. I. Vainshtein: The lürkic Peoples, Sixth to Twelfth Centuries. 
In: Nomads 61; Özen-Ala-Belig: Kenk (1982) 99, Abb. 45: 6; Tujachta 3. kurgán: Stepi Evrazii 123; Tujachta kincs: 
Evtjuchova-Kiselév (1940) tabi. II: 2 ,1: 1; ismeretlen: Vainshtein id. hely 60.
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73. Köpeny Caa-tas: kincslelet a kom középkori eurázsiai steppéről -  az egyetlen, amelyet régész tárt föl 
(M: 3 -7 : kb. 1:3): 1: az 1. sz. kincs: az aranyedények in situ; 2: a 2. sz. kincs in situ rajza; 3-4: füles bögrék; 5: tál;

6: bordás peremű korsó; 7: tagolt nyakú korsó

csony és a magasabb füles bögre egyaránt a kedvelt edénytípusok egyike lehetett -  ugyanezt tapasztaltuk a 
közép-ázsiai fémedény-művességben is. A Mala Perescepinó-i lelet mutatja, hogy meddig jutott el ez az 
edénytípus nyugat felé -  ezért tekintem igen fontos kultúrtörténeti jelnek, hogy a nagyszentmiklósi kincs 
(ránk maradt) edényei között nincsenek ilyen típusúak!

A 6-8. századi ázsiai steppéről napvilágot látott fémedények alacsony darabszáma és technikai színvona
la kiáltó ellentétben áll azzal a körülménnyel, hogy egy olyan, 60 éves megszakítással harmadfél évszázadon 
át fennállt világbirodalom régészeti hagyatékával van dolgunk, amelynél minden előfeltétel (politikai és ka
tonai potenciál, földrajzi helyzet) adott volt ahhoz, hogy az előkelő halottakat a velük szomszédos nagy dé
li civilizációk valamelyikének luxustárgyaival vagy kiváló kézműves központjai termékeivel lássák el. Mivel 
magyarázható hát az idegen vagy saját készítésű ötvöstárgyaknak ez a rendkívül alacsony száma, szerény 
technikai színvonala és általában: a fémedények ritka volta? A steppei régészet néprajzi ihletésű irányzatá
ból könnyen jöhet az ötlet: mindez a temetkezési szokásokkal állhat kapcsolatban. E magyarázatnak két 
gyengéje van. Az egyik módszertani jellegű. Ha ugyanis így érvelünk, akkor eleve parttalanná tesszük min
den régészeti jelenség értelmezési lehetőségét, hiszen teret engedünk bárminemű feltételezésnek, mond
ván: bizonyára volt ilyen vagy olyan tárgyuk, csak éppen azt nem temették el, illetve eddig még nem került 
elő stb. A  szélsőségesen művelt agnoszticizmus sosem vitte előre a tudományt. A másik támadható pontja
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az a tapasztalat, hogy világszerte látnivaló: amit a hátramaradottak fontosnak tartanak és/vagy amiben nem 
szűkölködnek, azt oda is teszik a halott mellé a sírba. Az említett technikai színvonallal kapcsolatban lehet
ne továbbá azzal érvelni, hogy eddig még nem bukkantak olyan türk vezéri sírra, amelynél az eltemetett 
rangja, gazdagsága lehetővé tette volna ezt a gesztust. Ez ugyanolyan parttalan érv, mint az előbbi; célsze
rű még azt is emlékezetünkbe idézni, hogy alacsonyabb rangú vezéri sírokat sem ismerünk az ezrével föl
tárt 8. századi avar és a 9-10. századi szaltovo-majaki temetkezések sorából (ld. 573. old.). Látva a fémedé
nyek ritkaságát az európai és az ázsiai steppén, arra következtethetünk, hogy nem a véletlen 
megnyilvánulásával, nem egy adott kutatási helyzet tükröződésével és egyáltalán nem valamiféle korlátozó 
temetkezési szokással van dolgunk, hanem egy a steppére jellemző kulturális jelenséggel. Ez abban nyilvá
nult meg, hogy a türkök és a kazárok csak kivételes esetekben törekedtek díszes importedényeket beszerez
ni. Ennek alapján két, nagy horderejű megállapítást kell tennünk.

Az első kultúrtörténeti jellegű, és a jelen alfejezet fókuszának megfelelően csak a türköket veszi célba. 
A feltárt leletanyag azt mutatja, hogy -  ritka kivételektől eltekintve -  sem a keleti, sem a nyugati türk 
kaganátus lakói nem használtak fémedényeket, és még csak nem is igényelték azt, lett légyen az saját vagy 
idegen készítmény. Ez a tárgyalt hiány azt mutatja, hogy még a közép-ázsiai városállamokkal szimbiózisban 
élő nyugati türkök sem vették át a helybeliektől a fémedények használatának szokását! (Ez súlyos figyel
meztetés azok számára, akik a steppei népek régészetében könnyen, gyorsan érvelnek a déli civilizációkból 
érkezett „hatásokkal”, és az avarok és a honfoglaló magyarok régészeti kutatásában azoknak is, akik tény
ként hivatkoznak a türk anyagi kultúra „közép-ázsiai” és/vagy „szogd elemeire”.)

A második társadalomtörténeti vonatkozású. Az ismert fémedények legtöbbje a jelenleg érvényben le
vő és minden valószínűség szerint helytálló keltezésük szerint a legjobb esetben is a 2. türk kaganátus utol
só évtizedeiből, de valószínűleg annál későbbről származik. A 6-7. századi türk leletegyüttesekből tehát 
egyáltalán nem ismerünk ilyen leleteket. Ez pedig azt a következtetést vonja maga után, hogy a korai türk 
társadalomban még nem alakult ki az igény a fémedények használatára. így hát az 569-ben Istámi sátrában 
látott gazdagság nem a társadalmi piramis csúcsát jelentette, amely „alatt” a leletek tömege egyedül a ku
tatás csekély intenzitása miatt egyelőre ismeretlen?! Eszerint lehetséges, hogy amit Zemarchos leírt, az csak 
a kagán rangjának megfelelő, különleges kivétel volt?! Lehetséges, hogy Theophylaktos Simokattés 589 
előtti időkre vonatkozó tudósítása a türköknek a perzsa aranyadóból készített tárgyairól (köztük kelyheket 
is említ, vö. IV6.11.)731 szintén csak egy-egy rendkívüli kivételre vonatkozik?! Mint a leletek alapján látjuk, 
a belső-ázsiai steppén a fémedények készítése és használata először csak az ujgur, illetve kirgiz korban, s 
akkor is pusztán bizonyos régiókban mutatható ki régészetileg. Ezt forrásadat is megerősíti. A 801-ben Kí
nában készült enciklopédikus mű, a T’ung-tien egy 650-655 között esett követjárásra támaszkodó részében 
a Balhastól északra, az Altajtói nyugatra élő „tarkalovúak” és a kazároktól északkeletre lakó „udadaqlig” 
népről az olvasható, hogy „vasedényük kevés van, kerámiafazekakat használnak, tálaikat és tálkáikat pedig 
nyírfakéregből... készítik”, másutt pedig hogy „evéskor kerámiaedényt használnak”.732 733 (Néhány faedény 
előfordulásáról tudunk ugyan, de e szerencsés körülmény ritka volta miatt ezeket nem lehet érvelésbe be
vonni, vö. 74. kép.)133

Ezek szerint saját fémedény-kultúra kialakítására az ázsiai steppei népeknél a kora középkorban nem volt 
sem igény, sem mód -  a nagyszentmiklósi kincset készítő és használó közegnek ahhoz a világhoz nincsen köze.

731 „...Aranyból kovácsoltak kereveteket, asztalokat, kelyheket, székeket, emelvényeket, lószerszámdíszeket, teljes 
fegyvezeteket és más mindenfélét, amit a gazdagságtól megrészegült agy kitalált.” Olajos Terézia fordítása, szíves 
segítségéért itt is köszönetét mondok.

732 Senga T.: A T ’ung-tien híradásai a közép-eurázsiai népekről. In: Honfoglaláskor 36-37.
733 Földrajzilag és kulturálisan nem e könyv tematikájába tartozik ugyan, de a bizánci és közép-ázsiai fémedények ot

tani köztudottan kiugróan magas száma miatt érdemes megemlíteni a 10. századi MarwazI egy adatát (XV 16). Egy 
a Nyugat-Szibériában élt kimákektől nyugatra élő népről azt írta, hogy „nagyra becsülik a réztálakat, amelyekből 
az asszonyaiknak ékszereket készítenek”, vö. H. Göckenjan-I. Zimonyi: Orientalische Berichte über die Völker 
Osteuropas und Zentralasiens im Mittelalter. VerSocUrAlt 54 (Wiesbaden 2001) 265. E nép a földrajzi helyzet mi
att nem lehetett más, mint a Perm-vidéki finnugorok, akiknek hatalmas tömegű bronz ruhadíszeivel kapcsolatban 
-  tudtommal -  még nem vetődött föl az a kérdés, hogy honnan származhatik azok nyersanyaga. -  Jóllehet Németh 
Gy. a nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatba hozta Gardizlnak a besenyők ezüst- és aranyedényeiről szóló adatát 
(ld. Göckenjan-Zimonyi id. mű 165), azt kronológiai és történeti okból más problémakörbe tartozónak gondolom.
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74. Fa- és fémedények belső-ázsiai steppei sírokban (M: 1-3, 5: 1:2; 4: 1:3): 1: fakorsó (Kokéi’, 5-6. század);
2: fatál (Kokéi’, 5-6. század); 3: füles fapohár (Cardara, 6-7. század); 4: vasüst (Oltár’, 10-11. század fordulója);

5: ezüstkorsó töredéke (Justyd, 7-8. század)

Ábrázolások a türk sírszobrokon

A régészeti leletek révén nyerhető képet kiegészíti, az iménti kijelentést megerősíti az az információ, ami 
a türk sírszobrokon ábrázolt edények alapján nyerhető.734 Köztudott, hogy e férfialakok a legtöbbször a 
jobb kezükben valamilyen ivóedényt tartanak (75. kép: 1-3), s az általánosan elfogadott feltételezés sze
rint ezzel a szobrászok egy áldozati gesztust örökítettek meg. Lehetséges, hogy a szobor és az ábrázolt 
mozdulat kultikus rendeltetésű, illetve tartalmú volt, és hogy a szobrász kezét az ábrázolásban valamilyen 
ikonográfiái kánon kötötte meg. Az viszont elképzelhetetlen, hogy az edények használatában a rituális és

734 A. A. Carikov: O lokal’nych osobennostjach kamennych izvajanij Priirtis’ja. SovArch 1979/2 (179-190) 185, ris. 5; 
idem: Novaja serija kamennych statuj iz Semirec’ja. In: Srednevekovye drevnosti evrazijskich stepej. Red.: S. A. 
Pletnéva. Moskva 1980, 217, ris. 4: 1-9; 219, ris. 5. További nagy adatgyűjtések: A. D. Grac: Drevnetjurkskie izva- 
janija Tuvy. Moskva 1961; A  J. Ser: Kamennye izvajanija Semirec’ja. Moskva-Leningrad 1966. A legszélesebb adat
gyűjtés, az ábrázolások és a -  részben közöletlen! -  leletek egyedüli összevetése: Kubarév (1984) 33-36; idem: 
Kamennye izvajanija Altaja. Novosibirsk 1997.
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75. Edényábrázolások belső- és közép-ázsiai sírszobrokon: 1: Hétfolyamköz; 2: Szibéria; 3: Tuva; 4-5: a férfi és a női
sírszobrokon ábrázoltak tipológiája (A. Carikov nyomán)

a köznapi között kizárólagosság állt volna fenn, ezért tehát a sírszobrokon látható ivóedényeket érdemes 
tipológiailag szemügyre venni. Talpas poharakat, kelyheket, bögréket és tálakat, valamint lapos tálakat és 
gömbölyű fenekű csészéket látunk, amelyek tipológiailag meglehetősen egyöntetű képet mutatnak,735 füg
getlenül attól, hogy a sírszobrok az Irtis vidékén, a Hétfolyamközben vagy Tuvában készültek (75. kép: 4, 
5). Ami e könyv tematikája számára lényeges: egy sincs közöttük olyan, amelyik a nagyszentmiklósiak va
lamelyikéhez hasonlítana.

735 Másként látja ezt Kubarév (1984) id. hely.
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76. Edényábrázolások közép-ázsiai falfestményeken, I: Balalyk tepe (6-7. század): 1: az ábrázolt edények tipológiája
Al’baum nyomán; 2-3: fogadási és lakomázási jelenetek

Á brázolások 6-9. századi közép-ázsiai falfestményeken

A sírszobroknál nyerthez hasonlóan negatív a tapasztalatunk, ha az európai steppei népek kutatásában is 
jól ismert közép-ázsiai falfestményeken és fémedényeken látható edényeket vesszük közelebbről szemügy
re. Ez azért is tanulságos, mert a magyar kutatásban élő közfelfogás szerint a közép-ázsiai városokban fel
tárt falfestményeken ábrázolt edények az avar koriak analógiái (az avarokéhoz közeli kora miatt szívesen 
idézett Balalyk tepe, vö. 76. kép: 2, 3). Valójában azonban csak távoli tipológiai rokonság van köztük („ke
hely” = „kehely” mint olyan, ld. 76. kép: 1), a rokonság tézise a részleteket tanulmányozva (forma, arányok 
stb.) nem állja meg helyét. (E felfogás mozgatórugójáról ld. alább.) Az itt látható válogatás természetesen 
csak egy hányadát mutatja be az ismert ábrázolásoknak, de a tárgyalt kincs szempontjából érdekes edény
típus valószínűleg nem maradt ki közülük. Márpedig a korsók (78. kép: 9, 10), a füles korsók (77. kép: 7, 
11-13; 78. kép: 3, 7, 8, 11), a talpas (77. kép: 4) és talp nélküli tálak (77. kép: 3; 78. kép: 1, 4-6) és a tálkák 
(77. kép: 1-3, 9, 12, 13; 78. kép: 2) egyike sem emlékeztet Nagyszentmiklósra.736

7 3 6  M in t h a  m u t a t k o z n é k  k ü lö n b s é g  a  n e m e k  k ö z ö t t  a z  e d é n y e k  t ip o ló g iá já b a n :  a  m a g a s  k e ly h e k  n ő k n e k ,  a la p o s  s e r 
l e g e k  fé r f ia k  k e z é b e n  lá th a tó k , v ö . L . I. A l ’b a u m  ( 1 9 6 0 )  1 7 9 , f ig .  132; 1 8 0 , f ig .  1 3 3 ;  L itv in sk ij  ( 1 9 8 1 )  131 , ris. 7.
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1

77. Edényábrázolások közép-ázsiai falfestményeken és fémedényeken II: 1: Adzina tepe (7-8. század); 2: Dandan-uiliq 
(9. század); 3: Pendzikent (5/6. század fordulója); 4: Qoco (9. század); 5-6: Kyzil (8-9. század); 7: Mérv (5. század); 

8: Perm-vidék(?) (7. század); 9: Lukovka (8. század); 10-11: Jamal-Nyenyec terület (1000 körül);
12: Badakhsan (5-6. század); 13: ismeretlen (6-7. század)
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7

78. Edényábrázolások közép-ázsiai falfestményeken, III: M. Maillard és A. von Gabain nyomán

Összefoglalva: A z  ázsiai steppe régészeti leletei és a sírszobrokon látható ábrázolások, valamint a közép
ázsiai városokban feltárt falfestményeken ábrázolt edények között egyáltalán nem találni párhuzamot az itt 
tárgyalt Kárpát-medencei kincshez. Semmi alapunk nincsen arra, hogy Nagyszentmiklóst az ázsiai steppel fém 
edény-művességgel hozzuk kapcsolatba.
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Leletek a kelet-európai steppén

A Kárpátoktól keletre, a Volgáig terjedő európai steppén kevés fémedény került elő.737 Első pillantásra 
szembetűnik, hogy a kincsekből és a sírokból származók területileg és jellegükben egyaránt élesen elkülö
nülnek egymástól.

Kincsleletek

A Kárpátok és a Dnyeper közé eső területről előkerült kora középkori fémedények kincsleletekből származ
nak, mindegyik jól ismert a kor kutatói körében. A  Közép-Dnyeszter mellékén látott napvilágot a krylosi, 
melyben egy niellóval díszített kereszt mellett egy igen nagy méretű (átm.: kb. 60 cm) lapos tál töredéke (82. 
kép: 2) és egy ezüsttálka volt (felirata: „Vitaiion” [79. kép: //) .738 A jól ismert zales’ei leletből több ékszer és 
egy bizánci ezüsttálka, valamint egy kehely (83. kép: 1) került a múzeumba.739 A szászánida fémművesség ku
tatói gyakran hivatkoznak a chomjakovói leletnek a The Metropolitan Museum of Artba került állatfejes 
rhytonjára (39. kép: 1), jóval kevesebbet a Krakkóban őrzött másikra, valamint a velük együtt napvilágot lá
tott, gazdagon díszített, csónak alakú ezüsttálakra (80. kép).7i0 Híres a szakirodalomban a „martynovkai 
kincs/lelet” elnevezés alatt szereplő leletegyüttes, melyhez a sokféle ékszer, övveret mellett 2 db bizánci (tí
pusú) tálka (79. kép: 2, 3), egy nagy tál töredéke (82. kép: 3) és egy ezüstkanál is tartozik.741 A „kuczurmarei” 
(helyesen: Cuciurul Maré, ma: Velikyj Kucuriv, Ukrajna) kinccsel -  a kiváló minőségű bizánci vödrön kívül 
-  keveset foglalkoznak; márpedig az utóbbin kívül még egy ezüsttálka és 7 db különböző méretű, félgömb 
alakú csésze is bekerült a múzeumba (81. kép).742

A szakirodalomban egyszer sem merült föl az a gondolat, hogy a felsorolt kincsek bármelyike helyi ké
szítmény lenne, és ugyanígy aziránt sem támadt kétség, hogy ne szászánida, illetve bizánci eredetűek lenné-

737 Garam É. már régen fölfigyelt arra, hogy Dél-Ukrajnában kevés fémedény látott napvilágot, ld. Garant (1976) 145.
738 Kropotkin (1971); idem: Vizantijskaja casa iz krylosskogo klada VII v. VizVrem 31 (1971) 194-195.
739 Fettich (1951) Taf. I-IX; Ugrin (1987) 11-15, Fig. 1-6. -  Az utóbbi munka értékeléséhez nélkülözhetetlen Bóna I. 

recenziója, ld. Bóna (1992).
740 P. Bienkowski: O skarbie srebrnym z Choniakowa na Wotyniu. Swiatowit 13 (1929) 149-181; Darkevic (1976) 76, ris. 

7: 2; Harper (1978) 57, No. 16; Splendeur Sassanide 250-251, No. 98, ld. még Bálint (1989) 106.
741 A  bizánci ötvösség világhírű specialistája, M. C. Ross 1957-ben előadásban számolt be egy Kijev városából szárma

zó kincs létezéséről, mely egy kis, lábas tálból, egy kanálból és egy kis, kerek csészéből áll, s mely utóbbin a 6. szá
zad 2. feléből való pecsétek voltak. Közleményében a fentieken kívül a kincs eredetével kapcsolatban semmi egyéb 
támpontot nem adott. A  tárgytípusok felsorolása és összetétele, valamint a pecsét közölt kora alapján végül is nem 
lehet kétség afelől, hogy csakis a martynovkai leletről szerezhetett tudomást, vö. M. C. Ross: The Sixth Century 
Byzantine Silver Treasure in Kiev. (Fifty-Ninth General Meeting of the Archaeological Institute of America, 1957). 
AJA 62 (1958) 225-226. (E következtetésben megerősített A. Chardaev, a kijevi Történeti Múzeum munkatársa is; 
szíves közléséért köszönetét mondok.) Hogy az amerikai kutató nem ismerte a lelet első közleményét, mely két év
tizeddel korábban, jól hozzáférhető helyen, német nyelven jelent meg (Fettich [1937] Taf. CXX-CXXIV, s ugyan
csak nem annak egy másik publikációját (idem [1951] Taf. XXIII: 2), valamint a szovjet régészet vezető egyénisé
gének a szovjet régészet vezető folyóiratában megjelent cikkét (B. A. Rybakov: Drevnie rusi. K voprosu ob 
obrazovanii drevnerusskoj narodnosti v svete trudov I. V Stalina. SovArch 17 [1953] 76-89), azt a hasonló esetek
hez szokott közép-európai kutató már hajlandó is rezignáltan tudomásul venni. Az viszont már igazán érthetetlen, 
hogy a kincs modern és kitűnő feldolgozásában a kutatástörténeti rész szerzői hogyan feledkezhettek meg 
Martynovka első közléséről, vö. Pekarskaja-Kidd (1994) 16-24. Az akkori politikai viszonyok miatt éppenséggel 
nem csekély tudománytörténeti jelentősége is volt annak, hogy Fettich N. a leletet 1935-ben Kijevben tanulmá
nyozhatta (s a megfigyeléseit már két évvel később közzé is tette! Az utóbbiért B. A. Rybakovtól -  jogtalan, elfo
gult -  kritikát kapott, vö. fenti cikke). Nyelvi okokkal könnyebben magyarázható, hogy az ugyanebben az időszak
ban készült és a lelet múzeumba kerülése történetét jól bemutató ukrán feldolgozás szintén nem ismerte Fettich 
N. könyvét, vö. Prichodnjuk et alia (1991). (Cikkük érdeme, hogy először közük együtt a lelet mindkét edényét és 
a kanalat.) Ezenkívül Fettich N. publikációja sajnálatosan kimaradt a Közép-Dnyeper-vidék martynovkai típusú le
leteinek kitűnő szintéziséből is, vö. 1. O. Gavrituchin-A. M. Oblomskij: Gaponovskij kiad i ego kul’turno-istoriceskij 
kontekst. Ranneslavjanskij Mir 3 (Moskva 1996). Nemcsak a martynovkai lelet járt így, hanem következetesen a 
chomjakovói és a „kuczurmarei” is; már régebben rámutattam, hogy a volt szovjet kutatás látókörébe nem kerül
tek bele azok a leletek, amelyek az ország területén láttak ugyan napvilágot, de más országok múzeumaiban őrzik 
őket, vö. Bálint (1989) 104.

742 Noll (1974) 83.
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79. Bizánci edények a kelet-európai steppén, I (M: 1: 1:2; 2-3: 1:1): 1: „Vitaiion” feliratú ezüsttálka (Krylos);
2-3: bronztálkák (Martynovka)



80. Szászánida edények a kelet-európai steppen, I (M: 2:3): a chomjakovói lelet csónak alakú szászánida ezüsttáljai: 1: 
Czartoryski Muzej, Krakkó 2: The Metropolitan Museum of Art, New York
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81. Bizánci edények a kelet-európai steppen, II (M: kb. 1:3): „Kuczurmare”: ezüstcsészék

82. Bizánci edények a kelet-európai steppén, III (M: 1:2): ezüsttál-töredékek: 1: Kelegeja; 2: Krylos; 3: Martynovka
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83. Bizánci edények a kelet-európai steppén, IV  (M: 2:3): azonos típusú ezüstkelyhek (7. század): 1: Zales’e;
2: Mala Perescepino

nek. Mint látni fogjuk, e leletek megléte és más leletek hiánya alapján egy olyan kultúrtörténeti következ
tetés tehető, amely Nagyszentmiklós kutatása számára konkrétan, a kelet-európai steppei népek fémedény- 
művességével kapcsolatban általában nagy jelentőséggel bír. Más dolog, immár tisztán a térség politikai tör
ténetével kapcsolatos az a kérdés, hogy miként kerültek a Kárpátok és a Dnyeszter közébe az idegen 
eredetű edények. Erre vonatkozóan nincsen semmilyen forrásadatunk, így hát a meggyőző következtetés 
minimális esélye nélkül, fölöslegesen lehetne találgatni afelől, hogy miféle kereskedelem, történeti esemény 
révén szerezhették be őket a tulajdonosaik.743 Ezenkívül az ilyenfajta fejtegetésnek nemcsak értelmét nem 
látom, de az kívül is esnék a jelen könyv célkitűzésén. Van viszont valami az előkerülésük földrajzi helyze
tében, ami újból csak pontosan az itt tárgyalt témakörbe vág.

Ha a Kárpátok és a Volga közti terület nyugati és keleti felét összehasonlítjuk (határnak a Közép-Dnye- 
per folyását tekintve), akkor kiderül, hogy a nemesfém edényeket tartalmazó kincsek a martynovkai kivé
telével az előbbi részből kerültek múzeumba. Ha pedig azt nézzük, hogy a kincsek közül melyik látott nap
világot a steppén, s melyik az erdőövezetben, akkor egyértelműen szembetűnik: valamennyi a steppeövezet 
északi határánál, vagy éppen azon túl került elő. Ezek után egyszerre érdekes és megnyugtató látni, hogy ez 
a két, egymástól eltérő szempontú megközelítés ugyanazt a következtetést készíti elő.

Tekintettel arra, hogy a Dnyesztertől keletre, a Közép-Dnyeper vidékén a szóban forgó kincsek elrejté
se időszakában -  a kutatásban kialakulttal azonos -  meggyőződésem szerint steppei népesség élt,744 és hogy 
azt még senki sem gondolta, az erdőrégióban laktak volna steppei népek, így a tévedés nagy valószínűsége 
nélkül adódik a következtetés: a krylosi, zales’ei, chomjakovói és „kuczurmarei” kincsek -  legalábbis azok 
sorrendben utolsó -  birtokosai keleti szlávok voltak.745

743 Bálint (1990) 14-15.
744 Bálint (1989) 84-85. A régészeti adatok és az írásos források egyoldalú felhasználása miatt a legújabb közlemény 

sem tudott meggyőzni a pen’kovkai kultúra szláv eredetéről, vö. V V Sedov: Anten. In: Enzyklopädie zur 
Geschichte des östlichen Europa (6.-13. Jahrhundert). Heft „A\ Hg.: Ch. Lübke-A. W?dzki. Greifswald 1998. 
140-142.

745 A fentiekhez hozzátehetjük még, hogy Martynovka egyébként sem illik bele a tárgyalt kincsek csoportjába. A kincs 
kutatásában nagy jelentőségű volt annak kiderítése, hogy nem tekinthető egyetlen leletnek, hanem több helyről, 
több időben került múzeumba, és az is nem a hagyományos értelemben vett kincs, hanem ötvös(ök) nyersanyag- 
készlete volt, vö. Prichodnjuk et alia (1991).
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Ezért igen nagy jelentőségűnek tartom azt az azonosságot, mely a zales’ei kehely és az egyik Mala 
Perescepinó-i között fennáll (ez eddig elkerülte a két lelet kutatóinak figyelmét). Az alakjuk és a díszítésük 
oly mértékben egyezik meg, hogy az csakis azonos műhelygyakorlattal magyarázható (83. kép). Ennek je
lentősége a két lelet (egyes tárgyainak) valószínűsíthető időbeli közelsége mellett a köztük fennálló nagy 
földrajzi, társadalmi rangbeli és a most kikövetkeztetett etnikai különbségben rejlik. Egyrészt megerősítve 
látszik az a következtetésem, hogy a Mala Perescepinó-i lelet összességében alkalmaktól függő gyűjtés ered
ménye, másrészt azt látjuk, hogy a Kelet-Európábán működő ötvösök termékeit egyformán használta min
denki, aki csak hozzájutott.

Sírleletek

A Dnyeper és Volga közti területen talált fémedények -  már ahol a leletkörülmények egyáltalán ismertek 
-  kivétel nélkül sírokból származnak. Eszerint a fémedények a szóban forgó terület lakóinak (társadalmi 
életében és) temetkezési szokásaiban az imént tárgyalt, kincseket elrejtő (szláv) népességeknél játszott sze
repétől vitathatatlanul eltérő szerepet töltöttek be.746 Ugyanezt tapasztaljuk egy másik kelet-európai régió
nak, a Felső-Volga és a Káma vidékén az idegenből származó kora középkori edényei esetében: azok szin
tén kincsként kerültek földbe, majd onnan napvilágra, s azokat sem steppei, hanem finnugor népek 
rejtették el. A kelet-európai steppei népek tehát a kezükbe került fémedényeket nem kincsként ásták el, 
hanem a halottaik mellé temették. Vegyük most számba őket!

746 G. F. Korzuchina a sokat idézett, korszakalkotó jelentőségű cikkében először mutatott rá, hogy a kelet-európai 
steppe híres 6-7. századi leletei nem kincsekből, hanem sírokból származnak, vö. Korzuchina (1955). E megfigye
lés jelentősége akkoriban jóval túlnőtt a délorosz steppe régészetének keretein, a szerkesztőség lábjegyzetben ha
tárolta el magát tőle. A  cikk valójában aktuálpolitikai vonatkozású volt, a nemzeti-pánszláv szemlélettel szállt 
szembe; erről röviden ld. Bálint (1988) 385-386.
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Fémedényleletek a kelet-európai steppén1A1 
(Mala Perescepinót ld. külön)

lelőhely
a származás régiója

közép-ázsiai szászánida bizánci steppei kor

Don-torkolat ezüst 8. század

Glodosy, korsó ezüst 7. század

Glodosy ezüst 7. század

Kelegeja, tál ezüst 7. század

Kelegeja, ivókürt ezüst 7. század

Kelegeja, korsó ezüst 7. század

Kijev ezüst 6-7. század

Korobcino ezüst 10. század

Krasnaja Poljana ezüst 5-6. század

Limarovka ezüst 7. század

Martynovka ezüst 7. század

Martynovka ezüst 7. század

Martynovka ezüst 7. század

Martynovka ezüst 7. század

Martynovka ezüst 7. század

Osinovka bronz 8. század

Pavlovka ezüst 7. század

Podgornenskij, tálka ezüst 7. század

Podgornenskij, korsó ezüst 7. század

Voznesenka ezüst 7. század

Ezen áttekintésből először is az ütközik szembe, hogy az edények szinte kivétel nélkül a kora középkor
nak egy szűk periódusából származnak, más időből egyáltalán nincs belőlük. Értelmetlen és fölösleges vol
na hosszan sorolni, hogy melyik steppei (jellegű) temetőben, sírleletben nem volt nemesfém edény, holott 
azt az adott sír mellékletei által nyert összbenyomás alapján elvárhatnók. Elegendő magát a tényt nyugtáz
ni, hogy ilyen típusú tárgy csak néhány, egyértelműen kiemelkedő gazdagságú és rangú temetkezés eseté
ben jutott a halott mellé. Ez a hiány beleillik abba a képbe, amit az ázsiai steppei leletek és ábrázolások át
tekintése révén nyertünk; meggyőződésem szerint nem véletlen, nem a kutatás hiányossága. 747

747 Don-torkolat: Darkevic (1976) 56-57; 83, tabl. 9: 1—3; Marschak (1986) Abb. 57, 59; Glodosy: ld. 608. j.; Bálint 
(1989) 92; Kelegeja: Fabricius 16, ris. 18, szám nélkül; ugyanaz a fénykép: Fettich (1937) Taf. CXXIX: 37, 38, 46; 
Prichodnjuk-Chardaev (2001) 601; Ajbabin (1991) 33; Marschak (1986) 311, A. 34; Erdélyi (1982) Fig. 18: alul; 
Prichodnjuk-Chardaev (2001) 592, Abb. 3 (tévesen korbácsfejnek meghatározva); Bálint (1989) 95; Kijev: Smimov 
(1909) tabl. CXVI, No. 296. Ez a lelet érthetetlen módon sem a Kijev és a környék kora középkorát tárgyaló, sem 
a közép-ázsiai ötvösséggel foglalkozó munkákban nem szerepel. Kora és származási helye a párhuzamai alapján 
határozható meg, vö. Darkevic (1976) 107, ris. 14: 2, 3; Marschak (1986) Fig. 37,38; Korobcino: O. M. Prichodnjuk- 
Curilova (2002); Krasnaja Poljana: Achmerov (1963) 154-155, ris. 3-6 (ld. 52. kép)-, Harper (1971) 510. 24. j.; 
Marschak (1986) 60; Limarovka: Smimov (1909) tabl. XLVI, No. 80. Feliratát ld. Livsic-Lukonin (1964) 164; 
Martynovka: Pekarskaja-Kidd (1994) Taf. 45-53; Bálint (1989) 88-92; Osinovka: Bogacev-Myskin (1995) 66, ris. 4: 
5; Pavlovka: Trever-Lukonin (1987) tabl. 54-56; Podgornenskij, füles tálka: Naumenko-Bezuglov (1996) 255, Fig. 2: 
1; Podgornenskij, korsó: ibidem 256, Fig. 3:1, 2; 257, Fig. 4: 1, 2; Voznesenka: Maculevic (1940) 140, ris. 1. Megha
tározása szerint a töredék bizánci eredetű, holott az állat alakja, a megfogalmazásmód idegen a bizánci művészet
től, és egyértelműen a közép-ázsiai ötvösség csoportjába sorolja azt Bálint (1989) 92-94.

227



84. Szászánida és közép-ázsiai ezüstedények a kelet-európai steppen (M: 1, 2, 4 : 1:2; 3: 1:1): 1: ezüsttálka (Kijev, 7-8. 
század); 2: Mala Perescepino, a lelet szászánida talpas tálka típusának steppei utánzata; 3: korsó töredéke (Glodosy);

4a-c: szászánida talpas tálka (Mala Perescepino)
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85. Bizánci és közép-ázsiai edény a podgomenskoei sírleletben (M: kb. 1:2): 1: a bizánci korsó oldalnézetben; 
2: 641-651/652(7) közötti pecsétek a korsó fenekén; 3a-c: a közép-ázsiai eredetű nyeles tálka 

felül-, oldal- és alulnézetben (8. század)
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A második jellegzetesség ezen edények nagyfokú tipológiai változatossága. Ennek okát -  adatok, tám
pontok hiányában -  csak találgatni lehet. Tekintettel arra, hogy sokféle tájon élt sokféle származású em
ber sírjából láttak napvilágot, kézenfekvő magyarázatul kínálkozik rá az igény, az ízlés sokfélesége. Való
színűbbnek látok azonban egy másik okot, amire a kis számuk irányítja a figyelmet. A  szóban forgó 
fémedények között megközelítőleg kiegyenlített arányban fordulnak elő a bizánciak és az ázsiai eredetű
ek. Ez egyfelől Bizánc viszonylagos közelsége, másfelől Közép-Azsia nagy távolsága miatt meglepő; vagy 
több bizáncit várnánk ugyanis a közelség és a politikai kapcsolatok miatt, vagy többet az ázsiaiakból, a 
steppei népek közmondásszerűen emlegetett ázsiai „kapcsolatai” alapján. A tárgyalt jelenség magyaráza
tára lehetne önmagukban még nem is feltétlenül alaptalan, de alapjában véve abszolút bizonyíthatatlan öt
leteket felhozni, mint pl. amilyenek a Mala Perescepinó-i lelet kapcsán már eddig is fölmerültek; e lehe
tőségekkel a módszertani bizonytalanságuk és a leletek alacsony száma miatt nem foglalkozom. 
A kelet-európai steppén napvilágot látott idegen eredetű fémedények tipológiai áttekintése alapján in
kább azt a magyarázatot kínálom, hogy a sokféleség, a kis darabszám és a sajátos arány a bizánci és ázsiai 
eredetűek között a beszerzésük esetlegességének lehet a jele. Emellett szól az ázsiai steppei sírok eseté
ben tett megfigyelésünk; mint láttuk, ott sem törekedtek arra, hogy a külkapcsolataik révén több-kevesebb 
rendszerességgel fémedényekre tegyenek szert.

A kelet-európai steppén és annak közvetlen szomszédságában van néhány olyan vidék, amelynek eseté
ben a fémedényleletek hiánya mindegyik időszak tekintetében különösen szembetűnő. Ilyen a viszonylag jól 
kutatott és nagyszámú kora középkori sír révén ismert Krím, melynek egyik fele még közvetlenül is Bizánc 
fennhatósága alá tartozott. Ilyen továbbá a pontusi városok közvetlen környezete (Chersonesos, Keres, 
Tamatarcha), melyek az előbbihez hasonlóan szintén jól kutatottnak mondhatók, és Kazária központi terü
letei (Balangar, Semender, illetve Itil, Sarkéi környéke).

A Krím és a pontusi városok „urbanizáltabb”748 lakossága a Bizánccal való állandó kapcsolata révén 
könnyebben szert tehetett volna a birodalomban készült tárgyakra, amint az életmódja és életkörülményei 
alapján egyébként is „bizánci” volt a szó tágabb értelmében. Ugyanilyen módon szerezhetett volna magá
nak bizánci termékeket az utigur és kutrigur, a kazár és az onogur stb. arisztokrácia, valamint katonai kí
séretük -  a kelet-európai steppe bizánci pénz- és selyemleletei egyértelműen igazolják is, hogy ennek a 
puszta lehetősége adva volt. Egy másik beszerzési lehetőséget kínált a steppe, a pontusi városok és az 
észak-kaukázusi térség lakói számára a Kína és Bizánc között húzódó Selyemút, melynek egyik szakasza 
Keres felé, a másik a Kaukázuson keresztül vezetett, mindenképpen tehát Kazária területén keresz
tül.749 Az említett leletőségekkel szemben az a tény, hogy a Kazária területéről ismert több száz 8-10. szá
zadi sírból szintén csak egy-két fémedény került elő, pedig a kaganátus lakói Kazária politikai és földrajzi 
helyzete s különösen a közismerten kiterjedt kereskedelmi kapcsolatai révén könnyen szerezhettek volna 
ilyeneket. így hát a fémedények kazáriai és krími hiánya nem lehet véletlen. Látnivaló, hogy nem a bizán
ci politikai, kereskedelmi fennhatóságtól, nem a piac és a kereskedelmi utak közelségétől, nem a politikai 
helyzetből fakadó előnyöktől és nem a Selyemúttól való távolságtól függött a kelet-európai steppén a bi
zánci vagy keleti eredetű fémedények birtoklása, és még kevésbé nem a felsoroltaktól a saját készítésű 
fémedények előállítása. Miután minden adottság megvolt, a tárgyalt hiányra egyedül az adhat magyaráza
tot, hogy a fémből készült edények használata egy bizonyos életforma velejárója, kifejezője volt. Ez egy 
újabb szempontból mutatja meg, hogy a steppei népek valóban egy alapvetően másféle kultúrkörbe tar
toztak, mint a bizánci, szászánida, arab birodalmak és a közép-ázsiai városállamok lakossága. Ettől hal
vány eltérést mutat a 7. század körüli időszak, amelyen belül a leleteknek ez a viszonylagos kronológiai 
koncentrációja, valamint a későbbi századokban való hiánya a tárgyalt jelenség kulcsát adhatja meg. E hi
ányt figyelve természetesen nem a bizánci edényekét érdemes kihangsúlyozni (azok az említett évszázad
tól kezdve világszerte eltűnnek, ld. 293. old.), hanem a közép-ázsiaiakét, mivel azok készítése éppen ez 
időben, a 8. században szökken virágba.

Mindezek után a bizánci és ázsiai fémedények felbukkanása a 7. századi kelet-európai steppén egy sajá
tos kulturális jelenségnek tekinthető, mely mögött nem közvetlen politikai indítékot kell keresni. Egyrészt 
módszertani okból nem -  történeti esemény, illetve folyamat nem eredményez közvetlenül és azonnal kul
turális jelenséget -, másrészt mert az adott helyzet miatt a térség két politikai alakulata: Magna Bolgaria

748 Ezt a kifejezést ebben az összefüggésben természetesen nem a terminus közkeletű jelentésében, hanem a Kelet- 
Európa többi régiójától megkülönböztető értelemben használom.

749 Hogy valójában mennyire nem élt ezzel a lehetőséggel Kazária, illetve Sarkéi lakossága, azt jól illusztrálja a Kazária 
és a Selyemút témakörével foglalkozó könyv, Id. S. A. Pletneva: Sarkéi i „sélkovyj put’”. Voronez 1996.
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86. Fémedény-leletek az eurázsiai steppéről (M: 1 -2 :1:2; 3: 1:3): 1: bronzpohárka (Osinovka, 7. század); 
2: ezüstpalack (Jukskoe, 8-10. század); 3: ezüsttálka (Korobcino, 10. század)

rövid életű, Kazária pedig akkor éppen gyenge és átalakulófélben levő alakulat volt. Ezenkívül a tárgyalt 
edények tipológiai sokfélesége és a származási helyük inszignifikáns megoszlása is a beszerzések alkalom
szerűségét látszik aláhúzni. Mégis, magának az igénynek a fölébredésében az abszolút semmitől valami el
mozdulás mutatkozik, amire nehezen található más magyarázat, mint a kelet-európai steppei népeknek a
6. századtól kezdve Bizánccal való folyamatos kapcsolata. Ugyanezt a hipotézist folytatva a látványos 
kazáriai hiányt -  a kaganátus politikájának III. Leó-epizódjától eltekintve -  a Bizánccal való szembefordu
lásával s a Közép-Ázsiával szembeni elzárkózásával lehet értelmezni, de mindennek kiértékelését a specia
listákra hagyom. Külön nyomatékkai könyvelendő el, hogy a kora középkori kelet-európai steppei edények 
között egy sem akad, amelyik saját készítmény lett volna. Mint tudjuk, ez nem így volt az avaroknál, s en
nek alapján egy lényeges következtetésre fogunk jutni.

Összefoglalva: A nemesfém edények rendkívül kis számú előfordulása a kelet-európai steppén kulturális je
lenség; eszerint nem volt számottevő és tartós igény az előállításukra, birtoklásukra. E szempontból is érdemes 
most külön megvizsgálnunk a régió vitathatatlanul legismertebb és leggazdagabb kora középkori leletét.

231



A  M ala Perescepinó-i és a nagyszentmiklósi lelet

Több évtizedes, politikai motiváció által is befolyásolt vita750 után egyértelműen eldőlt, hogy ez a különleges 
gazdagságú lelet sírból származik,751 azaz nem kincs (része). Nagyszentmiklós esetében ez a dilemma még 
csak föl sem merült, de ezen kívül lényeges különbség van a két lelet között -  a térbeli távolságból fakadó -  
eltérő kulturális-politikai környezet tekintetében is. Ezen eltérések ellenére is igen tanulságos összehasonlí
tani a fémedény-mellékleteiket, minthogy Mala Perescepino ugyanúgy minden vitán felül egy fejedelmi sze
mélyhez tartozott, mint Nagyszentmiklós, amint az utóbbi esetében eziránt nem merült föl kétség.

A  Mala Perescepinó-i lelet fémedényeinek származási hely szerinti csoportosítása

edénytípus
a készülés feltételezett régiója

szászánida közép-ázsiai bizánci steppei
„Paternus-tál” ezüst

amfora ezüst

patena ezüst
füles korsó ezüst
tál ezüst
lábas tálka ezüst

füles korsó arany

csónak alakú tál arany

talpas tálka arany

ivókürt arany
ivókürt (?) arany
füles korsó arany

füles pohár arany

füles korsó ezüst

füles korsó ezüst
kehely (11 db) arany

kehely (10 db) ezüst

A sírlelet -  az edények típusait és azoknak (leegyszerűsítéssel feltételezhető) származási helyeit egyszer
re figyelve -  meglehetősen eklektikus benyomást kelt. A fémedények tipológiailag nagyfokú változatossá
got mutatnak: csak korsóból és tálból van több (5, illetve 4 db), a többi edénytípus 1-2 darabbal van jelen. 
Ez a nagyfokú variabilitás sokféleképpen értelmezhető (a beszerzések esetlegessége, „gyűjtés” stb.), min
denesetre ennyire sokféle típusú és eredetű tárgyakra egyetlen, konkrét alkalommal nem lehet szert tenni. 
E kérdés pontosabb megítéléséhez nincsen megfelelő támpontunk, mindenesetre a Mala Perescepinó-i sír
lelet -  bizarr módon -  inkább kincsjellegű, mint a még teljesen egyedülálló voltában és az eredetét, vala
mint rendeltetését nézve egységesebb nagyszentmiklósi lelet. Más a helyzet a sírlelet kelyhei esetében (87. 
kép); a kiugróan magas darabszámúk egyértelműen ezen edénytípus tudatos beszerzésére és használatára 
irányuló, egyértelmű igényre mutat. Valamennyi ugyanabba a típusba tartozik, ugyanakkor a díszítésük és 
technikai kivitelük nyilvánvalóvá teszi, hogy többféle műhelyből származnak. Bizánci eredetük iránt nem le
het kétség,752 minthogy sem nodusos, talpas kelyheket, sem szalagfonatos, rozettás díszítést nem találunk a

750 Bálint (1988) 385-386; idem (1989) 96.
751 Korzuchina (1955); A. T. Smilenko: Les ensembles archéologiques du littoral du Dniéper du type perescepinskij et 

leur appreciation historique. In: Kongres 131; Erdélyi (1982) 30; N. A. Fonjakova in: Zalesskaja et alia (1997b) 109.
752 A  zales’ei lelet kelyhét B. Svoboda és Bóna I. -  érvelés nélkül -  szászánida készítménynek tartja: Svoboda (1953) 

41; Bóna (1992) 136.
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87. Válogatás a Mala Perescepinó-i lelet ezüskelyheiből (M: 1:2)
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szászánida Iránban. A nagyszámú kehely a nagy társaságban zajlott fejedelmi mulatozások tanúsága, s va
lóban az udvari szokásokról ad apró jelzést. Egy-egy edénytípusnak ilyen nagy számban való összegyűjtésé
hez hasonlóval a kora középkori Keleten nem, csak a bizánci világban találkozunk; ott fordul elő, hogy egy- 
egy kincsben nagyszámú tál vagy kanál volt.

A 36 db edény közül mindössze kettő sorolható egyértelműen a steppei fémedény-művesség -  pontosab
ban: kultúra -  körébe (ivókürt).753 Minthogy a legnagyobb steppei méltóság temetkezéséről van szó, egy 
olyan vezéréről, akinek a sírjába roppant tömegű érték került, ezért az említett aránytalanság alapján egy sú
lyos következtetést kell tennünk. Márpedig ha az ő mellékletei között -  másfélék mellett -  mindössze egy
két saját készítésűnek tartható) fémedény akad, akkor annak oka már biztosan nem abban keresendő, hogy 
a halott nem volt hozzá elég tehetős -  ez az adott terület fémedény-művessége fejletlenségét és a fémedé
nyek használatára irányuló igény hiányát mutatja. Ennek fényében újból megmutatkozik: a nagyszentmiklósi 
kincs kulturális tekintetben más jellegű, nem a kelet-európai steppei arisztokrácia világával áll kapcsolatban.

A lelet szászánida tárgyainak származásával kapcsolatban eddig senkiben sem merült föl kétség. A tipo
lógiai, stilisztikai és metallográfiái szempontok alapján nem is marad kétség a II. Sapurt ábrázoló ezüsttál 
eredete iránt,754 s ugyanígy nyilvánvaló -  az edénytípus, az ábrázolások, az ornamentika és az alkalmazott 
ötvöstechnika alapján -  a táncoló nőkkel díszített kis kerek tálka (84. kép: 4) szászánida készülésének he
lye is. A füles korsóval és a csónak alakú tállal kapcsolatban azonban van néhány szempont, mely elgondol
kodtató, ld. 153-156. old. Úgy látom, hogy a Mala Perescepinó-i lelet edényeinek a „szászánida” csoportja 
is igen különböző stílusú ötvösműhelyek termékeiből tevődött össze. Fontos tanulság a nagyszentmiklósi 
2. sz. korsó „szászánida” párhuzamai megítéléséhez: a Mala Perescepinó-i és a pavlovkai füles korsó típu
sának széles térbeli és időbeli használata is azt mutatja, hogy edénytípusok azonossága nem feltétlenül je
lent az adott tárgyak, kultúrák és régiók között közvetlen kapcsolatot.

A kutatás jelen helyzetében tisztázatlannak látom a sírlelet azon arany- és ezüstedényeinek eredetét, 
amelyeket ázsiai és/vagy steppei készítménynek tartanak, különös tekintettel arra, hogy a helyi készülésük 
iránt eddig nem merült fel kétség. B. I. Marsak részletesen tárgyalta azokat a hasonlóságokat, amelyek az 
edények formája, a fül kiképzése, a fület az edény testéhez rögzítő lemez alakjának tekintetében a belső
ázsiai steppei sírokban talált ezüstkorsókéval, illetve a Közép-Azsiából származó edényekével fennállnak, 
de összefoglaló elemzésük egyelőre nincsen.755

Addig is az ázsiai steppéken talált füles fémedényeknek háromféle típusát javaslom elkülöníteni:
a) zömök, gömbölyded alakú, tagolt vállú füles bögre (88. kép: 1-5);
b) az előbbinek nyúlánkabb változata, középen (Mala Perescepino: arany és ezüst változatban) vagy alul 

kiszélesedő hassal (88. kép: 7, 9, 10) ; 756
c) kiemelkedő nyakú füles korsó (pl. „közép-ázsiai” [Berlin], Kockar, Njukskoe [88. kép: 8]).
A kopényi lelet nyilvánvalóvá teszi, hogy az első három típus a T ’ang fémművességből ered, ami helyi ké

szítésben, szerényebb kivitelben egy-egy példányban a Tuva területén és az Altajban élt népeknél is elter
jedt.757 Bennünket a legszélesebb, a Kárpát-medencét is magába ölelő elterjedése miatt a c) típus érdekel a 
legjobban. Ez valószínűleg közép-ázsiai eredetű;758 egy a nyakán niellóval díszített példányt abból a régió
ból vásárolt meg a berlini Museum für Islamische Kunst (88. kép: 8).759 Onnan terjedhetett el -  népvándor
lás nélkül -  Kínába, ahol a kopényin kívül több hasonló nincsen, a 7. századi kelet-európai steppére (Mala 
Perescepino), és ugyanezen évszázadban a Kárpát-medencébe (Kunbábony, Ozora [124. kép: 4, 5]). Alak
ja, mérete és fülének négyszög alakú lemezzel történt fölerősítése meglepően egységes képet mutat. Nagy 
számban megtalálható -  pontosan nem keltezhető -  szibériai leletekben, egy tuvai sírban talált fából fara
gott edény (74. kép: 1) esetében is e típus utánzására törekedtek.760 (Kultúrtörténetileg és módszertanilag 
egyaránt igen tanulságos, hogy az ázsiai steppéken milyen hatalmas területeken tipológiailag mennyire egy
séges anyagi kultúra alakult ki.)

753 Elemzésüket ld. Marschak (1986) 326-327.
754 Harper (1981).
755 Néhány leletről ld. Marschak (1986) 326-327; idem: in: Zalesskaja et alia (1997b).
756 Evtjuchova-Kiselév (1940) tabi. III: 3; Savinov (1972) 349, tabi. I: 25, 26, Stepi Evrazii 123, ris. 19: 118.
757 Ibidem; Savinov (1972) 349, tabi. I: 24-26.
758 Marschak (1986) Abb. 90.
759 A  tárgy közlése engedélyezéséért külön köszönetét mondok Dr. Almut von Gladyssnak.
760 Smimov (1909) tabl. XCV; Vajnstejn (1966b) tabi. I: 1.
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88. Közép-ázsiai típusú füles ezüstbögrék steppei leletegyüttesekben (M: 1:2): 1: Tujachta (7-8. század); 2: Mongun tajga 
(8. század); 3: Justyd (8. század); 4: Katanda (8. század); 5: Ujbat (8-10. század); 6-7, 9: Mala Perescepino 

(7. század); 8: „Közép-Ázsia” (7-9. század); 10: Kockar (9. század)
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Ez a tipológiai elterjedés a Mala Perescepinó-i edényekre vonatkoztatva kétféle értelmezési lehetőséget 
kínál; mindkettő komoly kultúrtörténeti következtetés kiindulópontja lehet:

a) A Mala Perescepinó-i lelet „steppei” típusú arany- és ezüstkorsói tipológiailag megegyeznének a kö
zép-, illetve belső-ázsiai fémedényekkel. Ez azt jelentené, hogy a kelet-európai és a közép-, illetve belső
ázsiai steppei népek között -  de legalábbis a fémedények, legalábbis Mala Perescepino esetében -  teljes 
kulturális azonosság állt fenn. Ez azonban a nagy földrajzi távolság, a kulturális környezet igen eltérő volta 
és a kutatás jelenlegi ismeretei alapján nem könnyen képzelhető el.

b) A Mala Perescepinó-i lelet „steppei” típusú arany- és ezüstkorsói közép- vagy belső-ázsiai eredetűek 
lennének. Ez azt jelentené, hogy a kelet-európai és az ázsiai steppei népek vezérei között -  de legalábbis a 
fémedények, legalábbis Mala Perescepino esetében -  kereskedelmi vagy személyes kapcsolat állt fenn. Ke
reskedelemre azonban két okból is nehéz gondolnunk. Egyrészt mert az életforma azonossága miatt való
jában nem tudtak volna mit szállítani egymásnak; mindkét régió arisztokráciája sokkal inkább a Selyemút 
és a tőlük délre elterülő világbirodalmak termékeiből kívánt részesedni.761 Másrészt pedig azért nem, mert 
a steppei népek általában nem kereskedtek. A személyes kapcsolat könnyebben elképzelhető (a steppei né
pek mobilitása, a rokoni vagy szövetséges kapcsolatok alakításában való rugalmassága alapján), de tágabb 
földrajzi keretek között vizsgálva a kérdést másféle következtetésre kell jutnunk. A 7. századi avar leletek
ben való előfordulásuk azt mutatja, hogy létezett egy fémedénytípus, mely a 7. században az Altaj, a Közép- 
Dnyeper vidékén, valamint a Kárpát-medencében elterjedt. Nagyszentmiklós kulturális hovatartozása mi
att rendkívül fontos itt leszögeznünk: ez a tárgyalt kincsben nem fordul elő.

Ezek után -  már amennyiben ez egyáltalán lehetséges -  vessük össze a Mala Perescepinó-i sírleletet a 
nagyszentmiklósi kinccsel! Lényegesnek tekinthető közös vonásuk nincsen; a -  lelőhelyeik között levő föld
rajzi távolságból fakadó -  teljesen eltérő kulturális környezet hatása döntőnek látszik.

Az egyezések száma csekély. Megegyezik az arany használata (ez a Bizánctól és a Kelettől való távolság 
jele), három tárgytípus előfordulása (korsó, kehely, ivókürt), de az utóbbiak közül egyedül az ivókürté ér
demel figyelmet, lévén a másik kettő csak gyűjtőfogalom, valódi tipológiai egyezésükről nem lehet szó. Az 
ivókürtök esetében azonban az egyezés a tipológia és a méretek tekintetében olyan jellegű, hogy az vélet
lennek nem tekinthető (ld. 490. old.).

Az eltérések sorában lényegesnek azt a körülményt tekintem, hogy a nagyszentmiklósi kincsen belül a ke
resztény vonások mind a tárgytípusokban (15. és 16. sz. patena), mind a díszítőelemekben (a 3. és 4. sz. kor
só hasán a keresztdíszítmények, a 9., 10. és 21. sz. tálka keresztdíszítése), mind pedig a feliratokban (9., 10. 
sz.) hangsúlyozottabban vannak jelen, mint annak a nagy valószínűséggel Kuvratnak tulajdonítható sírlelet
ben, aki a császári udvarban keresztelkedett meg és nevelkedett (a lelet egyetlen nyilvánvalóan keresztény 
vonatkozása a nagyszíj vég közepében levő kereszt). Egyéb tekintetben Mala Perescepinónak és 
Nagyszentmiklósnak nincsen érdemben összehasonlítható, közös eleme.

Mint láttuk, Mala Perescepino edényei különféle régiókból származnak és különféle típusúak, a kiugróan 
magas darabszámú edénycsoportot a kelyhek jelentik. Ha ezeket kivesszük az összesből, akkor a többi edény 
a valószínű három származási régió között darabszámúk tekintetében kiegyenlítetten oszlik meg. Ez az arány 
természetesen könnyen lehet a véletlen műve (nem beszélve a lelet elkallódott darabjairól), de lehet Kuvrat 
egyéni sorsának (pl. a császári udvarban való neveltetés), legnagyobbrészt azonban számunkra ismeretlenség
ben maradó) történeti, kereskedelmi és kulturális körülmények762 következménye is. Az edények együttese 
szemmelláthatóan gyűjtés eredménye, mert ennyire sokféle eredetű tárgyakra más módon, egyetlen alkalom
mal (ajándék, rablás, kereskedelem révén) nem lehet szert tenni. Bizarr, de e sokféleség következtében a Mala 
Perescepinó-i sírlelet inkább tűnik kincsjellegűnek, mint a még teljesen egyedülálló voltában és az eredetét, 
valamint rendeltetését nézve is egységesebb nagyszentmiklósi asztali készlet. Az sem véletlen, hogy Mala 
Perescepino bizánci, szászánida-közép-ázsiai és steppei eredetű edénycsoportjain belül a Bizáncból szárma
zók mutatják a legnagyobb fokú tipológiai változatosságot, míg az Iránból és/vagy Közép-Ázsiából, valamint 
a feltehetőleg a steppéről származó edények csoportja tipológiailag egyöntetűbb. Könnyű lenne vitatkozni 
azon, hogy valójában melyek a Mala Perescepinó-i leletben a közép-ázsiai típusú edények, egész pontosan: 
melyek az eurázsiai steppeiek és melyek az eredeti kelet-európai készítmények, s azon is, hogy az indadíszes 
füles bögre (88. kép: 6) valóban a szogd fémművesség terméke-e, stb. Ezen -  és a hasonló típusú -  kérdésfel
vetések végeredményétől függetlenül megtehetünk egy fontos kultúrtörténeti következtetést.

761 Marschak (1986) 329: „nehéz megmondani, hogy a perescsepinói kincs összetételében milyen mértékben tükröző
dik a nemzetközi kereskedelem.”

762 E kérdésekről röviden ld. Bálint (1989) 107-109; idem (1990a) 14-17.
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Az eurázsiai steppei ötvösség általános technikai színvonalát illetően kapunk konkrét információt, ha a 
sírlelet steppei és a nem-steppei típusú, illetve eredetű tárgyait összehasonlítjuk; a köztük lévő különbség 
annyira evidens, hogy az részletes bemutatást nem igényel. A Mala Perescepinó-i leletben a közép-ázsiai tí
pusú nyúlánk, kiemelkedő nyakú korsók díszítetlen volta, faluknak egyenetlen kialakítása, az ivókürt díszí
tőelemeinek és szopókájának felforrasztása, a kanál (89. kép: 3) és a négyszögbe elrendezett rekeszberakás
sal díszített pántkarperec (89. kép: 5) rekeszeinek durva kivitele, az ivókürt, a kanál, az álcsatok -  mind 
olyan ötvösmunka termékei, amely nem mérhető a nagy birodalmakban készültek színvonalához.

A Mala Perescepinó-i leleten belül a közép-ázsiai, az eurázsiai steppei és a kelet-európai készítésűnek 
tartható edények nemcsak a tipológiai változatosság tekintetében maradnak alatta a Bizáncból és Iránból 
származókénak, hanem vitathatatlanul a díszítés tekintetében és az ötvöstechnika minőségében is. Az aláb
bi következtetés szempontjából még közömbös is, hogy a leletnek Kuvrattal való azonosítása helytálló-e 
vagy sem, minthogy mindkét eshetőség ugyanazt mutatja: még a kelet-európai steppe mindenképpen külön
leges763 bizánci kapcsolattal rendelkező, 654 után eltemetett (egyik) vezérének -  az azonosítás helytálló vol
ta esetén Magna Bolgaria kagánjának, Herakleios patrikiosi ranggal kitüntetett barátjának -  udvarában 
sem volt olyan ötvös, akinek tudása a Bizáncban fémedényeket és ugyanolyan típusú ékszereket, használa
ti tárgyakat készítő kollégáik technikai színvonalát megközelítette volna (vö. 89. kép)\ Minthogy tipológia
i i g  és rendeltetését tekintve megegyezik egymással, tanulságos összehasonlítani a kevéssel Kuvrat előtt 
uralkodó I. Dagobert frank királynak (628-638) tulajdonított uralkodói bot („jogar” [90. kép: 2]), vagy 
Szent Germanusnak, Grundisvallis apátjának a kevéssel Kuvrat uralkodása után (7. század 2. fele) -  tehát 
ugyanabban a periódusban készült! -  üvegberakásos pásztorbotját (90. kép: 1) azzal az uralkodói jelvénnyel, 
amelyet A. I. Semenov a Mala Perescepinó-i lelet néhány darabjából rekonstruált (90. kép: 3). A  technikai 
színvonalban és a díszítésben óriási és tanulságos a különbség!764 Ez a kijelentésem bizonyára illúziórombo
ló néhány kutató számára, de egyszerűen nincsenek olyan leletek, amelyek ezt cáfolnák. Végül pedig van 
ennek egy olyan vonzata is, amely Nagyszentmiklós kutatásában hasznosítható: ezáltal egy újabb, technikai 
szemponttal gyarapodik a kincset a kelet-európai steppei ötvösségtől eltávolító jegyek sora, hiszen az előb
bit készítő mesterek tudása szemmelláthatólag felülmúlta az utóbbiakét.765

Nagyszentmiklós tulajdonosa(i) tehát e vonatkozásban egyértelműen „gazdagabbnak) volt(ak), mint a 
Mala Perescepinó-i sírba temetett fejedelem; mert olyan saját ötvösei voltak, akiknek teljesítménye techni
kai és művészi tekintetben egyaránt felette áll az utóbbi lelet azon részét készítőkének, akik biztosan nem 
Iránban, nem Közép-Azsiában és nem Bizáncban, hanem talán Kuvrat, az onogur bolgárok, de mindenkép
pen a kelet-európai steppei arisztokrácia udvara(i)ban működtek. Ez is Nagyszentmiklós egyedülálló voltát 
mutatja; készítői valóban a korabeli Közép- és Kelet-Európa legnagyobb ötvösmesterei közé tartoztak.

A kazáriai edényművesség

A kazárok, pontosabban Kazária régészeti hagyatékának meghatározása meglepően hosszú ideig, S. A. Plet- 
néva monográfiája megjelenéséig, tehát az első leletcsoportok fölfedezésétől kb. egy évszázadig tartott 
(a kaganátusnak nevet adó nép leletanyagát mindmáig nem sikerült kiválasztani).766 Ezért nem meglepő, 
hogy miért váratott még ennél is tovább magára, míg megszülettek az első kísérletek a kazáriai fémedény- 
művesség fölvázolására.767 Ezek alapján kiderült, hogy a kazáriai készítményként számításba vehető edé
nyek száma mindössze három darabra szorítkozik (91. kép: 1),768 ráadásul ezeknek nemigen mutathatók ki

763 Vö. a lelet különlegesen túlsúlyos solidusai. A  kérdésről Id. Grierson (1968) 9; Bálint (1981) 144, Anm. 54b.
764 Vö. Zalesskaja et alia (1997b) 215; 323, kát. 96; Gaborit-Chopin (1989) 266, Fig. 6; Roth (1986) Taf. 15.

Ide tartozik az a vita, amely J. Werner és B. Arrhenius között a Paternus-tál késői kiegészítése megítélésében le
zajlott. A  svéd kutató szerint csak az 5-6. században fordulhatott elő a tálon látható méretű rekesz foglalat (cloi- 
sonné), s ezért azt a 6. század első évtizedeiben Bizáncban készültnek gondolja, Arrhenius (1985) 125, fig. 142; 126. 
-  Úgy gondolom, hogy ez a kérdés nem intézhető el ilyen érvvel.

765 Darkevic (1976) 169, tab. 54: 1, 2; Marschak (1986) Fig. 91-92.
766 A kutatástörténetet Id. I. I. Ljapuskin: Dneprovskoe lesostepnoe levoberez’e v épochu zeleza. MIA 104 (1961) 

187-197; Pletnéva (1967) 3-12; Bálint (1989) 44. 93. j.
767 Darkevic (1976) 167-170; Marschak (1986) 336-341.
768 Alsó-Don mentén föltárt 8. századi sírból napvilágra került egy díszítetlen óntálka. A szerzőpáros rámutatott arra, 

hogy hasonló formájú és technológiájú edények Közép-Azsiában fordultak elő. Helyesen hívták föl a figyelmet ar
ra, hogy az utóbbi körülmény nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a tálka helyben készült volna, vö. Ravic-Flérov 
( 2000).
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89. 6-7. századi steppel és bizánci ötvösmunkák összehasonlítása I  (M: 1-2: kb. 1:1; 3-4: 1:1,5; 5-6: kb. 2:3): 
medaillonok (1-2), kanalak (3-4), karperecek (5-6): 1: „Cjung-tipe”; 2: Ufa-Medicinskij fakul’tet; 3,

5: Mala Perescepino; 4: Lampsaki; 6: Assiut
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90. 6-7. századi kelet- és nyugat-európai ötvösmunkák összehasonlítása, II (M: 1, 3: kb. 1:1; 2: ismeretlen): hatalmat 
jelképező botok: 1: Germanus püspök pásztorbotja (7. század 2. fele); 2: Dagobert jogara (7. század 1. fele)

3: Mala Perescepino (7. század közepe)
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91. Kazáriai készítésű fémedények (8-10. század) (M: 1: 2:3; 2-3: 1:4): 1: Tomyz; 2-2a: Bol’saja Orlovka;
3: Kockij gorodok



közös vonásai, s az általában ismert kazáriai fémművességhez való kapcsolódásuk egyébként is bizonyítás
ra, e kapcsolódás alacsony foka pedig magyarázatra szorul. Közülük a tomyzi füles csésze (16. kép) kazári
ai készülésére szerintem nem mutatkozik elfogadható érv, nem látom ugyanis okát, hogy ezt miért ne lehet
ne közép-ázsiai ötvösmunkának tartani. A Kockij gorodok-i tál769 esetében más a helyzet: méretével, széles 
peremének díszítésével s főként az azon látható birkózási jelenettel, lószerszám-ábrázolásokkal és palmet- 
tákkal valóban eltér minden eddig ismert közép-ázsiai ötvöstárgytól és azok ornamentikájától (91. kép: 3). 
Minthogy pedig összességében steppei miliőt, méghozzá a palmetták típusa alapján a szaltovo-majaki kul
túrával való kapcsolatot sugall, ezért a kazáriai készülésével kapcsolatos vélemény770 elfogadhatónak látszik. 
Az Irtis vidékén, Kipben talált edény formáját a rövid közlemény szerint az előbbiéhez, díszítését az utób
biéhoz lehet hasonlítani, hétköznapi és vadászjelenetet ábrázoltak rajta.771 Az eredete kérdését illusztráció 
hiányában nem tudom megítélni, de a nagy távolság és az edény készítésének technikája (öntés) a kazáriai 
készülés ellen szól. Mindez a végeredményen, a kazáriai fémedény-művesség kultúrtörténeti megítélésén 
nem sokat változtat, amint az sem, hogy két, a Káma-vidéken talált tálat már hosszú ideje ősmagyar ötvös
munkának tartanak772 -  mindössze ennyi és ilyen, helyi készítésűnek tartható) fémedényt ismerünk az 
egész Kazár Kaganátusból! A  fentiekből adódó következtetés vitathatatlan: a nagyszentmiklósi kincsnek 
Kazária ötvösségével a legcsekélyebb rokonsága sem mutatkozik, 5 ebben a Kelet-Európa hatalmas területei 
fölött uralkodó politikai alakulatban (többek szerint: államban [?]) nem alakult ki számottevő, önálló fém
edény-művesség.

769 Marschak (1986) Fig. 224, 438, No. 224.
770 Darkevic (1976) 167,169; Marschak (1986) 438, No. 224.
771 N. A. Fonjakova: Bronzovyj kovs iz Kip. In: Kul’tury 34-36.
772 László (1942) XIII. t.: 1; Darkevic (1976) tabl. 56: 2; Marschak (1986) Abb. 119, 120, 123; Fodorét alia (1996) 56: 

felül; 57: felül. Ld. 125. kép: 6.
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A  „KAUKÁZUSI FÉM ED ÉN Y -M Ű V ESSÉG ” H IPO TÉZISE

A közép-ázsiai fémművességnek a kora középkori kelet- és közép-európaira gyakorolt és a kelet- és közép
európai steppei népek régészeti kutatásában mindenképpen eltúlzott jelentősége mellett él az előbbiben egy 
másik közhely is: a „kaukázusi”, vagy „iráni-kaukázusi fémművesség” hipotézise. Még csak ne is nézzük ez 
utóbbi lehetséges tartalmát -  már maga a terminus, illetve annak különféle variánsai is eleve elhibázottak, 
mivel nincs létjogosultságuk; a két kontinenst elválasztó hegység északi és déli felének anyagi kultúrája kö
zött hatalmas volt a különbség. A terminus alaptalansága egyedül a Transzkaukázust nézve is azonnal kide
rül, ha valaki kezébe vesz egyetlen kézikönyvet. E régió anyagi kultúrája nem tárgyalható egyetlen nevező 
alatt: a Transzkaukázus a kora középkorban köztudottan három, igen jellegzetes politikai és kulturális táj
egységre tagolódott (Arménia, Grúzia -  többnyire maga is még kisebb királyságokra -  és Kaukázusi Albá
nia), melyek kora középkori régészeti anyaga -  azon belül is az ötvösség -  alig mutat kapcsolatot egymással.

A terminus használói mindezzel nem számoltak. A Kaukázus vidékének a nagyszentmiklósi kincs kuta
tásában többen is, még a legnagyobb tudósok is meghatározó szerepet tulajdonítottak (A. Riegl-H. Zim
mermann, M. Rosenberg, N. Mavrodinov, László Gy., Kádár Z.).773 A „kaukázusi hipotézis” óriási hatását 
mutatja, hogy kincsünket még a kora középkori művészet egyik legnagyobb ismerője is kapcsolatba hozta 
vele. Feltűnő, ámbár az egész életművébe beleilleszkedik a mód, ahogyan A. Grabar a Kaukázus (valójában 
nála a Transzkaukázus) művészeti jelentőségét és e kincsre gyakorolt (vélt) hatását túlértékelte. Ez az ő ese
tében abból fakadt, hogy kiválóan ismerte a grúz és örmény építészetnek és könyvművészetnek az egész ko
ra középkori világban játszott kiemelkedő szerepét -  csakhogy itt egy másik iparművészeti ágról és az anya
gi kultúra teljesen másik területéről van szó!

A kora középkori kaukázusi fémedény-művesség hipotézise megítélésekor ma már nem az a kutatási 
helyzet áll előttünk, mint azokban az időkben, amikor az említett kutatók a véleményüket kifejtették. Az 
elmúlt évtizedek óta a Hegy mindkét oldalán évtizedek óta számtalan leletet és komoly tudományos ered
ményeket felmutató régészeti munka folyik. Bár e publikációk terjesztési, nyelvi és/vagy diszciplináris aka
dályok miatt kétségkívül ritkán jutnak a specialisták szűk körén kívülre, a régészeti kutatások fényében tel
jesen másként kell megítélni e régió kora középkori anyagi kultúráját. Az intenzív dagesztáni, 
icskeria-ingusföldi, kabard-balkáriai, észak- és dél-oszétiai, valamint abháziai, grúziai, örményországi, 
azerbajdzsáni feltárási tevékenységnek köszönhetően egyértelmű: a régészeti leletanyag szerényebb és ki
emelkedő színvonalú ötvöstárgyai egyformán nem  helyi termékek. „Kaukázusi fémedény-művesség”-ről pe
dig már egyedül azért sem lehet beszélni, mert ilyen leletek az Eszak-Kaukázusban nincsenek, a Dél-Kau- 
kázusban pedig az ott napvilágot látott ezüstedények idegen készítmények, a szászánida és a bizánci

773 M. Rosenberg: Zu Supka, Das Rätsel des Goldfundes von Nagyszentmiklós. Monatshefte für Kunstwissenschaft 9/3, 
1916, 101-102; Mavrodinov (1936) 269; Kádár (1959) 110. Minden történeti realitáson kívül esik az az ötlet, hogy 
kaukázusi ötvösök dolgoztak volna a dunai bolgárok számára: Riegl-Zimmermann (1923) 105. Bartha A. szerint is
merjük a kincs ember- és mitikus állatábrázolásának „iráni-kaukázusi” és steppei nomád hátterét, ld. Bartha (1968) 
130. (Éppenséggel nem ismerjük!) Fodor I. szerint Nagyszentmiklós „jó néhány darabjának (ha nem mindegyik
nek!) készülési helye a Kaukázus és Irán határterületein keresendő”, ld. Fodor (1975) 227. (A  szászánida kori Gilan 
és Dailaman, a korai iszlám kori Adharbajdzan tartományokból származó fémedények a legcsekélyebb módon sem  
támogatják ezt.)
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birodalomból származó importtárgyak voltak.774 Mind az Észak-, mind a Dél-Kaukázusnak a nyugati, a kö
zépső és a keleti vidékein egyformán nyomon lehet követni a váltakozó gyakorisággal jelen levő bizánci és 
szászánida tárgyakat és pénzeket, valamint a számos helyi kultúrát, ám ezek között nincsen egyetlen olyan le
let sem, melynek alapján valamilyen „kaukázusi fémedény-művesség” létét feltételezhetnénk. Különösen árul
kodó a mai Azerbajdzsánból ismert leletanyag, pontosabban az abban tapasztalható hiány. (Aki nem vállal
kozik a nehezen elérhető szakirodalomban való elmélyülésre, annak elegendő csak futólag belelapozni a 
nagy összefoglalásokba és B. I. Marsak, V P. Darkevic könyveibe.) Az a kevés ötvöstárgy, amit a 6-10. szá
zadból ismerünk,775 sem a típusát, sem az ornamentikáját nézve nem mutat a legcsekélyebb hasonlóságot 
sem a nagyszentmiklósi kinccsel. De nemcsak ezzel a kinccsel, hanem nincsen egyetlen olyan lelet, olyan jel 
sem, ami azt jelezné, hogy a Kaukázus-vidék (bármelyik része) Közép- vagy Kelet-Európa fémedény-mű- 
vességére hatással lett volna. E  benyomásunk nem kérdőjelezhető meg a kutatás intenzitására való hivat
kozással; Európa és Ázsia határvidékének régészetileg egyik legjobban feltárt régiójával van dolgunk! 
A Kaukázusnak ez a vidéke esett a legközelebb Iránhoz, a déli fele a szászánida birodalom része volt, ké
sőbb igen hamar a Kalifátus részévé vált -  mindössze drachmaleletek, néhány facettált üvegpohár és sze
rény minőségű fémedény az, ami a kérdéses századokból egyáltalán iráni hatásról, illetve jelenlétről tanús
kodik. Szó sem lehet arról, hogy e régióban -  még kevésbé a grúz, abház és örmény területeken -  önálló 
fémedény-művességi központok működését lehetne feltételezni, ellenkezőleg: az itt napvilágot látott ötvös
tárgyak azok, amelyek -  ha éppen maguk is nem importtárgyak -  viselik magukon a szászánida vagy bizán
ci művészet jegyeit. A Kaukázus környékén önálló fémedény-művességgel egyébként is csak a déli oldalon, 
kb. a 9-10. századtól kezdve, a Kalifátus berendezkedését követően számolhatunk, de annak Nagyszent- 
miklós kutatása számára semmi relevanciaértéke nincsen. Az utolsó nagy hipotézis a kora középkori kau
kázusi (grúziai) ötvösségnek Bizáncra és Európára gyakorolt hatásáról a rekeszzománc eredetével kapcso
latos.776 Ez nem érinti a kincs kutatását, mert az edényein nincsen, nem volt zománcberakás, ezért elegendő 
itt csak jeleznem, hogy e vonatkozásban is komolyan megkérdőjeleződik a Kaukázus prioritásának tézise.777

Nagyszentmiklós és a Kaukázus kapcsolatát illetően az evidenciaszerű kijelentésen túl érvelésbe egyedül 
László Gy. bocsátkozott.778 Állásfoglalása megítélésében természetesen figyelembe kell venni a kutatás ak
kori állapotát: a „keleti ezüst” regionális, kulturális csoportokra osztása éppen csak kezdetét vette (László 
Gy. idézte K. Trever akkoriban megjelent cikkét [1952]!), a nagyszabású észak-kaukázusi expedíciók akko

774 Pl. Azerbajdzsánból: Semacha (Harper (1978) Pl. 8, 9); Lenkoran (K. O. Koskarli: Anticnaja i rannesrednevekova- 
ja torevtika iz Azerbajdzana. Baku 1985. 59, tabi. XIII); Abháziából: Krasnaja Poljana (M. VCocelija: Sasanidskaja 
casa iz Krasnoj Poljany [rezümé]. Vestnik Gosudarstvennogo Muzeja Gruzii im. akad. S. N. Dzanasia. 34-b [Tbilisi 
1979] 85-86); Grúziából: Armazischevi (5. Ja. Amiranasvili: Serebrjanaja casa rannesasanidskoj épochi iz raskopok 
v Armazischebi. In: Issledovanija po istorii kul’tury narodov Vostoka. Moskva-Leningrad 1960, 283-293); Sargvasi 
(Harper [1981] 25); Aragvispiri (Archeologiceskie issledovanija na novostrojkach Gruzinskoj SSR. Tbilisi 1976, tab. 
XVIII: 1; G. Lomtatidze: Sakartvelos mosazleobis culturata qopa I—XIII ss. Tbilisi 1977. T VIII: 7); Mcheta (W  B. 
Hennig: A  Sassanian Silver Bowl from Georgia. Bulletin of School of Oriental and African Studies 24 [1961] 
353-356); Bori (Smirnov [1909] tab. CXXI, No. 305) és Észak-Iránból: Sari (Tanabe [1998] 96-97).

775 K. Matchabely: La toreutique de la Georgie dans l’antiquité tardive [grúz nyelven, francia és orosz kivonattal]. 
Tbilisi 1976; S. der Nersessian: Armenian Art. London 1978; J.-M. Thierry: Armenische Kunst. Freiburg-Basel- 
Wien 1988; S. Amiranachvili: Les émaux de Géorgie. Paris 1962; idem: The Khakhuli Triptych. Tbilisi 1972; 
R. Mapisaschwili-W. Zinzadze: Die Kunst des alten Georgien. Leipzig 1977; A. Alpago Novello: Art and 
Architecture in medieval Georgia. Publications d’histoire de Part et d’archéologie de l’Université catholique de 
Louvain 21 (Louvain-la-Neuve 1980).

776 H. Roth: Almandinenhandel und Verarbeitung im Bereich des Mittelmeeres. Beiträge zur Allgemeinen und 
Vergleichenden Archäologie 2 (1980) 309-335; Arrhenius (1985); I. A. Bazan-M. B. Scukin: K voprosu o voznik- 
novenii polichromnogo stilja klauzonne épochi velikogo pereselenija narodov. ASGÉ 30 (1990) 83-96; M. 
Scukin-I. Bazan: Lorigine du style cloisonné de l’époque des grandes migrations. In: La noblesse romaine et les 
chefs barbares du IIP au VIP siécle. Red.: E Vallet-M. Kazanski. Mémoires publiées par PAssociation Frangaise 
d’Archéologie Mérovingienne 9 (1995) 63-75; Thurre (1996).

777 A 80-as években a British Museumban a bizánci, illetve európai zománcművességgel foglalkozó szimpóziumok so
rozata nyomán kiderült: teljesen új időrendre, az eredet és elterjedés kérdésének felülvizsgálatára, Nyugat-Európá- 
nak az utóbbiakban játszott szerepének újraértékelésére van szükség, amihez H. Haseloff nagyszerű könyve megte
remti az alapot, ld. Haseloff (1990); alapvető Buckton (1988) 241-242; Cormack (1994) 68. 1. j., 71. A  kérdéssel N. 
Adams (London) és D. Quast (Mainz) foglalkozik, a velük folytatott beszélgetésekért köszönetét mondok.

778 László (1958) 190-192,196-197.

243



riban indultak el, a grúziai, örményországi múzeumok gyűjteményeit feltáró kiadványok még nem jelentek 
meg. Esetében ez a helyzet magyarázza a kaukázusi fémedény-művesség ideájához való ragaszkodást és hi
bás terminusok használatát („iráni-bizánci jelleg”); a kincs keleti és bizánci elemeinek keveredését magától 
értetődően a két birodalom határvidékén („done aux environs du Caucase”779) feltételezte. A régészeti ku
tatás akkori foka láttán szinte érthető is, hogy Nagyszentmiklós kaukázusi kapcsolatai bizonyításához tör
téneti érveket keresett. Állásfoglalásának problematikus volta a követett módszerben rejlik. Eltekintve at
tól, hogy a kincs (bizonyos edényeinek) 10-11. századi magyar eredete mennyire vitatható, az ehhez 
kapcsolt „kaukázusi fémedény-művesség” régészeti-művészettörténeti tételéhez még három olyan nyelvé
szeti és történeti adatot tett hozzá, amelyeknek Nagyszentmiklóssal kapcsolatos relevanciája több mint bi
zonytalan. A gondolatmenet a következő:

a) A 9. és 10. sz. csésze görög feliratában Fehér G. olvasata szerint egy Stephanos szerepel. -  Ez a név 
azonban a felirat egyetlen más megfejtési kísérletében sem fordul elő.

b) 854-ben a Transzkaukázusban élő szavárdoknak egy Stephanos nevű fejedelméről tudunk, és a terü
letük gazdag volt aranyban. -  Ezzel szemben a szavárdoknak az ősmagyarokkal való kapcsolata a magyar 
őstörténet egyik legrejtélyesebb eleme,780 velük érvelni rendkívül kockázatos. Maga a személynév teljesen 
általános, Thury J. hivatkozott cikkében781 a László Gy. által említett időben nem esik szó ilyen nevű feje
delemről, ezen túl a Kúra vidékén arany bányászatát feltételezni a 9. században egyszerű tévedés.

c) 948 körül a szavárd magyarok diplomáciai kapcsolatban álltak a Kárpát-medencei magyarokkal (De 
administrando imperio § 32). -  Ez hihető ugyan, csak hát eddig a legcsekélyebb régészeti nyoma sincsen.

László Gyulának a nagyszentmiklósi kincset a Kaukázussal összefüggésbe hozó ötletében a felhasznált 
adatok nem kifogástalanok, egymáshoz és a nagyszentmiklósi kincshez való kapcsolásuk módszertanilag el
hibázott.

Összefoglalva: Nagyszentmiklós és a Kaukázus fémművessége között alaptalan bárminemű kapcsolatot ke
resni.

779 Ibidem 196.
780 Moravcsik (1983) II, 261-262; Szádeczky-Kardoss S.: Sabartoi asphaloi. In: Kristó-Engel-Makk (1994) 590.
781 Thury J.: A magyaroknak „szavarti-aszfali” neve. Száz 31 (1897) 317, 327, 391-403.
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OSSZEFOGLALAS

Nagyszentmiklós és a keleti fémedény-művességek összehasonlítása a várakozásunkkal, a kutatásban élő ál
talános véleménnyel szemben váratlanul nagy mértékben zárult negatív eredménnyel. A kincs edényei nem
csak nyersanyagukkal, típusaikkal, de a díszítésük technikájában, kompozíciójában, tematikájában és sok apró 
elemében is eltérnek a keletiek összességétől. Egyetlen edény van, mely esetében letagadhatatlanok bizonyos 
közép-ázsiai kapcsolatok: ez a kutatás által ebben a tekintetben mindig is így értékelt 2. sz. korsó. Ugyan
akkor a közép-ázsiai kultúrák és az eurázsiai steppe kapcsolatait hagyományosan szemlélő közép- és délke
let-európai régészek éppenséggel meglepetten láthatják, hogy mindaz a hatás, ami a hellenizmus, Róma és 
Bizánc részéről Közép-Azsia kultúráit közismerten érte, a kora középkori fémedény-művességben is meg
figyelhető egy-egy típus és ornamentikái elem esetében. Még meglepőbb volt azzal a ténnyel szembenézni, 
hogy az eurázsiai steppén a kora középkorban -  ugyanígy Közép- és Kelet-Európábán is -  nem alakult ki 
önálló fémedény-művesség. Ennek egyik okát az ötvösség alacsony társadalmi beágyazottságában keresem. 
A  másik a hipotézisem szerint e régiónak a nem-nyugat-európai alapokon nyugvó, nem-feudális társadalmi 
szerkezetével és szokásrendszerével lehet összefüggésben. A harmadik kulturális indítékú -  erről a jelen 
könyv utolsó fejezetében lesz szó.

Nyilvánvalóvá vált, hogy Nagyszentmiklós kulturális hovatartozása problémájának megoldását másutt, mint 
a Keleten, és más módon, mint egy-egy edényre, vagy egyetlen tálon látható ábrázolásra történő hivatkozással kell 
keresni.
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A „K ELETPR EFER EN C IA ’ A Z AVAROK, PRO TO B O LG Á RO K  
ÉS H O N FO G LA LÓ  MAGYAROK R É G É SZ E T I KUTATÁSÁBAN

Miért volt szükség a keleti fémedény-művességek ilyen részletes áttekintésére azon megállapítás megalapo
zásához, ami különben a szakirodalomban való különösebb elmélyülés nélkül is evidens, hogy ti. a 
nagyszentmiklósi kincs nem a Kelet terméke?

A protobolgárok és a honfoglaló magyarok régészeti kutatásában mindeddig nem fedeztek föl közös vo
násokat és tendenciákat. (Bizonyos tárgytípusok hasonlósága vagy azonossága az itt tárgyalandók szem
pontjából nem játszik szerepet.) A kutatási hagyományok, a problematika és a régészek társadalmi közege 
annyira eltérő, hogy a modern protobolgár régészet egyik megalapítójának, Fehér Gézának személyétől el
tekintve a két országban folyó kutatás között nem voltak kapcsolódási pontok. Jobban megfigyelve azon
ban az alkalmazott módszerekben és a kutatás motivációi között mégiscsak észrevehetünk egyet, mely ed
dig még csak célzás formájában sem szerepelt a szakirodalomban. Ezt -  némi egyszerűsítéssel -  
„keletpreferenciá”-nak nevezem el. Ez a preferencia eredetileg csak az eurázsiai steppei népek anyagi és 
szellemi kultúráját ölelte magába. Megfogalmazásának, programadónak László Gy. 1940-ben megjelent 
cikke egyik mondatát tekinthetjük: „... az avarság mindennapi életét valamelyik ma is élő nagy, pusztai 
lovasnép mintájára képzeljük el...”,782 amit ő a következő néhány évben még gazdagított az ázsiai maga
skultúrák bevonásával, (ld. 84-86. old.). Ez egy olyan látásmód, illetve kutatási módszer, amelynek alkal
mazója a leletanyaga feldolgozása során a keleti párhuzamoknak és ábrázolásoknak meghatározó szere
pet biztosít, míg más kultúráknak (Bizánc és Európa) alig vagy egyáltalán nem. A „keletpreferencia” 
jellegzetes vonása, hogy a Keletet globálisan kezeli, azaz a kutatásba vont adatoknál nem veszi tekintetbe 
azok korát, az avar, protobolgár vagy honfoglaló leletektől való földrajzi távolságát, etnikai és politikai 
környezetét. Az általa vezérelt kutató legfőbb -  ha nem éppen kizárólagos -  törekvése az, hogy a leletei
hez vagy azok díszítéséhez párhuzamokat fedezzen fel, melyek segítségével az adott Kárpát-medencei vagy 
balkáni tárgy, ornamentika keleti eredete igazolható. E mögött az a régi, Kelet- és Közép-Európa-szerte 
mindmáig szélesen elterjedt, alapjában téves felfogás áll, hogy az anyagi kultúra párhuzamai segítségével 
történeti kérdésekre választ lehet adni. Látszatra a „keletpreferens” módszer tisztán kultúrtörténeti jelle
gű, eseménytörténeti szempontból pedig teljesen megállja a helyét, hiszen a szóban forgó kora középkori 
népek valóban keleti eredetűek. Az a kérdés föl sem merült a kutatásban, hogy mit érnek ezek a párhuza
mok, ha a rájuk való hivatkozás során az nem is játszik szerepet, hogy válogatás nélkül Kínából, Belső
vagy Közép-Ázsiából, Iránból vagy a Kalifátusból783 merítik őket. Érdemes továbbá azt is megvizsgálni, 
hogy egyáltalán mit jelentenek a tárgytípusok, díszítőelemek, jelenetes ábrázolások között megfigyelhető 
esetleges hasonlóságok (Id. VIII. fejezet).

Mindez illik a nagyszentmiklósi kincs kutatásában sokszor alkalmazott módszerekre is. Hogy velük mi
lyen eredményt lehetett elérni a kincs keleti kapcsolatai kimutatásában, azt az előző alfejezetek megmutat
ták. Most nézzük meg magát a szemléletmódot, melyből mindez fakad!

A „keletpreferencia” által vezérelt kutató módszertanilag tévesen jár el. Mégha az alább következő gon
dolatsort, ennek akár csak egyik elemét egyszer sem írták le, tudományos iskolájukat követve vagy egysze
rű megszokásból a legtöbben ezt művelik. Az egyes elemek éppenséggel még lehetnek is többé-kevésbé 
helytállóak; az összekapcsolásuk és a belőlük levont végkövetkeztetés az, ami hibás.

782 László (1940) 92.
783 Mái Aga-Oglu (1946) 170. fölhívta a figyelmet arra, hogy egyedül a Kalifátuson belül is milyen kulturális sokszínű

ség volt; ezt a szempontot dolgozta fel az elméleti mélységig lehatolva Grabar (1997).
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„Az avarok, illetve protobolgárok, illetve honfoglaló magyarok keleti eredetűek. ” Ehhez nem fér semmi két
ség. A probléma abból származik, hogy ezzel egy olyan kijelentést hoznak kapcsolatba, amelyik csak rész
ben igaz, és amelyikkel mindenképpen elhibázott összekapcsolni. Eszerint „az avarok, illetve protobolgárok, 
illetve honfoglaló magyarok anyagi kultúrája, illetve régészeti hagyatéka [N.B.: a kettő nem azonos!] a steppei 
kultúra egyik válfaja”. Az európaitól eltérő, keleti(es) jellegük egyrészt evidens, másrészt a helyi kulturális 
hatások és fejlődés is mindenütt letagadhatatlan. A hiba abban áll, hogy e két premissza okszerűen nem fel
tétlenül függ össze: egy nép származása és etnogenezise a legkevésbé sem áll közvetlen kapcsolatban az 
anyagi kultúrájával. A fentiekhez még egy további kijelentés is kapcsolódik: „az avarok, illetve protobolgárok, 
illetve honfoglaló magyarok anyagi kultúrája, illetve régészeti hagyatéka az ázsiai kultúrák egy sajátos variánsát 
képviselik. ” (N.B.: a ’sajátos’ jelző itt megengedő tartalmú; a helyi kulturális hatásokat, gyakorlatilag az el
térő vonásokat veszi figyelembe.) Ez utóbbi kijelentés is megállja bizonyos mértékig a helyét, csakhogy 
mindezek alapján a „Kelet-preferáló” kutató szemében az ázsiai kultúrák az avarok, illetve protobolgárok, 
illetve honfoglaló magyarok anyagi kultúrája, illetve régészeti hagyatéka számára már nem egyszerűen (kü
lönösen) relevánsnak számítanak, hanem végül azt a következtetést alapozzák meg, hogy e népek anyagi 
kultúrája rekonstruálásához nélkülözhetetlen forrásbázist jelentenek. Ráadásul -  újabb módszertani hiba- 
lehetőséget teremtve -  mindezt történeti következtetés levonására használják fel. Ezt egy példa segítségé
vel szemléltetem.

A Mérv régi városának romjai között, egy buddhista sztúpa közelében talált, festett jelenetekkel díszített 
vázát a közép-ázsiai régészetben és művészettörténetben a megfelelő helyen és módon tárgyalják (92. 
kép).784 E tárgy a maga kulturális keretei közül akkor lépett ki, s kapott új történeti jelentőséget, amikor -  
a vázán látható lovas „heftalita-hun (avar) lovasíjász”-nak meghatároztatván785 -  az avarok keleti párhuza
mainak sorába került.

A fején rozettákkal és gyöngyökkel (?) díszített diadémát viselő, kaftánba öltözött, kengyel nélkül (!) lo
vagló férfi a derekán veretes övét, csípőjén a tegezt felfüggesztő övét hord. Az övveretek formáját és típu
sát az ábrázolás mérete nem engedi pontosítani; három világos, ovális folt látszik a feketével jelzett övön. 
Ugyanilyen színű a tegezfüggesztő is, melyen két kerek veret látható a függesztőszíjak csatlakozásánál.

A váza korának és az ábrázolt férfi etnikumának pontos meghatározása nem egyértelmű, míg az avarok
hoz etnikailag releváns párhuzamként történő felhasználása mindenképpen kulturális akadályba ütközik. A 
lelet jelenleg érvényes kormeghatározása kizárólag arra alapul, hogy azon sztúpa közelében, ahol a váza is 
napvilágot látott, I. Khusrónak (531-579) egy pénze került elő. Még bizonytalanabb a „heftalita-hun (avar)” 
meghatározás. Történeti szempontból kétségtelen, hogy hun csoportok keveredhettek a heftaliták közé, mi
ként -  egyes elméletek szerint -  heftaliták is az avarok közé, de sem a heftaliták és a hunok, sem pedig a 
heftaliták és az avarok mint olyanok nem tekinthetők minden további nélkül egymással azonos nép
nek.786 Ezenkívül a váza készítője -  lett légyen akár a szűkebb környezet, az iráni Margiana tartomány, akár 
más vidék lakosa -  elvileg láthatott heftalitát -  engedjük meg: netán még nyugat felé tartó protoavart is -, 
de azt már semmi sem valószínűsíti, hogy az általa festett lovas valóban az utóbbiak valamelyikét ábrázol
ná. Kulturális szempontból: éppen e férfi arca a festés rongálódása miatt nem jól látható, de az edényen áb
rázolt többi férfi787 és nő között egy sincsen, aki antropológiai tekintetben ne valamilyen, részben indiai be
ütéseket is magán hordozó, iráni típushoz tartoznék.788 Ugyanezt mondhatjuk a vázán ábrázolt tárgyak 
valamennyiéről is, mert kétségkívül volt ugyan tegeze, veretes öve és lószerszáma, reflexíja és minden bi
zonnyal kaftánja stb. az avar férfiaknak, de ezzel csak bizonyos tárgyaknak a Kárpát-medencében való meg
létét nyugtázzuk, s egyáltalán nem a mervi vázán látható fejdísz, ruha, fegyver és lószerszám, valamint az 
avar leletek közti tipológiai hasonlóságot, netán azonosságot -  hasonló tegezek, lószerszámok és kaftánok 
e korszakban egész Közép-Azsiában s Kínában is elterjedtek! Ezen általánosságon kívül az azonosság fel-

784 G. A. Pugacenkova: Iskusstvo Turkmenistana. Moskva 1967, 92-93.
785 Bóna (1984) 76. képaláírás.
786 A  kérdés hatalmas irodalmából Id. K. Czeglédy: From East to West: the Age of Nomadic Migrations in Eurasia. 

AEMAe 3 (1983) 25-126.
787 L. I. A l’baum (1975, 96) úgy véli, hogy a váza 2. jelenetében látható férfi (ülő alak felé nimbuszt tartó nővel) a lo

vassal azonos személy. Ennek -  miként a kezében gyümölccsel (?) megrakott tálkát kezében tartó férfinak (ld. 
Belenizki [1980] 14: jobbra, alul) jól látható az ívelt orra, a nagy, széles szeme és korszakába, gazdag haja -  márpe
dig ez az embertani típus és haj- és szakállviselet semmiképpen sem tekinthető steppei jellegűnek.

788 F. Grenet (Les pratiques funéraires dans l’Asie centrale sédentaire de la conquéte grecque ä l’islamisation. 
Publications de l’U.R.A. 29, Mémoire 1, Paris 1987) is ezt hangsúlyozza, vő. Pl. XLII: c.
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92. Mérv: festett jelenetekkel díszített váza (5. század) (M: 1:6)

tételezését konkrétan az is jócskán megnehezíti, hogy egyfelől fontos, az avaroknál általánosan 
használtnak tartott) tárgyak nincsenek a váza lovasán (kengyel, nyereg), míg másfelől a feszítőzabla hasz
nálata a mervi ábrázoláson nem egyszerű különbséget, de a kora középkori steppei kultúrától való alapve
tő eltérést fejez ki. A  mervi vázán látható és -  a jelenleg rendelkezésre álló régészeti adataink szerint -  az 
avaroknál ismeretlen vagy az általuk használtaknál eltérő típusú tárgyak tovább sorolhatók (pl. az ülő férfi 
kezében levő edény). Végezetül visszatérhetünk arra a -  fentebb már említett -  körülményre, hogy e váza 
egy buddhista szentély közelében, egy, a szászánida Iránhoz tartozó zoroaszteriánus város területén látott 
napvilágot, a halottsiratási jelenet ábrázolása Közép-Azsia más, nem-steppei eredetű illetve témájú ábrázo
lásai sorába tartozik,789 amin nem változtat az, hogy a siratás, a gyász jeleként az arcnak megszabdalása a 
steppei népeknél is elterjedt. Mindezek alapján s tekintetbe véve a nyilvánvaló antropológiai és tárgy-tipo
lógiai különbségeket, a vázán látható lovas -  mind személyében, mind kulturális megjelenésében -  nem te
kinthető avarnak, és a steppei eredete is kérdéses. Ezért az avarok régészetében csak nagy óvatossággal, tá
voli párhuzamként használható.

A „keletpreferencia” mint módszer, illetve látásmód egyszerre idealista, statikus és következetlen, kul- 
túrtörténetileg pedig irreális.

1. Idealista, mert ezek a kutatók a Keletet immanens egységnek tekintik, melynek bármelyik hasonló ele
me a szóban forgó közép- és délkelet-európai népek régészete számára relevanciaértékkel bír. (Ennek el
méleti alapjairól, azon darwinista ihletésű társadalomkoncepcióról, amelyik hasonló társadalmi szerkezet 
esetén hasonló [anyagi!] kultúrát feltételez, ld. a Magyarországon iskolateremtő László Gy. munkásságáról 
írottakat, ld. 82-87. old.). Nincsenek tekintettel arra, hogy a tanulmányozásba vont párhuzamok időrendi, 
térbeli és/vagy kulturális kapcsolatok gyümölcsei-e. Figyelmen kívül hagyják a Kárpát-medence, illetve a 
Balkán és az adott keleti régiók közti hatalmas földrajzi távolságokat. Hogyan értékelhetők hát konkrétan 
az analóg jelenségek? E rre példaként vegyük azt a módot, ahogyan egyes közép-ázsiai ábrázolásokat a szó
ban forgó népek régészetében kezelnek.

Az avarok és honfoglaló magyarok ruházatát László Gy. munkásságára támaszkodva mindig egyes (volt 
szovjet) közép-ázsiai falfestmények alapján képzelik el. Az általánosan elterjedt felfogás szerint az utóbbi
akon ábrázolt személyek ruházata és annak különféle tartozéka hasonló vagy rokon, ha nem éppen azonos 
azzal, amit a steppei népek hordtak. A szóban forgó ábrázolások ez irányú „felfedezése” (ld. 117. j.) óta 
nem tettek kísérletet az alapul szolgáló koncepció történeti és kultúrtörténeti igazolására. Hogyan volna le
hetséges, hogy a Kárpát-medencében és a Balkánon ugyanolyan ruhát hordtak volna, mint Közép- és Bel- 
ső-Azsiában -  eszerint létez(het)ett tipikus és hagyományos „steppei viselet”? A kora középkori Kelet épen 
megmaradt ruhaleleteinek (Noin-ula, Lop-nor, Moscevaja balka, Antinoe stb.) szabása egészen mást mu-

789 Ibidem Pl. XLII; XLIV: a-b; XLVII: a-b.
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tat, mint az avar, honfoglaló magyar ruhák rekonstrukciói.790 Az az elképzelés, hogy az ázsiai ábrázolások 
egyáltalán fölhasználhatók az avarok, honfoglaló magyarok régészeti kutatásában, arra a közfelfogásra is 
támaszkodik, hogy a közép-ázsiai városlakók és steppei népek között „szoros kapcsolatok”, „kölcsönhatá
sok” álltak fenn. Senki sem vizsgálta meg, hogy mi lehetett (volna) egy a steppéről a városállamok felé irá
nyuló kultúrátvétel politikai és kulturális alapja?

Nem kell elmélyülni Közép- és Belső-Ázsia történetében és kultúrtörténetében ahhoz, hogy nyilvánva
lóvá váljék: végtelenül bonyolultabb volt az ottani kultúrák egymáshoz való viszonya, mint amit arról az 
avarok, protobolgárok és honfoglaló magyarok régészeti kutatása magának rajzolt. Egyoldalú és túlságo
san leegyszerűsített volt azt a „kölcsönhatások” és/vagy a steppei népeknek az ázsiai civilizációkra gyako
rolt „hatása” formájában elképzelni, miként az volt megfordítva is: az avarokat, protobolgárokat, honfog
laló magyarokat közép-ázsiai ábrázolások, leletek alapján elképzelni. E „hatások” és „kölcsönhatások” 
feltételezésének történeti megalapozásához természetesen hosszan lehetne bemutatni azokat az esemé
nyeket, amelyek egyfelől a közép-ázsiai városok, a Selyemút (lehetséges) állomásai, másfelől a step- 
pelakók közti kapcsolatokról tanúskodnak, vagy legalábbis jelzik azokat. Csakhogy nem lehet figyelmen 
kívül hagyni azt a tényt, hogy a kora középkori Közép- és Belső-Ázsia régészeti és művészettörténeti elem
zéseiben a steppe irányából érkezett hatást konkrétan egyszer sem sikerült kimutatni, mindig csak olyan 
cikkek születtek, amelyek premisszái a szóban forgó szemléletből táplálkoztak.791 (Ilyen premissza pl. a 
kengyel európai megjelenésében az avaroknak axiómaszerűen tulajdonított szerep, tekintet nélkül a rele
váns 5-6. századi közép- és belső-ázsiai leletek hiányára, ugyanakkor a fémkengyelnek a 4-6. századi tá
vol-keleti használatára!) A steppéről érkezett hatások létének igazolása nem a Kelet kutatóinak ez irányú 
tájékozatlansága miatt maradt el.

Az ázsiai steppével szomszédos területeken a szászánidák és az arabok, a tibetiek és a kínaiak évszáza
dokon át tartó politikai fennhatósága a steppével kialakult kapcsolatoknál összehasonlíthatatlanul na
gyobb horderejű volt. Triviális és ezért fölösleges is hangsúlyozni, hogy Közép- és Belső-Ázsiának az a ré
giója, ahonnan a szóban forgó népek régészeti kutatása a keleti párhuzamait meríti, nem kizárólag a tőlük 
északra élő steppelakókkal volt szomszédos, hanem a perzsa, indiai és kínai magaskultúrákkal is. Az utób
biak hatása Közép- és Belső-Azsia köztes régiójára állandó, bár az idők folyamán természetesen hullám
zó intenzitású volt. Ázsia ezen kulturális tarkasága az általános geopolitikai helyzeten túl másrészt a 
khotán, illetve szogd nyelv lingua franca szerepe révén is kapott bizonyos egységességet. Ez azonban nem 
ért el olyan mértéket, hogy Közép- és Belső-Ázsia anyagi kultúráját globálisan lehetne kezelni, tetszés sze
rint kiragadva belőle egy-egy elemet, ráadásul mindezen kultúrákkal az avaroknak, a honfoglaló magya
roknak és a protobolgároknak egyszerűen nem volt közvetlen kapcsolata. Közép-Ázsiában a szászánida 
korban az iráni hatás olyan mértékű volt, hogy az előbbi egy szászánida peremkultúrának tekinthető -  a 
szászánida hatás ezen percepciójától a steppei népek általában is végtelenül távol álltak. Az avarok, hon
foglaló magyarok és újabban a protobolgárok régészeti kutatása által hivatkozott közép- és belső-ázsiai áb
rázolásokra alapvetően a manicheus és a T’ang kultúra nyomja rá a bélyegét, amihez Turkesztánban még 
a Gupta-kori India kisugárzása és Tibet időszakos fennhatósága is hozzászámítandó, ezenkívül nem sza
bad megfeledkezni a klasszikus perzsa és a hellenisztikus Gandhara-művészetről sem, ami Közép-Ázsiá
ban egyszer közvetve, máskor közvetlenül éreztette hatását. Mindennek a kora középkori eurázsiai step- 
pén legföljebb távoli visszfénye fedezhető fel.

790 Néhány fontos munka a kora középkori viselettörténet tárgyköréből: N  V D ’jakonova: K istorii odezdy v 
Vostocnom Turkestane II-VII w . Strany i Narody Vostoka 22 (1980) 174-195; E. R. Knauer: Ex oriente vestimen
ta. Trachtgeschichtliche Beobachtungen zu Armelmantel und Armeijacke. In: Aufstieg und Niedergang der 
Römischen Welt, II, 12. 3. Principat. Hg.: H. Temporini. Berlin-New York 1985, 631-665; D. Bénazeth-P Dal-Prä: 
Quelques remarques ä propos d’un ensemble de vétements de cavaliers découverts dans des tombes égyptiennes. 
In: Arrnée romaine 367-382; G. B. Kubarev: The Robe of the Old Turks of Central Asia according to Art Materials. 
Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia 3 (2000) 81-88; S. A. Yatsenko: The Costume of the Yuech- 
Chihs/Kushans and its Analogies to the East and to the West. SRAA 7 (2001) 102-107; P. O. Harper-N. Kajitani-E. 
R. Knaver: A Man’s Caftan and Leggings from the North Caucasus of the Eighth to Tenth Century: Introduction, 
A Conservator’s Report, A Genealogical Study. MetMusJour 36 (2001) 83-154; Riggisberger Berichte 6 (1998) és 
10 (2001). A „hatások” megítélése szempontjából különösen tanulságos S. Szynkiewicz: Interactions between the 
nomadic cultures of Central Asia and China in the Middle Ages. In: One World Archaeology. Centre and periph
ery. Ed.: T C. Champion. London-New York 1989,151-158

791 Pl. A. Alföldi: A Sasanian Silver Phalera at Dumbarton Oaks. DOP 11 (1957) 237-239; Bálint (1978).
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Ez a visszfény messze nem elegendő az avarok, protobolgárok és honfoglaló magyarok régészeti kutatá
sában használt közhely (a „keleti kultúrák irányából feltételezett hatás”) elfogadtatásához; a „hatás” axió
mája mögött nem áll semminemű tipokronológiai elemzés. Ellenkezőleg: már egy futó pillantás is elegen
dő a közép- és belső-ázsiai ábrázolásokra annak megállapításához, hogy nemcsak az ott megörökített 
témák, de a viselet, a felszerelés, a személyek embertani típusa és az ornamentika egésze -  egészen konk
rét esetektől eltekintve (pl. a koreai követek ábrázolása az afrasiabi falfestményen792) alapvetően a közép
ázsiai városok kultúrájába tartozik, s nincsen köze a steppeihez.

A politikai és kulturális távolságok, valamint mindazon akadályok figyelmen kívül hagyása mellett, me
lyek a közép- és délkelet-európai steppei eredetű népeknek a közép- és belső-ázsiai ábrázolásokkal való 
azonosságának útjában állnak, sosem esik szó azokról a földrajzi távolságokról és kulturális akadályokról, 
amelyek a steppe és Turkesztán lakói között fennálltak. A földrajziak a tudományos és tudomány-népsze
rűsítő munkák nagy léptékű s a hegyvonulatokat egyáltalán nem, vagy csak jelzésszerűen föltüntető térké
pein nem érzékelhetők. Csakis a Közép- és Belső-Azsia történelmében való nagyfokú tájékozatlanság mel
lett képzelhető el, hogy ne lett volna o tt is ugyanolyan etnikai és kulturális sokszínűség, mint Európának 
hasonló léptékben kiragadott szeletében. Ami az ázsiai nagy hegyláncok kultúra-elválasztó jellegét illeti, ve
lük kapcsolatban is könnyű jól ismert európai példákra hivatkoznunk: a Kaukázus, a Kárpátok s az Alpok 
által elválasztott régiók között természetesen minden időkben voltak kapcsolatok, de a köztük fennállt kul
turális különbségek mindig is jóval nagyobbak voltak, mint az egyezések. Ugyanígy kell tekintenünk a 
Tarim- és a Turfáni-medence kultúrájára is, mely semmiképpen sem azonosítható az attól északra elterült 
steppéével, s akkor még nem is beszéltünk azon -  különben igen érdekes -  ábrázolások földrajzi környeze
téről, amelyek az ázsiai steppétől még nagyobb térbeli és kulturális távolságban vannak (a Kabul folyó kör
nyéke, a Takla-makán és a Lop-nor déli pereme).

Szükséges még mérlegelni azt a körülményt is, aminek nem kizárólag egyes közép- és délkelet-európai, 
valamint ázsiai régészeti kultúrák összehasonlítása szempontjából van jelentősége, hanem módszertanilag 
is átgondolásra érdemes. Arról a szemet szúró különbségről van szó, ami a keleti és a nyugati türk kaganá- 
tushoz kapcsolható sírok számában mutatkozik meg. Keletről kb. 400, nyugatról legföljebb 50 temetkezés 
ismert, mely különbség semmiképpen sem írható a kutatás színvonalának, intenzitásának vagy az ott dolgo
zó kollégák ez irányú érdeklődése hiányának számlájára. Mégha ez az aránytalanság részben a Tuvában le
folytatott hidrogénbomba-kísérleteket megelőző leletmentő expedícióknak köszönhető is, azaz hogy ott in
tenzív kutatások folytak, magyarázatként nem elég rá. Vezettek expedíciókat a volt Szovjetunió valamennyi 
közép-ázsiai köztársaságai területén (Khorezm, Kazakisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán), 
és az o tt élő régészek nemzeti érzése is ösztönözte volna az ilyen feltárásokat, ha lehetőség nyílt volna rá. 
Hogy mindezen kedvező adottságok ellenére Közép-Ázsiából ennyire kevés türk -  és 8. századi ujgur, 9. 
századi kirgiz -  leletet ismerünk, az már nem magyarázható a kutatás hiányosságával, hanem egy tisztán tu
dományos jelenségként kezelendő. Hogyan áll hát a nyugati türköknek a közép-ázsiai városállamok anyagi 
kultúrájára gyakorolt hatásáról szóló közhely megalapozottsága, amikor ez a nép még a saját közegében is 
szinte megragadhatatlan régészetileg? Emlékezzünk a 7. századi keleti türkök gyors elkínaiasodására, amit 
az orchoni felirat már említett részén a kagán annyira fölrótt a népének; s hasonló mutatkozik a nyugati tür- 
köknél is, akik a forrásadatok szerint a 8. századtól kezdve letelepedett életmódot kezdtek folytat
ni.793 A  kora középkori ázsiai steppei népek régészeti hagyatékának etnikai meghatározásaival kapcsolat
ban nagyfokú óvatosságra int az a történet, amely szerint Shih-min császár (350-352) elrendelte, hogy öljék 
meg a birodalmában (Kései Chao) élő összes hiung-nut (azaz ázsiai hunt). A parancs végrehajtása során sok 
kínait is kivégeztek, minthogy a hiung-nuk nagy része kínaiul beszélt és öltözködött.794 Legalábbis Kína és a 
belső-ázsiai steppei népek közti viszonyt illetően nagy valószínűséggel állítható tehát, hogy olyan esetekben, 
amikor valóban szoros kapcsolatokról és kulturális átvételről lehet beszélni, akkor leginkább a barbárok 
erőteljes elkínaiasodásával lehet számolni, s nincsen régészeti adat arra nézve, hogy ez ellenkező irányban 
is működött volna. Amikor pedig nem voltak ilyen szoros kapcsolatok, akkor bizonyára nem is lehetett em
lítésre méltó „kölcsönhatás”.

792 W. Anazawa-J. Manómé: Korean Envoys on the Mural Painting from Ancient Samarkand. Chosen Gakuho 80 
(1976) July.

793 Von Gabain (1973) 18; S. Stark: Nomaden und Seßhafte in Mittel- und Zentralasien: Nomadische Adaptations
strategien am Fallbeispiel der Alttürken. In: Grenzüberschreitungen. Hg.: M. Schuol-U. Hartmann-A. Luther. 
Oriens et Occidens 3 (Stuttgart 2002) 385.

794 W. M. McGovern: The Early Empires o f Central Asia: A  Study of the Scythians and the Huns and the Part they 
Played in World History. Chapel Hill NC 1939, 350.
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2. Statikus továbbá a „keletpreferencia” azért, mert a párhuzamként fölhasználandó adatot a környeze
téből kiragadja, a tárgyak helyi fejlődését (előzmények és utóélet), a kulturális hatások gyökereit figyelmen 
kívül hagyja. Márpedig az az elképzelés végtelenül merev, amelyik egyáltalán lehetségesnek tartja azt, hogy 
egy elvándorolt nép anyagi kultúrája az idő múlása és a nagy földrajzi távolságok ellenére is az őshazáéval 
rokon, ha nem éppen azonos maradhat. Ilyen összevetésnél mindkét régiót elemzés alá kellene vetni: az 
adott nép feltételezett, illetve feltételezhető őshazáját és az újabb országét. Ami az első kultúráját illeti, 
nyilvánvaló, hogy egy néprész elvándorlása után a hátramaradottak anyagi kultúrája továbbfejlődik, s az 
már csak részben lesz azonos az előző korszakéval, hiszen az adott kultúra mindig az egész régióban végbe
menő folyamatokkal tart (többé-kevésbé) lépést. (Fölösleges is hangsúlyozni, hogy a kölcsönhatások vidé
kenként rendkívül eltérőek lehetnek.) Ugyanez áll az elvándoroltakéra is, mert azok kultúrája is továbbfej
lődött, természetesen az új környezet hatása alatt. Az őshaza és az újabb szállásterület kultúrája tehát 
földrajzi, időrendi és kulturális okokból más-más irányú fejlődést vehetett, melyek egymással kevéssé ha
sonlíthatók össze (sokkal inkább a saját régiójukkal!). Következésként nincsen olyan „Kelet”, melynek kul
túrájából az adott kutató a tájékozottságától, kritikai érzékétől és tudományos célkitűzésétől függően az 
avar, protobolgár és honfoglaló magyar régészeti anyaghoz „párhuzamokat” ragadhat ki.

3. Következetlen a „keletpreferens” kutatásmód, mert míg földrajzi-kulturális tekintetben szűk látókörű, ad
dig a kronológia tekintetében túlságosan tág szemléletű.

a) A  „keletpreferencia” által vezérelt kutató a bizánci és európai leletanyagot az avar, protobolgár vagy 
honfoglaló magyar régészeti emlékek lehetséges párhuzamainak forráscsoportjaként alig vagy egyáltalán 
nem veszi számításba. Erre példaként már korábban is említettem a mezőszilasi típusú fülbevalók 
megítélését.795 Pusztán azért, mert egy ilyen az Altaj-vidéki kudyrgei temetőben is napvilágot látott, a 
mezőszilasi lelet még nem tekinthető az avarság belső-ázsiai eredetét igazoló adatnak (másokkal együtt 
1978-ban még így véltem én is796); hasonló fülbevalók ugyanis másutt is és más korszakokban is előfordul
tak. Különösen sokatmondó e típusnak az a drágább és gazdagabb kivitelű variánsa, amely 6-7. századi ke
let-európai sírokból került múzeumokba, s amelyek az Ufa-Medicinskij fakul’tet 2. sírjában talált példány 
ötvöstechnikai részletei és leletösszefüggései alapján vitathatatlanul bizánci eredetűek.797 (Kultúrtörténeti- 
leg ugyancsak sokatmondó az az ötvöstechnikai és esztétikai különbség, amely más steppei és bizánci ék
szerek között fennáll, vö. 89. kép.)

Másik példaként a mellékszíj as övnek a kora középkori steppei népekkel kapcsolatos szakirodalomban 
megfigyelhető tárgyalási módját említem. Az övnek a steppei világban játszott rangjelző szerepe és néhány 
közép-ázsiai övábrázolás rendszeresen szóba kerül a szakirodalomban. Az viszont nem, hogy az öv ugyanezt 
a szerepet játszotta már az Otestamentum írása idejében, a Római és Bizánci Birodalomban és a középkori 
Nyugat-Európában is. Mindez elkerülte az avarokkal, honfoglaló magyarokkal foglalkozó régészek figyel
mét, mert föl sem merült annak a gondolata, hogy kutatásaikat abban az irányban is érdemes kiszélesíteni. 
Ugyanígy annak sem gondoltak utána, hogy a szóban forgó népek régészetében folyton idézett közép-ázsiai 
ábrázolások ezen övtípus eredetének vizsgálata számára két okból is irrelevánsak: vagy mert nem mellékszí- 
jasok, vagy mert későbbiek az avarokénál. (így pl. a minden tudomány-népszerűsítő könyvben és kiállításban 
szereplő kettős övvel ellátott, tegzes, lándzsás harcos ábrázolása a 9. századból származik798 -  az Avar 
Kaganátus akkor már nem is létezett!). Nem néztek utána annak sem, hogy a steppelnek tartott mellékszíjas 
övék az avarokénál korábban (6. század közepe táján), egy egészen másik világban, ráadásul az ellenfelük
nél, a Bizánci Birodalomban terjedtek el (kopt falfestményeken, palesztinai, észak-afrikai mozaikokon és a 
konstantinápolyi császári palota mozaikpadlóján).799 Persze ha csak egyetlen égtáj, kultúra irányában folyta
tunk kutatásokat, akkor a legjobb esetben is csak ott fedezünk föl párhuzamokat, s bár logikusnak és meg
győzőnek tűnik majd a következtetés, hogy a kutatott kultúra azzal a bizonyos régióval (kulturális) kapcso
latban áll, a többi égtáj, kultúra mellőzése miatt a végkövetkeztetés eleve elhibázott lehet.

b) A keleti leletek és ábrázolások kronológiailag túlságosan tág kezelésmódja olyan elképzelésből táplál
kozik, mintha a Kelet (melyik részének?) kultúrája (melyik?) időtlen lett volna. A kutató szűk látásmódja 
a tudományos iskolájából és/vagy a tájékozódásra való igénye hiányából fakadhat. A most említett, alapjá
ban véve 19. század eleji, evolucionista ihletésű kutatási módszer mögött más rejlik: az ázsiai kultúrák im
manens voltának idealisztikus képzete. Hogyan másként juthatott valakinek eszébe, hogy egy 16. századi

795 Bálint (1993).
796 Bálint (1978) 205, Fig. 15: 3, 4.
797 Achmerov (1951) 127, ris. 36.
798 Pl. Silk Routes 196-197, No. 136.
799 Bálint (2001).
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oszmán-török árnyszínház játékfiguráját a nagyszentmiklósi kincs egyik korsóján látható ábrázolás párhu
zamaként kezelje?!800

Ilyen durva hibákat természetesen ritkán követnek el, de a pontos relatívkronológiai elemzések mégis
csak hiányzanak. Hogy keleti leleteket és ábrázolásokat az avar, protobolgár és honfoglaló magyar régésze
ti emlékek érdembeli értékelésébe bele lehessen vonni, annak az az előfeltétele, hogy az előbbieknek az 
említett népek Európába vándorlása előtti időből kell származniuk. Ennek azonban nem lehet eleget ten
ni, és ez különösen azokban az esetekben mutatkozik meg, amikor mégis megpróbálunk olyan leleteket, áb
rázolásokat felkutatni, amelyek megfelelnek az említett előfeltételnek. Erre példaként néhány közép-ázsi
ai falfestményen látható kardábrázolást hasonlítok össze kora avar kori leletekkel.

Két jól ismert, 500 körűire keltezett qyzili falfestményen a művész maga látható, aki derekán egy kardot 
hord.801 A kard függesztőfüle és formája, valamint a hüvelyen ábrázolt kőberakások az avar leletanyagban 
teljesen ismeretlenek. (Megjegyzendő, hogy ezek a kardok díszítetlen övről csüngnek le, és tulajdonosuk 
egyértelműen indoiráni embertani típusú.) Természetesen bárki mondhatná, hogy éppen ezt a kardtípust 
nem vették át, illetve hozták magukkal Ázsiából, és hogy éppenséggel Qyzil és/vagy a környéke nem állt 
kapcsolatban az avar etnogenezissel. Csakhogy egy másik qyzili falfestmény egy másik, végeredményében 
hasonló tanulságot kínál: a „16 kardos barlangjának” falfestményén látunk olyan rövid kardokat, amelyek 
P alakú függesztőfüle rokonnak látszik a kora avarokéval. Kronológiailag azonban nem hozhatók kapcso
latba egymással, minthogy az előbbiek a 600-650 közti időszakból származnak -  akárcsak az avar koriak! -  
és nem 567 előttről, azaz az avaroknak Ázsiában való tartózkodása idejéből.802 Mindezzel nem lehet azt bi
zonyítani, hogy az avarok a szóban forgó kardfül-típust Ázsiából hozták volna magukkal, ráadásul a qyzili 
kardok hossza, formája és keresztvasa annyira eltér a Kárpát-medenceiekétől, hogy elképzelhetetlen, hogy 
a függesztőfülük bármilyen módon kapcsolatban állna az avarokéval. (Nem árt tudni: Qumturában tokhár, 
Fondukistánban etnikailag azonosíthatatlan vezéreket lehet látni, akik ilyen kardot hordanak, s az övükön 
nagy kerek vereteket ábrázoltak803 -  ezeknek az embereknek semmiféle steppei kapcsolatuk nem lehetett.) 
Ahelyett tehát, hogy a P alakú kardfüggesztő füleket Közép-Ázsiából származtatnánk (miként korábban jó
magam is804), a jövőben inkább azt érdemes figyelembe venni, hogy ez a kardtípus a 6. században a Fekete
tenger vidékén és a Transzkaukázusban is jelen volt.805

4. Kultúrtörténetileg elfogadhatatlan az a mód, ahogyan a keleti régészeti leleteket és ábrázolásokat a szó
ban forgó Kárpát-medencei és balkáni népek őstörténetébe építve használják fel. Milyen alapon képzelhető 
el, hogy a Balkánon a 8-10. században Bizánc erős befolyása alatt élt és elszlávosodó protobolgárok anyagi 
kultúrájában ázsiai elemek lennének? Márpedig egy ideje találkozunk a bulgár szakirodalomban olyan cikkek
kel, amelyek protobolgár leleteket közép-ázsiai ötvöstárgyakkal és ábrázolásokkal közvetlen összefüggésben 
mutatnak be. Sosem esik arról szó, hogy ezek a keleti elemek hogyan jutottak volna oda. „Kapcsolatok” ré
vén? A kora középkori Balkán és Közép-Ázsia között kereskedelemről, követjárásokról nem tudunk. Ettől 
ugyan még eleve nem zárkózhatunk el a lehetőség mérlegelésétől, de vele érvelni már túlságosan kockázatos 
volna. Vagy kövessük N. Mavrodinovot, aki a protobolgár művészetben (?) meglevő keleti elemeket (?) abból 
az időből eredeztette, amikor az ősbolgárok még Ázsiában éltek?806 Fentebb már jeleztem: reménytelen meg
kísérelni az ősbolgároknak az Európába való bevándorlása (463) előtti hagyatékát a közép-ázsiai leletanyag
ból elkülöníteni, hogy a kelet-európai steppén az 5-7. században élt bolgárok régészeti anyagát a többi kora
beli lelettől megkülönböztetni (ld. 117. old.). Annak az óriási és szinte kibogozhatatlan kapcsolatrendszernek 
egyetlen történeti és/vagy régészeti elemét sem ismerjük, amelyik a protobolgárokat vagy az avarokat Ázsiával 
összeköti, ábránd tehát a leleteiket, ornamentikái elemeiket közvetlenül Ázsiával kapcsolatba hozni. A régé
szeti kultúra (tárgy- és képtípusok, ornamentika) terjedésének általános vizsgálata természetesen mindörök
re a feladatunk marad, de az az eseménytörténet és etnogenezis meghatározására alkalmatlan.

A „keletpreferencia” tehát módszertani és szemléletbeli hibákból, tájékozatlanságból fakad, melyek a ré
gészeti kultúra általános kérdéseivel foglalkozó nagyszámú szakirodalom segítségével kiküszöbölhetők. Az 
a romantikus múltkép pedig, ami a közép- és kelet-európai régészetben itt-ott föllelhető, a 21. század folya
mán végbemenő európai integráció és polgárosodás révén (remélhetőleg) el fog tűnni.

800 Alföldi (1951) 127, Pl. II: 2/3.
801 Silk Routes 74, Fig. C.
802 Ibidem 168, No. 107.
803 Hackin (1959) Fig. 199.
804 Bálint (1978).
805 Idem  (1992).
806 Mavrodinov (1943).
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VI. A NAGYSZENTMIKLÓSI KINCS 
ÉS A 6-10. SZÁZADI BIZÁNCI FÉMEDÉNY-MŰVESSÉG. 

A VRAPI LELET „AVAR” VONATKOZÁSAI

BEVEZETÉS

A Közép- és Kelet-Európa régészetével foglalkozóknak nehéz tudomásul venniük, hogy Bizánc anyagi kul
túrájának legalább két évszázados hagyományra visszatekintő kutatásában a „régészet” fogalma jóval szé
lesebb tartalmú (és leletekben gazdagabb!), mint a saját tudományterületükön.807 Az adottságok miatt ott 
elsősorban az építészeti emlékek, az ikonok, a festmények, a mozaikok és a textilek stb. állnak az érdek
lődés homlokterében, amihez hosszú időn keresztül néhány ékszer és még ritkábban egy-egy kerámiatípus, 
használati eszköz vizsgálata éppen csak kiegészítésként járult. L. Maculevic úttörő munkája után a bizán
ci fémedény-művességgel összefoglalóan, modern tudományos részletességgel csak rövid ideje, mintegy 
két évtizede foglalkoznak;808 mostanában derült ki, hogy közel 1500 db ezüstedény maradt ránk.809 Egye
dül e rövid időszakasz alatt nagyobb mértékben gyarapodtak az idevonatkozó ismeretek, mint összessé
gükben a 20. század egész korábbi részében; a közelmúltban vált pl. ismertté egy gazdag 6. század-7. szá
zad közepe közötti észak-szíriai templom liturgikus felszerelése.810 A sioni (Törökország) és a Kaper 
Koraon-i (Szíria) kincsek monografikus feldolgozásai811 a bizánci ötvösség kutatásán belül olyan sok újat 
hoztak, mint pl. amilyen szenzációt a művészettörténet számára a Sínai-hegyi Szent Katalin-kolostorban 
fölfedezett ikonok jelentettek. Az említett két kincs jelentősége az egész európai kora középkori fémmű
vesség kutatása számára akkora és annyira univerzális, hogy még a tőlük földrajzilag, történetileg és kul
turálisan igen távol eső avar, kelet-európai steppei „fejedelmi” sírleletek és a nagyszentmiklósi kincs érté
kelése számára is kínálnak tanulságot:

a) Koruk szempontjából: pontosan abból a korszakból származnak, amikor mázsaszámra áramlott az 
arany az avarokhoz. Köztudott, hogy azon háromnegyed évszázad során, amikor az avarok rendszeresen in
dítottak hadjáratokat Bizánc ellen, a Balkánon kevés egyházi és világi kincs lehetett biztonságban tőlük. 
A bizánci világ jelenleg ismert fémedény-művességét összességében szemlélve, annak egyetemességét kons
tatálva nincs okunk azt gondolni, hogy az 550-565 között készült, az antik Lydia tartomány szívében elrej
tett sioni kincs edényei lényegesen eltérhettek volna azoktól a bizánci edényektől, mint amilyenekkel az 
avarok Európába lépve (557/558: követjárás Konstantinápolyban, 558-568: tartózkodás a kelet-európai 
steppén), majd az 568-as Kárpát-medencei honfoglalást követő években megismerkedhettek. Joggal felté
telezhető, hogy ilyen edényeket (is) láthattak a Bizánccal kapcsolatba kerülő avarok, s hogy 568/569 körül

807 J. H. Rosser: A Research Strategy for Byzantine Archeology. Byzantine Studies 6 (1979) 152-166; J.-R Sodini: La 
contribution de l’archéologie ä la connaissance du monde byzantin (IVe-V IIe siécles). DOP 47 (1993) 139-184; 
E. Zanini: Archeológia bizantina in Italia. Stato della questione. In: I Congresso Nazionale di Archeológia 
Medievale. Red.: S. Gelichi. Firenze 1997, 20-27; idem: Introduzione all’archeologia bizantina. La Nuova Italia 
Scientifica, Studi Superiori NIS 228 (Roma 1994). -  Érdekes azt is megfigyelni, hogy a „bizánci régészet” fogalmá
nak tartalma mennyire nem változott az elmúlt 100 év leforgása alatt, vö. G. Schlumberger: Mélanges d’archéolo- 
gie byzantine. Paris 1895; Dalion (1911). Külön érdekességet jelent O. Mazal: Handbuch der Byzantinistik. Graz 
1988. c. kézikönyve azáltal, hogy egyáltalán nem is tárgyalja a régészeti leleteket! A kutatástörténet, az elméleti és 
módszertani kérdések áttekintése: M. L. Rautman: Archaeology and Byzantine Studies. Byzantinische Forschun
gen 15 (1990) 137-165.

808 Monisson (1995) 539.
809 Mundell Mango (1994b) 46-54.
810 H. C. Evans et alia: The Arts of Byzantium. MMA Bull 58 (2001) Spring 38.
811 Mundell Mango (1986); Ecclesiastical Silver.
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ilyenek közül választott ki magának Baján egy ezüsttálat Sirmium első ostroma alkalmával (Menandros par. 
27),812 amint az I. Justinianus pecsétéivel ellátott tépei táltöredék valóban ebből a korszakból származik. 
Ami a kelet-európai steppét illeti, egyetlen példát említek: ugyanebben a periódusban álltak Bizánccal szö
vetségben a kutrigurok is, úgyhogy a Dontól nyugatra elterült szállásterületükről elvileg ilyen edények elő
kerülését várhatnánk.

b) Gazdasági jelentőségük szempontjából: tanulságos látnunk: egy bizánci püspök egymaga lehetett 
olyan anyagi helyzetben, hogy kb. 500 font (1,6 kg) súlyban 53-55 db ezüstedényt tudott ajándékozni egy át
lagos jelentőségű templomnak. Ugyanígy 500 font súlyúnak mondták azt az aranytálat, amelyet Sisemand 
vizigót herceg ígért 631-ben Dagobert frank királynak, ha megsegíti őt Svintila király ellenében (Fredegar 
IV 73).813 Ezek az adatok messze nemcsak az egyház, hanem az egész társadalom gazdagságát és az ötvös
ség fejlettségét mutatják. Összehasonlításul: az ugyanazon időben az Avar Kaganátusba tömegesen áramló 
aranyból -  egy feldarabolt ezüsttál negyedétől (Tépe) és a budakalászi korsótól (99. kép: 1, 12; 119. kép: 2) 
eltekintve -  hasonló edények egyáltalán nem maradtak fenn. Senki sem vonhatja kétségbe, hogy e helyzet
nek nem egyedül a Kárpát-medencei egyházi szervezet hiánya lenne az oka, melynek vezetőinek eo ipso kel
lett volna ilyen edényeket birtokolnia; a leletanyag egyértelműen mutatja ugyanis, hogy olyan világi arisz
tokrácia sem volt itt, amelyik -  a bizáncihoz és a merovinghoz hasonlóan (ld. 583. old.) -  nemesfém edények 
készíttetését és ajándékozását fontosnak tartotta volna.

c) Keletkezésük szempontjából: e két kincs története más-más, de ugyanannyi idő alatt keletkeztek. 
A sioni kincs elrejtése egy feltételezés szerint az antik Korydalla környéke ellen 655-ben intézett arab tá
madással hozható kapcsolatba. Ez azt jelentené, hogy pontosan 100 év telt el készülése és földbe kerülése 
között,814 ami -  számunkra tanulságosan -  nagy idő. A Kaper Koraon-i kincs ugyanennyi idő alatt alakult 
ki: öt család és/vagy jó ötven személy három nemzedéken át ajándékozott tárgyaiból állt össze. Ez a típusú 
kincsképzési gyakorlat megegyezik a bizánci és a kora középkori európai kincseknél általában megfigyelhe- 
tővel -  a nagyszentmiklósi kincs keletkezésénél is kb. ennyi idő eltelte feltételezhető.

Mind a nagyszentmiklósi kincs, mind a kelet-európai steppével szomszédos területeken (Káma- és 
Dnyeszter-vidék) előkerült kincsek eltérnek az említett bizánciaktól. A következőkben előbb azt nézzük 
meg közelebbről, hogyan viszonyul a nagyszentmiklósi kincs a bizánci fémedény-művességhez, majd azt, 
hogy mi a helyzet a fémedények tekintetében a protobolgárok lakta Balkánon, végül pedig hogy mik ezen 
összehasonlítások korlátái.

812 Valószínűleg nem tudván, hogy a régészek más-más tárgytípust értenek alatta, ugyanaz a szó a fordításokban kü
lönféle megnevezést kapott: „ezüst tál” (Schale): Lukinich Menander Protector történeti művének fennmaradt 
töredékei. Középkori Krónikások 4 (Brassó 1905) 115-116; „ezüst tányér” (Teller): Szádeczky-Kardoss (1992) 37; 
„silberne Schale”: Doblhofer (1955) 147; „silberner Diskos”: Pohl (1988) 180.

813 Hardt (1998) 322.
814 A  vita érveit és irodalmát Id. H. Hellenkemper: Ecclesiastical Silver Hoards and their Findspots: Implications for 

the Treasure Found at Korydalla, Lycia. In: Ecclesiastical Silver 68-69.
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AZ 5-10. SZÁZADI BIZÁNCI FÉM ED ÉN Y -M Ű V ESSÉG

Az összehasonlítás során komoly problémát jelent, hogy az 1. ezredév 2. feléből egyáltalán tanulmányozha
tó edények legnagyobb része a 6-7. századból származik, s a 8-9. századból csak egy-két darabot ismerünk 
(erről ld. alább); így hát az alább következő megállapítások érvényességét a rendelkezésre álló adatok ke
retei nagyon behatárolják. A keleti fémedény-művességekéhez hasonlóan ebben az esetben is hangsúlyoz
nom kell, hogy a most következő áttekintés -  kutatástörténeti előzmények és a szerző részéről kellő szak
mai specializáció híján -  nyilvánvalóan nem hiánytalan és nem hibátlan. Úgy gondolom azonban, hogy az 
alábbiak még e korlátok között is kínálnak tanulságokat a nagyszentmiklósi kincs tanulmányozásához.

Nyersanyag

Az összehasonlítás ebben a tekintetben rendkívül egyszerű: Bizáncban -  az aranyban való bőség815 ellenére
-  nem használtak aranyedényeket (egyedül az a tál és kehely látszanak annak, amelyet Justinianus császár 
és felesége tartanak kezükben a ravennai San Vitale-templom mozaikján [93. kép: 3, 4/).8l6E helyzetben az 
arany vrapi füles csészéknek a nagyszentmiklósi 8. sz. edényével azonos anyaga és tipológiai azonossága ki
emelkedő jelentőséghez jut (ld. alább). Ezzel szemben ezüstből viszonylag kevés volt a birodalomban; rész
ben ezért, részben pedig a római fémedény-művesség hagyományai folytatása következtében is alakult úgy, 
hogy az abból előállított edények, étkészletek (korsók, tálak, csészék, kanalak stb.) szintén a legmagasabb
-  s egyben társadalmilag igen széles817 -  luxusigényeket elégítették ki.818 A bronzedényekkel nem tudunk 
összehasonlítást tenni; kutatottságuk foka csak látszólag hasonlít ahhoz, ami 15-20 évvel ezelőtt az ezüstből 
készültek esetében tapasztalható volt -  valójában rosszabb annál.8183 Az már M. Mango könyve és az
S. Boyddal közösen kiadott tanulmánykötet megjelenése előtt is köztudott volt, hogy milyen nagy számú 
ezüstedény áll a kutatás rendelkezésére az 5-7. század közti időszakból. Ezzel szemben a bronzból készült 
edényekről jelenleg csak elszórt ismereteink vannak; a kutatás nemigen fordít rájuk figyelmet, a városása
tások során napvilágot látottakról -  előttem ismeretlen okból -  csak kivételes esetekben születik közle
mény. Az utóbb említettek lemezből, kalapálással készültek és a mindennapi élet használati tárgyai közé

815 A  solidusok külföldre kerülését megakadályozni kívánó törekvések az állami pénzpolitika érthető és gazdaságpo
litikailag helyes intézkedései voltak. Nem vettem észre, hogy a történeti szakirodalomban foglalkoztak volna az
zal, hogy a bizánci állam miért nem volt képes betartatni az I. Valentinianus által hozott, a Codex Justinianus 
4.63.2. által is átvett, évszázadokon át érvényben levő törvényt.

816 Más edényábrázolások azt mutatják, hogy -  meglepő módon -  Bizáncban tipológiailag általában hitelesnek tekint
hetjük a mozaikokon, edényeken látható edényeket.

817 Tanulságos a K. Painter és A. Cameron között lezajlott vita a késő római kincsek birtokosainak köréről, Id. Painter 
(1988); A. Cameron: Observations on the Distribution and Ownership of Late Roman Silver Plate. JRA 5 (1992) 
178-185; K. Painter: Late-Roman Silver Plate: a Reply to Alan Cameron. JRA 6 (1993) 109-115.

818 Mundell Mango (1999) 696-697.
818a E terület kutatása is elkezdődött: 2003 novemberében Párizsban „La vaisselle de bronze paleobyzantin” című kon

ferencián vettem részt.
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tartoztak.819Teljesen más a helyzet az öntött („kopt”) bronzedényekkel, ezekkel több cikk és tanulmány fog
lalkozott, és rendeltetésük is eltérhetett az előbbiekétől.820 Az eltérés nem kell, hogy meglepetést keltsen; 
Bizáncban eleve megkülönböztették az arany- és ezüstműveseket, és Konstantinápoly külön negyedében, a 
palota mellett levő „fények házában” (kalkhoprateia) székeltek a bronztárgyakkal kereskedők és az arany
tárgyak, -ékszerek ötvösei.821 A bronzedények között a nagyszentmiklósi kincs kutatása számára nem talá
lunk releváns párhuzamot.

Tipológia

A nagyszentmiklósi kincs edényeinek kulturális helyét, másokkal való tipológiai egyezéseit és eltéréseit ke
resve célszerűnek láttam bizonyos csoportokba rendezni az 5-10. századi -  gyakorlatilag azonban csak az 
5-7. századi -  fémedény-művesség termékeit. Reményem szerint ez szolgál némi tájékoztatással mind a Bi
záncban használatban volt edények főbb típusait illetően, mind pedig arról, hogy a nagyszentmiklósiakhoz 
hasonló edénytípusok egyáltalán hol lelhetők föl.

Ha a ránk maradt kora középkori edények tipológiai változatosságát nézzük, akkor összességükben a bi
zánci és a szászánida fémedények mutatják a legnagyobb tipológiai változatosságot (11, illetve 10 edénytí
pus). Ez a szám felülmúlja a közép-ázsiai (7-féle), valamint korai iszlám (8-féle) fémedény-művességben 
szerintem tipologizálható edényfajták számát, és a fémedényeknek a két birodalom társadalmában betöl
tött kiemelkedő szerepéről tanúskodik. A bizánci fémedények nem egyedül a tipológiai gazdagság tekinte
tében mutatnak nagy változatosságot, hanem -  az egyes edénytípusokat figyelve -  a többi edényművesség 
esetében ismertnél Bizáncban jóval nagyobb számú formaváltozat és lényegesen magasabb darabszám fi
gyelhető meg. Ezzel szemben a közép-ázsiai és különösen a korai iszlám fémművességet meglehetős tipo
lógiai egyhangúság jellemzi. Az edénytípusok magas száma ellenére összességében hasonlót lehet monda
ni a szászánida Irán fémedényeiről is, mivel azok -  a túlnyomó többségüket kitevő korsók, tálak és tálkák 
mellett -  mind a darabszám, mind a változatosság tekintetében a bizánciaknál jóval szerényebb benyomást 
keltenek. Az edénytípusoknak a bizánci fémedény-művességéhez hasonlóan nagy -  valójában még annál is 
nagyobb! -  számával, változatosságával egyedül a rómainál találkozunk. Egy, a római kori fémedény-kin- 
csekről készült tipológiai táblázat a nem-specialisták számára kitűnő, darabszám szerinti tájékoztatást nyújt 
az ott használatban volt edénytípusok, asztali étkellékek rendkívüli sokféleségéről (a táblázat rövidített és 
egyszerűsített változatát ld. 94. kép). Minthogy egy adott társadalomban használt edénytípusok változatos
sága egyértelműen kulturális jelenség, ami részben az étkezési kultúrával (95. kép), részben a fémedények
nek a társadalomban betöltött szerepével (ajándékozások) függ össze, ezért érdemes itt leszögezni: Bizánc 
a nagyszámú formaváltozat és a magas darabszám szempontjából (is) Róma folytatódásának tekinthető (96. 
kép). Ebben az összefüggésben nagyon tanulságosnak tartom megjegyezni, hogy a nagyszentmiklósi kincs 
ránk maradt 23 db edénye szintén nagy tipológiai változatosságot mutat (10-féle), de még a 7. századi avar 
sírokból napvilágot látott edények is 5-féle típusba sorolhatók. Megállapítható tehát, hogy pusztán típusa
ik változatosságát nézve a nagyszentmiklósi fémedények inkább a bizánci, mintsem a 8-10. századi közép
ázsiai és iszlám készítményekhez állnak közel.

A ránk maradt bizánci fémedényeket legnagyobb számban a korsók és a tálak képviselik (97-99. kép), 
mellettük a kelyhek és a merítőedények tartoznak még a gyakrabban előforduló edénytípusok közé. A kor
sók között -  a római kori típus egyértelmű továbbéléseként (akárcsak a gyűrűs peremű, zömök korsóké ese
tében, vö. 41. kép: 1, 2) -  az 5. századig fordulnak elő a fül nélküli, nyúlánk formájúak (95. kép: 5, 6), amit 
a 6. századtól kezdve igen gyakorivá váló, a közepüknél vagy az alsó harmadukban kiszélesedő füles korsók

819 Carretta (1982) együtt tárgyalja az öntött „kopt” edényeket a lemezből kalapáltakkal; Engemann (1984). -  Talán 
egyszer eljut oda a régészeti kutatás, hogy szét tudja választani az italo-bizánci és a kelet-mediterrán típusú bronz
edények csoportját; mindenesetre a 7-8. századi írásos források ezeket megkülönböztetik, ld. Claude (1985). 
A  bronzlemezből készült itáliai edényeknek kezdenek figyelmet szentelni, ld. a köv. j.

820 Bőséges irodalmukból a legfrissebb közlemények: B. Trier: Ein „koptisches” Bronzegefäss des 7. Jahrhunderts aus 
dem Gräberfeld bei Thierhaupten-Oberbaar. BVB1 57 (1992) 282-286; P. Périn: A propos des vases de bronze 
„coptes” du VIP sied e  en Europe de l’Ouest: le pichet de Bardouville (Seine-Maritime). CahArch 40 (1992) 
35-50. Az itáliai, szardíniái és spanyolországi leletek tanulságos összehasonlítása: E. Riemer: Romanische 
Grabfunde des 5 .-8 . Jahrhunderts in Italien. Internationale Archäologie 57 (Rahden 2000) 227-229.

821 Lombard (1974) 128-129.
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93. Bizánci edényábrázolások: 1: kehely (Melchizedek áldozata, Ravenna, presbitérium, 6. század); 2: aranykehely 
(Gourdon, 5-6. század); 3-4: tál és kehely Justinianus és Theodora kezében (Ravenna, San Vitale, 548 előtt)

(99. kép: 1-3) váltanak föl. A füles korsók tipológiai csoportjában a nagyszentmiklósiak közül egyedül a 2. 
és a 7. sz. korsónak akad analógiája (4L kép: 2; 200. kép: 1, 2, 4) a többi mindenben eltér a tárgyalt Kárpát
medencei kincs edényeitől, mások a test arányai, a száj és a talp kiképzése, eltérést jelent továbbá a fül alak
ja és az ujj támasztó pöcök típusa, valamint a nagyszentmiklósiak nyakán levő gallér hiánya.

A tálak között van néhány hatalmas méretű (átm.: 50-60 cm [97. kép: 4-6; 98. kép: 1]), de a többségük 
20-30 cm átmérőjű (98. kép: 2-4; 99. kép: 7-11). Az előbbiek nyilvánvalóan világi célokat szolgáltak, az utób
biak egyik része egyértelműen egyházi rendeltetésű, mások (pl. az I., II. ciprusi kincs) eleve reprezentáció
ra készültek. Ez az edénytípus a nagyszentmiklósi kincsben nem fordul elő.822 A kehely mint olyan Bizánc
ban liturgiái célt (eucharisztia) szolgált (93. kép: 1, 2), a hasonló felhasználás a nyeles merítőedények (100. 
kép: 5) esetében csak feltételezhető; mindkét edénytípus -  a liturgikus funkció minden gyanúja nélkül -  föl-

822 Számolnunk kell azért azzal, hogy az előkerülésével kapcsolatban 1799. szeptember 10-én fölvett jegyzőkönyvben 
„valami tányér forma” is szerepelt, ld. Prohászka (2002) 48.
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94. Római fémedények, I: típustáblázat (A. Kaufmann-Heinimann nyomán)

lelhető a tárgyalt kincsben. A bizánci kelyhek száma egyelőre nem tesz lehetővé tipokronológiai csoporto
sítást, a 6-7. századon belül figyelhetők meg kisebb variánsok (pl. 100. kép: 1-4), melyek jelentősége a je
lenlegi kutatási helyzetben nem ítélhető meg. A nagyszentmiklósi kelyhek jellegzetessége a szokatlanul la
pos csészéjük, valamint a keskeny, viszonylag magas szár, a széles talp és a nodusnak a szár közepén való 
elhelyezése -  e vonásaik alapján egyértelműen az avar koriak egyik csoportjával egyeznek meg, és nem áll
nak közel a bizánciakhoz; azok csészéje ugyanis többnyire mély, nyele a vége felé enyhén kiszélesedő, né
melyiknek külön talpa van. A nagyszentmiklósi 15. és 16. sz. nyeles tálkák csak távolról sorolhatók a római 
formákat követő823 bizánciakkal azonos tipológiai csoportba: laposak, talp nélküliek, és nyelük éppen elkes
kenyedik (s nem kiszélesedik).

Mindezen kívül Bizáncban egy sor olyan, különféle formájú és rendeltetésű (evés, kézmosás, mártás tá
rolása stb.) talpas vagy talp nélküli tálkát (100. kép: 7), kisebb-nagyobb füles edénykét vagy vedret (100. kép: 
8-10), négyszög alakú vagy ahhoz hasonló lapos tálat (99. kép: 12) használtak, amelynek egyáltalán nincsen 
megfelelője a nagyszentmiklósi edények között. A már említett, kétoldalt lapított oldalú korsón kívül van 
viszont még további két edénytípus, melynek párhuzama kimutatható kincsünkben. Az egyik a nagyszent
miklósi 8. sz. füles tálkáé, melynek rokonsága az indadíszes (106. kép) és a díszítetlen fülű vrapiakkal (107., 
109. kép) már az utóbbiak közzététele óta közismert, ezen kívül a közöletlen, díszítetlen fülűvel (108. kép) 
van egy szintén figyelemre méltó közös vonása (erről bővebben 470., 476. old.). A másik, Nagyszentmiklós- 
sal rokonságot mutató edénytípus egy kis fedeles szelence, ennek a nagyszentmiklósi 19. sz. edénykével va
ló kapcsolatáról szintén másutt esik szó (ld. 243. kép: 1).

A bizánci edények tipológiai vizsgálatakor célszerű az ábrázolásokat is figyelni; azokon olykor a múzeu
mi gyűjteményekből ismertek is fölfedezhetők (93. kép: 1, 2).

Összefoglalva: Az  itt bemutatott bizánci fémedények között négy típus akad, melynek egyáltalán van pár
huzama a nagyszentmiklósiak között (korsó, patena, füles tálka, kehely), az eltérések közül kincsünkben a 
legfeltűnőbb a tálak hiánya. A kincset készítő ötvösök kulturális kötődését illetően bizonyos tájékoztatást 
nyújt, hogy az ázsiai fémedény-művességekkel még ilyen szerény mértékű kapcsolatok sem mutatkoznak. 
Külön említendő viszont egy tárgytípus: a 7. századi kelet-európai (Mala Perescepino, Kelegeja) és a 7. szá
zadi avar ivókürtök; bár Bizáncban pontos tipológiai megfelelőjük nincsen, az iváskultúrának ez az eleme 
csakis onnan juthatott el az említett régiókba. Itt kell szóba hoznunk azt is, ami mellett eddig elment a kuta
tás: a nagyszentmiklósi korsók fülét egyértelműen bizánci típusú ornamentika díszíti (pont-vonal, tojássor, 
ld. 426. o. és 277. kép) -  ilyen típusú a keleti fémedényeken egyáltalán nem fordul elő.

823 Ld. pl. a 3. századi thili kincs patenáját: Pirzia Biroli Stefanelli (1991) 197, Fig. 198.
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95. Római fémedények, II: ábrázolás Caius Vestorius Priscus sírjának falán (2. század)
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Im- TV

96. Római fémedények, III: bronzedények típusai (C. Cecci metszetei)



Ornamentika

A nagyfokú, hosszan sorolható eltérések mellett nagyfokú egyezések is mutatkoznak. A bizánci korsók dí
szítésének egyik jellegzetes kompozíciója a narratív tartalmú „chain story” és a római hagyományokat foly
tató „parallel stories”. (Ez utóbbi Keleten nem terjedt el.) Az előbbi egyetlen történet, illetve jelenetsor, 
melyet az edény hasán körbefutva ábrázoltak; a keleti fémedény-művességekben is gyakori. Az utóbbinál a 
korsó teste 2-3 frízre osztott, melyekben más-más jelenet vagy díszítőmotívum van. A „chain story” 
Nagyszentmiklóson egyáltalán nem, a frízekbe való komponálásra emlékeztető díszítési elv egyedül a 7. sz. 
korsónál fordul elő. A díszített bizánci korsók legtöbbjénél az egész felületet kitöltötték. (A nagyszentmik- 
lósiak között egyedül a 2. és a 7. sz. ilyen, s ez az egyezés nem véletlen, mert egyébként is ezek mutatják a 
legtöbb rokonságot a bizánci ornamentikával.) Sokatmondó a nagyszentmiklósi edényeken -  a keresztábrá
zolásokon kívül -  a keresztény jelenetek, témák teljes hiánya (ld. 97. kép: 6; 98. kép: 2), ugyanígy nincsenek 
antik témák, idillek sem (ülő pásztor: 99. kép: 7-10). Egyetlen kivételt megint a 7. sz. korsó jelent, melyen 
éppenséggel négy antik-bizánci eredetű képtípus figyelhető meg (Ganymédés-jelenet, békára vadászó dar- 
vak, kődobálás, lobogó „kendő”), ami a Rómából eredő lapított edényformával, a fül gömbsoros díszítésé
vel együtt vizsgálva az edény készülésében egyértelmű bizánci befolyásról tanúskodik. Kétségkívül bizánci 
eredetű a nagyszentmiklósi edényeken ábrázolt griff és az állatküzdelmi jelenet, amint az az 1., 2., 5., 6. sz. 
korsók gallérján a körcikkelyes ornamentika, a 2. sz. korsón medaillonjait körbefogó kettős ívsor, valamint 
a 4. sz. korsó fülén a pont-vonal elem, a 3., 4. sz. korsó szalagfonatai között és a hasukon a rézsűt hálószer
kezetbe komponált keresztmotívumok, továbbá a poncolt hátterű inda is. Bizánci hatásra, illetve kapcsolat
ra mutat még egy tárgy ábrázolása (gyűrűpáncél) és két ötvöstechnikai fogás (opus interrasile és üvegbera
kás). Mindez együtt a nagyszentmiklósi kincsnek minden más fémedény-művességgel, illetve kultúrával 
valót jóval meghaladó bizánci kapcsolatáról tanúskodik. A kincs készülési helyével kapcsolatos dilemmák 
eldöntését, azon triviális kijelentés megtételét, hogy Nagyszentmiklós nem bizánci készítmény, s még csak 
nem is a birodalom valamelyik periférikus, pl. balkáni műhelyéből származó termék, néhány körülmény fi
gyelembevétele vitathatatlanná teszi: a nagyszentmiklósi edények díszítése összességében nem bizánci jelle
gű, a bizánci fémedények jellegzetes díszítésmódja és -elemei nem találhatók meg rajta. Rendkívül érdekes 
viszont, hogy egyes bizánci eredetű díszítőelemei (griff, állatküzdelmi jelenet, körcikkelyes ornamentika 
stb.) eredeti környezetükben nem fémedényeken, hanem a bizánci művészet más területein, elsősorban az 
építészeti emlékeken gyakoriak. Ez egyértelműen mutatja, hogy a nagyszentmiklósi edényeket készítő öt
vösök nem bizánciak, nem bizánci kultúrájúak voltak, hanem csak átvettek jó néhány elemet az általa jól 
ismert utóbbiból. Ugyanez történt egy jellegzetes bizánci ötvöstechnika, az opus interrasile alkalmazásakor 
is; az ugyanis olyan módon történt, amilyen Bizáncban nem fordul elő (a felforrasztás, a háttér révén ugyan
is éppen az interrasile jelleg veszett el).

Összefoglalva: A nagyszentmiklósi kincs részben a bizánci kultúra hatása alatt készült. E hatás mértéke és 
jellege azonban azt már egyáltalán nem engedi meg, hogy Hampel Józseffel egyetértésben „...a nagyszent
miklósi kincset bízvást a bizánci művészet legkorábbi emlékei közé ”824 soroljuk.

824 Hampel (1885) 184.
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97. Bizánci fémedény-művesség, I: nagy ezüst- és aranyedények (M: 1-4, 6: 1:6; 5: 1:9): 1: aranyozott ezüstamfora 
(Mala Perescepino, 7. század); 2: tál (Sludka, 527-565); 5: ezüstkorsó (Horns, 6/7. század); 4: tál (Strasbourg 

környéke, 6. század); 5: Gelimer tálja (530-533); 6: Dávid és Góliát harcát ábrázoló tál (ciprusi kincs, 7. század)
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98. Bizánci fémedény-művesség, II: ezüsttálak (M: 1:6): 1: tál (Kumluga, 550-560 körül); 2: tál (Stuma, 574-578); 
3: tál (II. ciprusi kincs, 7. század eleje); 4: ezüsttál (Phela, 6-7. század)
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99. Bizánci fémedény-művesség, III: ezüsttálak, korsók és palack (M: 1:6): 1: bronzkorsó vörösréz inkrusztációval 
(Budakalász, 6. század); 2: korsó (Mala Perescepino, 582-602); 3: korsó (Hama, 6. század közepe (?);

4: palack (Riha, 582-682); 5: korsó (Szíria, 5-6. század); 6: korsó (Bol’soj Kamenec, 400 körül); 7: tál (Káma-vidék, 
600-650 körül); 8: tál (Klimova, 527-565); 9: tál (Sludka, 6. század); 10: tál (ismeretlen lelőhely, 7. század);

11: tál (Martinova, 651-668); 12: tál (rekonstrukció) (Tépe, 547—550[?]); 13: tál (Isola Rizza, 600 körül)
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100. Bizánci fémedény-művesség, IV: kelyhek, nyeles tál, dobozok, vödrök (M: 1:4): 1: kehely (Vrap, 6-7. század); 
2: kehely (ismeretlen lelőhely, 6-7. század); 3: kehely (Beth Misona, 6-7. század); 4: kehely (Antiochia, 6. század); 

5: trulla (Mala Perescepino, 582-602); 6: doboz (Hama, 7. század); 7: tál (Sutton Hoo, 635 körül);
8: vödör (ismeretlen, 6-7. század); 9: vödör („Kuczurmare”, 7. század); 10: vödör (Bromeswell, 6. század)
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FÉM ED ÉN Y EK  A 6-10. SZÁ ZA D I BALKÁNON

A vrapi kincs

A 6-10. századi Balkánról alig van mit összehasonlítani a nagyszentmiklósiakkal. A vrapi lelet jelentősége 
jóval meghaladja a régió határait, minthogy az egész Bizánci Birodalomban ez az egyetlen, fémedényeket 
tartalmazó kincs a 8. századból.825 1902-ben látott napvilágot, mégsem született róla, vagy legalább az edé
nyeiről a jelentőségének megfelelő, részletes értékelés. Ennek okát abban keresem, hogy a kincs egésze Bi
zánc kutatói számára -  nyilvánvaló módon a késő avar (típusú) övveretek jelenléte miatt -  túlságosan bar
bárnak tűnt, illetve tűnhetik ma is, míg az avarok és a kora középkori Balkán régészetével foglalkozók 
figyelmét kizárólag az övdíszek kötötték le belőle,826 és egyáltalán nem foglalkoztak az edényekkel.827 Az 
avar kutatásban Vrapot -  kimondatlanul -  „valamilyen [részleteiben azonban tisztázatlan! -B . Cs. ] mérték
ben” mindig avar eredetű, illetve „avar kapcsolatú” leletként tartják számon, melyhez a bizánci edények 
mintha csak „hozzákeveredtek” volna. E beállítás egyedül a sajátos nézőpontból fakad és alaptalan.

Az avar vonatkozások

A kincs korát mindenki az avar analógiákra alapozva határozta meg. Ez ma sem szorul revízióra: a griffes- 
indás övveretek kizárólag a 8. században készülhettek; némelyikük kopott volta ellenére sem feltételezhe
tő, hogy a használatuk belenyúlt volna a 9. századba. Tekintettel a műhelybélyegekkel keltezett edényeire, 
kétségtelen, hogy a kincs különféle darabjai több évszázadból származnak.

A kis tálka műhelybélyegeivel a kérdéskör specialistáján kívül senki sem törődött, így elmaradtak az ab
ból adódó régészeti és történeti következtetések; pedig már egyedül azok is kijelölik hozzávetőlegesen a 
kincs korát és készülési helyét. Ez az edény E. C. Dodd szerint az 5-6. századból való és -  ez nagyon fontos 
számunkra -  a műhelybélyegek ellenére nem-hivatalos készítmény volt.828 A  fiiles edényke (101. kép: 3) bizán
ci eredetével kapcsolatban nem merült fel kétség, maga az edénytípus római eredetű, ami már a 2-3. század
ban általános volt (101. kép: 2), és ugyanez változás nélkül tovább élt a 10-11. századig.829 Ezt az edénykét 
hosszú időn keresztül az 5-6. századra keltezték, de műhelyjegyeinek típusa sokkal inkább a 7. századra utal, 
mint a korábbi évszázadokra.830 Igen sokatmondó, hogy ezek a műhelyjegyek különböznek az államiaktól; ez 
esetben is -  miként a különben kiváló ötvösmunkának mutatkozó, városallegóriákkal díszített kehelynél831 -  
provinciális készítménnyel van tehát dolgunk! Egy szászánida ihletésűnek tartott, a Távol-Keleten készült lá
bas tálka rézsűt hálós díszítésével való hasonlósága figyelemre méltó,832 de a tisztánlátáshoz nem árt tudni:

825 Strzygowski (1917); Wemer (1986).
826 Legutóbb, kiváló összefoglalások: Garant (2000); Daim  (2000) 94-107.
827 Bálint (2000).
828 Strzygowski (1917) 246-247; Dodd (1961) 247, No. 88 (az Anastasius-Justinianus koriakhoz hasonló, nem-hivata

los ötvösterméknek tartja).
829 A. Oliver Jr: Silver for Gods. 800 Years of Greek and Roman Silver. The Toledo Museum of Art, Toledo 1977, No. 

113, további irodalommal; Baratte (1989) 111-112, No. 48; 113, No. 49; 174-175, No. 122; 224-225, No. 183; Rom 
und Byzanz 1 49-50, No. 41.

830 Mavrodinov (1943) 217; Dodd (1964) 246.
831 Shelton (1979) 27.
832 Grabar (1967) 119, Abb. 33.
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101. Római és bizánci füles tálkák (M: kb. 1:2): 1: Várpalota (7. század); 2: Chaourse (2-3. század);
3: Vrap (6. század)
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ez az ornamentika Európában a kora középkorban bizánci eredetűnek számít.833 Bizánc kutatói előtt isme
retlen maradt ennek az edénykének egy jól keltezhető párhuzama (7. század 1. fele); ez a várpalotai kora 
avar temetőben látott napvilágot (101. kép: 7).834 A  füles korsó a kincs harmadik, pecsétekkel ellátott edénye 
(102. kép). A talpán levő pecsétek és a perem feliratában olvasható személynév („Zenobios”) alapján telje
sen nyilvánvaló, hogy ez esetben is a bizánci kultúra termékével van dolgunk. Már J. Strzygowski fölfigyelt 
arra, hogy nem állami műhelyjegyek vannak rajta,835 amelyekről köztudott, hogy a hivatalos, garantált minő
ségű ötvöstermékek jelzésére szolgáltak836 -  ez a korsó készülési helyével kapcsolatban szolgál lényeges tájé
koztatással. Kora az öt műhelyjegy alapján a 7. századra tehető.837 Ez a szám nem lehet véletlen, a legjobb 
minőséget garantáló, állami „ötpecsétes” edényeket akarta velük utánozni az ötvös; ezáltal készülésére a 7. 
század utolsó negyede előtti időszak jön számításba. Nincs kétség aziránt, hogy ez is egy -  a kincsben immár 
a harmadik -  provinciális ötvösmunka. Nagyszentmiklós kutatása számára fontos párhuzamot kínál a talpát 
körülfogó díszítőelem, ami az 1. sz. korsón láthatóhoz hasonlít, és megegyezik annak elhelyezésével is.838

Egy nagy horderejű, mind Bizánc, mind az avarok régészetét érintő kérdéskomplexumhoz vezet el ben
nünket az a rokonság, amely a vrapi füles korsó és délkelet-európai párhuzamai között megfigyelhető. Mint 
ez már a Vaskapunál (Kostol, Al-Duna, Szerbia) feltárt házban napvilágot látott korsó közzétevői előtt is 
egyértelmű volt, annak formája igen közel áll a vrapiéhoz (103. kép). Még nyomatékosabbá teszi ezt, hogy 
mindkettejük felirata a Bibliának ugyanazon zsoltárából vett idézet (Zsoltárok 29,3).839 A két edény krono
lógiai viszonya azonban nem evidens, mert a kostoli egy olyan házban került elő, amely a 9. század 2. felé
re keltezhető,840 míg a vrapi kora ilyen későre semmiképpen sem tehető. Ez a tipokronológiai helyzet több
féleképpen értelmezhető, ami a bizánci bronzművességgel kapcsolatban egy általános tanulságot is rejt 
magában. Módszertani okból meg kell adni az esélyét annak, hogy a két korsó közötti tipológiai rokonság 
annak volna a következménye, hogy vagy a kostoli igen hosszú ideig volt használatban (pl. a 7-8. században 
készült, de csak a 9. században került földbe), vagy pedig a lelőhelyén Altstücknek tekintendő, mert utolsó 
tulajdonosai a készülése után jóval később, ismeretlen körülmények között, véletlenül találtak rá (pl. sírrab
lás révén vagy romok között stb.). A fényképek alapján ítélve azonban ennyire hosszú használatnak semmi 
nyoma sincsen, azaz a korsó készülése nem állhatott lényegesen távol azon leletegyüttes korától, amelyben 
napvilágra került. Eszerint a vrapi és a kostoli korsó valószínűsíthető kora között mintegy két évszázad tá
volság van, ami azt mutatja, hogy az ilyen típusú edények és ezen bibliai idézet használata a legkevésbé sem 
egyetlen szűk periódusra volt jellemző -  ez a bizánci kultúra konzervativizmusára841 gondolva nem hihetet
len. Hogy egy Bizáncban (vagy csak a Balkánon?) általánosan elterjedt edényformával és felirattípussal van 
dolgunk, alátámasztja két, hasonló formájú -  csak gyengébb minőségű és felirat nélküli -  bronzkorsó (egy 
harmadik, zömökebb formájúnak pedig a talpkiképzése és a technológiája [öntés] egyezik meg a kostolié
val), melyet Korinthosban találtak,842 s amelyek közül az egyiken a Zsoltárok könyvének ugyanez a része ol
vasható. Ezen kívül tudok még egy görögországi és egy spanyolországi korsóról, melynek alakja a tárgyal

833 5. századi bizánci szőnyegen: J.-A. Bruhn: Coins and Costume in Late Antiquity. Dumbarton Oaks Byzantine Col
lection Publications 9 (1993) 33, Fig. 27; „kopt” korsón: Werner (1938) Taf. 27: 4.

834 Erdélyi-Németh (1969) 177, fig. 25; kitűnő fényképei: M. Brozzi: Ävari e Longobardi friulani. In: Avari 64; Vida 
(2002) 116, Fig. 4: 1.

835 Strzygowski (1917) 22.
836 Dodd (1992).
837 Dodd (1964) 276, No. 103.
838 Bálint (2000a) 186, Fig. 16: 9; László-Rácz (1977) 102, 34. kép.
839 G. Marjanovic-Vujovic: Pontes -  Pont de Trajan. Le depot medieval B. Djerdapske Sveske 4 (Beograd 1987) 141, 

Fig. 4; Bálint (1989) 170. 45. j.
840 A  feltárt leletanyagot Id. G. Marjanovic-Vujovic: Slovensko naselje XI i X  véka na lokalitetu Pontes-Trajanov most 

u selu Kostolu. Glasnik Srpskog Arheoloskog Drustva 2 (1985) 192-197; idem: Rural settlements in the 9th and 
10th centuries in the Danube Valley in Serbia. In: From the Baltic to the Black Sea. Studies in medieval archaeo
logy. Ed.: D. Austin-L. Alcock. London 1990, 238-246.

841 Legutóbb: A. P. Kazhdan: Innovation in Byzantium. In: Originality in Byzantine Literature, Art and Music. Ed.: 
A. R. Littlewood. Oxbow Monograph 50 (Oxford 1966) 1-14.

842 Davidson (1952) PI. 51, No. 556-558.
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takéhoz hasonlít (104. kép: Plemmyrion; 105. kép: 1),843 maga a bibliai szöveg pedig más bizánci edényeken 
is előfordul.844 Mindez egy konkrét és egy általános következtetést tesz lehetővé.

Egyrészt azt látjuk, hogy a szóban forgó edényforma a Balkánon több évszázadon át maradt fenn. F. Baratte 
a késő római kori téglalap alakú tálakat gyűjtötte össze és azok továbbélésére mutatott rá,845 M. Mundell 
Mango több edénytípus (tálak, tálkák, korsók, patenák, situlák, kelyhek) példáján keresztül vizsgálta ugyan
ezt a kérdést, szintén a késő római és a 6-7. századi fémedény-művesség vonatkozásában.846 Bizáncban az ar- 
chaizálás a fémedény-művességben (is) természetes volt, pl. a Mala Perescepinó-i lelet 6. században készült 
ezüstamforája formájának, arányainak és a fül elhelyezésének 1-2. századi római amforákkal való teljes egye
zése ezt illusztrálja, amint az azonos korú római füles tálkáknak a várpalotai és a vrapi hasonló edénnyel va
ló, imént bemutatott tipológiai azonossága is.847 A vrapi és kostoli korsók említett egyezése másrészt azt a -  
jelen témánk szempontjából igen lényeges -  megállapítást készíti elő, hogy eszerint előfordulhatott: a 9. szá
zadban is használhattak még 6-7. századi edénytípusokat! A 7. századi kultúrának a 8. században való folyta
tódásával kapcsolatban tudok egy példára hivatkozni az ornamentika területéről is. Ez a Dumbarton Oaks 
Collection aleppói eredetűnek mondott híres nagyszíjvégénél figyelhető meg, melynek kora meggyőző érve
lés szerint a 8. század közepére, 2. felére tehető:848 egy évszázaddal korábbi, 7. századi öwereteken előfordu
ló képtípust ábrázoltak rajta (szőlőt, illetve palmettát csipegető madarak: 221. kép: 3). E  fölismerésnek nem
csak Bizánc 8. századi régészete számára van jelentősége, hanem az egykorú avar koriéra is.

A 8. századi öwereteken gyakori antik képtípusok előfordulásáról, olykor a részleteik elemzéséről nem 
feledkeznek meg a tanulmányok szerzői, de hogy (kultúr)történetileg mit jelenthet ez az archaizálás, arra 
csak a közelmúltban született egy rövid értelmezési kísérlet; eszerint az avarság a 8. században „splendid 
isolation”-ben élt.849 Úgy gondolom azonban, hogy nem volt „isolation”, s főként hogy az nem lehetett 
„splendid”. Először is történetileg: mert még a kétségkívül igen szórványos forrásadatok is tanúskodnak 
mind a langobardok, mind a bajorok irányában bizonyos kapcsolatok meglétéről (377., 601-602. old., 1764., 
1769. j.). Másodsorban a régészet szemszögéből: a 8. századi öwereteken látható antik képtípusok (még) 
nem fordultak elő az avaroknál a 7. század folyamán. Következésként azok nem lehettek a bezárkózásból 
fakadó továbbfejlődés megnyilvánulásai, hanem csakis egy 8. századi átvétel eredményének tekinthetők. 
Ezenkívül nem a középavar kori ornamentika folytatódása a 8. századi ornamentika egyik jellegzetes ele
me, a kerek poncokkal kitöltött háttér sem (ld. 186. old.). Ugyanígy -  a keleti és nyugati átvétel lehetőségé
nek elhárítása után -  a század 2. felében elterjedt széles és átlyukasztott talpú kengyelek eredetét is bizán
ci eredetűnek vagy ihletésűnek kellett gondolnom.850 (Ami pedig a „splendid” jelzőt illeti: nem bizonyos, 
hogy a 8. századi Kárpát-medencében kialakult helyzet az avarok elhatározásából született volna; egyedül 
a katonai aktivitás 626 utáni megszűnését nem tudjuk a források teljes hallgatása miatt értékelni. Egysze
rűen Bizánc számára már, a Karolingoknak még nem volt „érdekes” ez a régió.)

Az említett 6-7. századi elemek folytatódása igen fontos jelzéseket, talán adatokat szolgáltat a bizánci 
anyagi kultúra 8-9. századi válsága megítéléséhez. Segíti kitölteni a jól keltezhető leletek hiányából fakadó 
űrt, és azt mutatja, hogy Bizáncban a látványosan megmutatkozó cezúra ellenére a 8. századi anyagi kultú
rában a korábbi évszázadok bizonyos folytatódásával számolhatunk (ld. alább).

843 M. Castoldi: Bottiglie tardo románé in bronze a profilo sinuoso. Acta of the 12th International Congress on 
Ancient Bronzes. Nederlandse Archeologische Rapporten 18 (1995) 28, Fig. 5; egy 6-7. századi spanyolországi 
korsó: O. M. Dalton: A  Guide to the early Christian and Byzantine Antiquities in the Department of British and 
Medieval Antiquities. London 1921, No. 521 (e könyv nem volt a kezemben); egy egyiptomi lelet: Wulff (1909) 318, 
No. 1676.

844 Davidson (1952) 74.
845 F. Baratte: Quelques observations ä propos d’un des plats au poisson de Kaiseraugst. In: Memoriae dicatum 

Vladimir Kondié. Zbornik Narodnog Muzeja 16/1 (Beograd 1996) 277-282. Ezen edénytípushoz tartozik a Tépén 
előkerült, I. Justinianus 547-550 közötti pecsétjével ellátott, sok helyen közölt tál, vö. Matzulewitsch (1929) 
110-111, Abb. 25, 26; Dodd (1961) No. 11; Garam (1993) 222, Taf. 97; jelen könyv 99. kép: 12; 119. kép: 1.

846 Mundell Mango (1997). -  A 4. sz. végére, 5. sz. elejére keltezett, félgömbökkel díszített peremű tálkák rendkívül 
szélesen elterjedtek: a Pontus-vidéken (vö. hkusstvo, 1, 61, No. 48), az Adria partján (vö. A. Cegmanovic- 
Kuzmanovic-O. Velimirovic-Ziiic-D. Srejovic: Anticna Duklja. Nekropole. Cetinje 1975, 165, Fig. 31.), Galliában 
(vö. Nord 122, Fig. 117a.) és Núbiában (vö. L. Török: Late Antique Nubia. History and Archaeology of the 
Southern Neighbour of Egypt in the 4th-6th c. A.D. Antaeus 16 [1988] 154, No. 21).

847 Pirzia Biroli Stefanelli (1990) 223, No. 205; 281, No. 107; Bank (1977) No. 70.
848 Daim (2000) 113, Abb. 30b.
849 Daim (2000) 80.
850 Bálint-Garam (2004).

269



102. Bizánci füles korsók, I: Vrap 
(M: kb. 4:5)
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103. Bizánci füles korsók, II: Kostol (M: 1: kb. 4:5; 2-4: kb. 1:2)
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A három vrapi kehely közül a városallegóriákkal díszítettél szoktak foglalkozni; ennek a keltezéséhez a 
medaillonok egyikében ábrázolt Ciprus perszonifikációját használják fel. Eszerint a kehelynek mindenkép
pen az ephesusi zsinat (431) után kellett volna készülnie, ami régészeti szempontból igazán nem releváns 
megállapítás, minthogy stilisztikai és ornamentális jegyek alapján már eddig is mindenképpen csak az 5. szá
zad utáni keltezése jöhetett számításba. A készülés felső kronológiai határául a sziget 647-ben bekövetke
zett arab elfoglalására szokás hivatkozni, s így az általánosan elfogadott feltételezés szerint e kehely az előtt 
készült volna.851 Ez az előfeltételezés azonban nem meggyőző, mert nem látszik az oka annak, hogy miért 
ne fordulhatott volna elő Ciprus allegóriája későbbi és máshonnan származó ötvöstárgyakon is. Ugyanez a 
díszítőelem egy másik ponton is befolyásolta a kincs történeti értékelését; fölmerült ugyanis az a gondolat, 
hogy az egész egy Ciprusról menekült ötvös tulajdonában állt volna.852 Ennek sem látom alapját, hiszen a 
szóban forgó szempontot figyelembe véve ugyanígy lehetne a kincset a másik három medaillonban megsze
mélyesítve ábrázolt várossal is kapcsolatba hozni (Konstantinápoly, Róma, Alexandria), s azok valamelyik
7. századi eseményére utalni. Mindemellett feltehető, hogy a kehely nem barbár (kultúrájú) ötvös kezétől 
származik, hiszen a Balkánon kevesen érthették meg ezeket a városallegóriákat.853 (Már amennyiben ez egy 
barbár ötvösnek egyáltalán szándékában állt volna és az edényeket használó közönség egyáltalán fogékony 
volt az ideológiai tartalmú ábrázolásokra!) Egyébként pedig elképzelhetetlen, hogy a kincs avar típusú öv- 
veretei bármilyen módon is kapcsolatban állhatták volna egy ciprusi ötvössel.

Általános nézet szerint a kincsnek Isztambulban őrzött kelyhén a medaillonokban ábrázolt gyöngytyúk 
egy Amlesh-vidéki (Északnyugat-Irán) lószerszámvereten (?) látható ábrázolással854 mutat nagyfokú rokon
ságot. Könnyű e hasonlóságot a szászánida művészetnek a bizáncira gyakorolt, közhelyszerűen hivatkozott 
hatása számlájára írni, de érdemes lenne megvizsgálni a többi bizánci gyöngytyúk-ábrázolást is (pl. egy is
meretlen lelőhelyű, 6. századi bizánci tálon,855 a 7. század 1. feléből származó zales’ei kincs bizánci eredetű 
ezüsttálja közepében856). Kiderülhet az is, hogy nem az egyik hatott a másikra, hanem hogy közös lett vol
na a forrásuk. Vagy maga a téma, maga az ábrázolástípus egy közös kultúrkincs volt a két világbirodalom 
(Bizánc, Irán) nagyon különböző részeiben -  sőt, még jóval azok határain túl (Távol-Kelet) -  is?

A kincs edényei közül a füles tálkák érintik közvetlenül a nagyszentmiklósi kincs kutatását. A Baltimore- 
ba került füles tálka (106. kép) indás ornamentikája annyira megegyezik a késő avar öweretekével, hogy en
nek alapján egyértelműnek tűnt: az öwereteken kívül ez is a kincs „avar részéhez” tartozik.857 Ez a közke
letű vélekedés a közelmúltig jól megalapozottnak látszott, mivel ezen ornamentikái egyezésen túl van egy 
tipológiai is: az edény analógiája régóta volt ismert a nagyszentmiklósi kincsből, s az adai lelet is ezt a né
zetet erősítette meg. J. Strzygowski közleményének rapszodikus volta miatt a kutatás egyáltalán nem szá
molt azzal, hogy ezen kívül a kincsben még 3 db másik tálka is volt (107-109. kép); e tény a széles tudomá
nyos élet előtt csak J. Werner könyvének köszönhetően vált nyilvánvalóvá. Kettejük típusa és mérete 
megegyezik az előzőével (csak éppen díszítetlenek), így hát elvileg azokat is „avarnak” lehetne tartani -  er
ről mindjárt lesz szó. A  teljesen figyelmen kívül hagyott utolsónak858 a füle azonban mindezekétől teljesen 
eltér, ugyanakkor tipológiailag oly mértékben egyezik meg a 6-7. századi bizánci patenákéval, hogy ezáltal 
magának az edénytípusnak az eredetével kapcsolatos közfelfogást szükséges felülvizsgálni. Ez két szem
pontból bír jelentőséggel a jelen könyv számára: a nagyszentmiklósi 8. sz. füles tálka és a bizánci fémedény- 
művesség tanulmányozása szempontjából.

Az a tény, hogy a Walters Art Gallery tálkáját a kutatás a vrapi kincs „avar” részében tartotta számon, 
már eleve magában rejt egy ellentmondást. Ez abban áll, hogy egyfelől adva vannak a vrapi tálkák, melyek 
egy olyan távoli vidéken kerültek elő, amely az avarok számára feltétlenül idegen volt és -  Szádeczky- 
Kardoss S., J. Werner régészeti szempontból teljesen alaptalan történeti hipotéziseitől eltérően (ld. alább) 
-  sosem volt a kezükön. Másfelől van egy régóta ismert, velük azonos típusú tálka, a nagyszentmiklósi, mely 
a Kárpát-medencében, de fogalmazhatunk úgy is: az Avar Kaganátus szívében látott napvilágot. A vrapi 
tálkák e közvetett és módszertanilag labilisán kikövetkeztetett avar eredetének teóriáját tovább látszott erő-

851 Weitzmann (1978) 178, No. 156; Shelton (1979) 28.
852 Riegl-Zimmermann (1923) 80.
853 Általános áttekintés: G. Bühl: Constantinopolis und Roma. Stadtpersonifikationen der Spätantike. Zürich 1995.
854 K. Böhner-D. Ellmers-K. Weidemann: Das frühe Mittelalter. Führer durch das Römisch-Germanische Zentral

museum in Mainz 1 (Mainz am Rhein 1975) 44.
855 Art Treasures of Turkey. Circulated by the Smithsonian Institution. Washington D.C. 1966, Fig. 155.
856 Ugrin (1987) 78.
857 Werner (1986) 37.
858 Vo. Strzygowski (1917) 19, Abb. 18.
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síteni az 1965-ben múzeumba került adai csésze (216. kép), minthogy az is avar szállásterületen és avar tár
gyakkal együtt látott napvilágot.859 Különös, hogy e helyzet ellenére lehetséges volt a nagyszentmiklósi kin
cset továbbra is, évtizedeken át a fentiektől függetlenül tárgyalni, azaz változatlanul protobolgár eredetű
nek tartani, miközben a (díszített fülű) vrapi avar eredetét feltételezni!

Közelebbről nézve kiderül, hogy a vrapi füles tálkák tipológiailag csak távolról sorolhatók a nagyszent- 
miklósival és adaival egy csoportba, különben -  miközben a két Kárpát-medencei példány tipológiailag meg
egyezik egymással! -  a részletek tekintetében eltérnek azoktól.860 A vrapiak kerekdedek, a Kárpát-medence
iek oválisok, a vrapiak fogója magas, az utóbbiaké széles, alacsony, az előbbieknek 2-2 db, az utóbbiaknak 
1-1 db lyuka van, az előbbieké -  egyikük kivételével -  díszítetlen, az utóbbiaké (a nagyszentmiklósi hátlapját 
az adai előlapjával összevetve) ugyanazzal a vésett indás, poncolt hátterű ornamentikával van díszítve. 
Ugyanakkor a fogók szélessége -  a nagyszentmiklósié kivételével -  meglehetősen egyforma és -  újból csak a 
nagyszentmiklósi jelenti a kivételt -  valamennyi fogót azonos módon és magasságban erősítették hozzá a csé
széhez: kívülről szegecselték hozzá, majd a szegek hegyét belül erősen elkalapálták. (A nagyszentmiklósi ese
tében igényesebb eljárást alkalmaztak, a fülét hozzáforrasztották a tálkához, ld. 217. kép: 3.) Igen eltérő vi
szont e szögek száma -  ebben a tekintetben Nagyszentmiklós a fül forrasztása miatt újból kivételt jelent. Ha 
pedig ezek után a kora középkori eurázsiai steppe leletein végigtekintünk, akkor kiderül, hogy teljesen alap
talan az a közvélekedés, amely a szóban forgó füles tálkák típusát keleti eredetűnek állítja be: a Keleten nap
világot látott, hasonló típusú edények mindegyike későbbi (13-15. század) a most tárgyaltaknál!861 (Nagy
szentmiklós megítélése szempontjából ismételten hangsúlyozandó: az ilyen lapos, füles tálkák hiányoznak a 
dunai bolgároknál.)

A vrapi és a Kárpát-medencei füles tálkák között a nyersanyag és az edénytípus tekintetében megnyilvá
nuló egyezés -  különös tekintettel a hasonló típusúaknak másutt és máskor megmutatkozó hiányára -  figye
lemre méltó. Bár ez nem enged messze vezető feltételezésekbe bocsátkozni, de minthogy az adott évszáza
dokban más régiókban még csak megközelítőleg hasonló mértékűvel sem találkozunk, ezért -  az említett 
eltérések és egyezések lehetséges okát mérlegelve -  föl kell tenni azt a kérdést, hogy vajon nem egy regio
nális, közép- és délkelet-európai sajátossággal van-e dolgunk. Ilyen területi jellegzetességek másutt is mu
tatkoznak. Az 5-7. századi itáliai bizánci (típusú) kincsekből862 napvilágot látott edények formája (a kely- 
hek nyúlánkabb alakja s a talpuk palástszerű kiképzése, a tálkák magasabb volta, vö. 110. kép), a korsók 
eltérő típusa (111. kép: 2,3), az öntött bronz „kopt” edények (105. kép: 2) technológiája és gyakorisága, egy 
Franconiában készült bronzkorsó formája (105. kép: 3) annyira eltér a Bizánci Birodalom központi és kele
ti tartományaiban előkerültekétől, hogy úgy vélem, a birodalom kiterjedését, Itália, Hispania, Gallia kultu
rális hagyományait és politikai helyzetét tekintve nem kell csodálkoznunk területi jellegzetesség(ek) kiala
kulásán. (Ezzel szemben Bizánc központi tartományaiban éppenséggel az egyöntetűség a figyelemre 
méltó.) Ezért valószínűnek tartom, hogy a Bizánctól politikailag szintén nem közvetlenül függő Közép- és 
Délkelet-Európában szintén másféle, saját kulturális tendenciák alakultak ki. Az arany használata a vrapi 
és a nagyszentmiklósi kincsben mindenképpen erre utal, és a fémedényleletek kivételesen ritka volta miatt 
feltételezésszerűen bár, de itt megemlítendő, hogy a sucidavai kincs kis korsójának típusa és díszítése (112. 
kép), valamint a „kuczurmarei” kincs csészéi (81. kép) a formájukkal és méretükkel szintén eltérnek a Bi
záncban általában szokásosaktól. (Az utóbbiak a Budapest-Nagyszombat utcaiakkal mutatnak tipológiai 
azonosságot, ld. 118. kép: 2, 3.) Minderről jelenleg többet nem lehet mondani, de annyit igen, hogy a regi
onális eltérések lehetőségével mindenképpen érdemes számolni. Nagyszentmiklós ezért sem hasonlítható 
össze közvetlenül a bizánci központi fémedény-művességével.

859 Szekeres L.: Zenta és környéke a régészeti leletek fényében. Zenta 1972, 84; S. Nagy: Le cimetiére de Vrbas de 
l’époque avare et ses rapports avec le trésor de Nagyszentmiklós et la tasse en argent d’Ada. In: Les questions fon- 
damentales du peuplement du bassin des Carpathes du VHP au Xe siécle. Mitt Archlnst 1 (1972) 111-114; Pl. 21: 
1; Bálint Cs.: A  Dél-Alföld a IX-X. században. Tiszatáj 30 (1976) október, 35 és szám nélküli illusztráció; 
László-Rácz (1977) 147; Rusu (1985-1986) 48; 66, Pl. 3: 3; idem (1986) 188, Fig. 1-la; Wemer (1986) 36, Abb. 5: 1. 
A  lelet feldolgozását ld. Bálint-Garam (2004).

860 A  vrapi kincset a The Metropolitan Museum of Art meghívására 1995-ben -  Garam Évával együtt -  személyesen 
tanulmányozhattam, Bálint (2000a).

861 Pl. Grabschätze vom Kaukasus. Neue Ausgrabungen sowjetischer Archäologen in der Adygee und im nördlichen 
Ossetien. Red.: A. Leskov-L. Noskova. Roma 1991, 63, Kat. No. 296; A. T. Kessler: Empires beyond the Great Wall. 
The Heritage of Genghis Khan. Natural Museum of Los Angeles County 1993,157, Fig. 103; Ward (1993) 98, Fig. 76.

862 Isola Rizza: Longobardi 231-232, Fig. V15d; Canoscio: ibidem 233, Fig. V16c; Galognano: ibidem 351-353; Reggio 
Emilia: Degani (1959) Tav. VIIIa-b.
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105. Bizánci (típusú) bronzkorsók (M: 1, 2: 2:3; 3: 1:2): 1: Bovalar (7. század); 2: Spanyolország (7. század);
3: Vicq (6. század)

A Vrap avar eredetével kapcsolatos közfelfogás régészeti megközelítésben csak bizonyos ornamentiká
ra alapult és két szempontra épült: az öwereteknek a késő avarokéval megegyező tipológiájára és ornamen
tikájára, valamint a baltimore-i tálka fülén látható indadíszítésnek a késő avarokéval való egyezésére.863 Az 
adott földrajzi és kulturális távolságok mellett és a többi vrapi tárgynak az avar leletanyagtól idegen volta 
ellenére ezek mégis elegendők volnának a tálka avar meghatározáshoz? A vrapi öwereteknek az avaroké
val való hasonlósága a velinói és karamanitei leletek előkerülése óta már nem tekinthető perdöntőnek, az 
utóbbiak jelentősége jóval túlmutat az albániai kincs feltételezett avar kapcsolatainak problematikáján; 
minden tekintetben és irányban kitágítja azt. Bulgária területéről már régóta ismert volt néhány szórvány 
„avar típusú” öweret, de -  a Balkánon napvilágot látott más késő avar típusú öweretek mellett -  a 80-as

863 A  vrapi öweretek és kapcsolatrendszerük modern feldolgozása: Daim  (2000) 94-107.
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években múzeumba került több száz leletnek864 köszönhetően végleg alapját vesztette az a látszat, mintha 
egy olyan probléma állna előttünk, amely kizárólag Vrap és az avarok viszonyára szorítkoznék. Valójában 
már eddig is elgondolkodtató volt, illetve kellett volna, hogy legyen: Vrapban nem teljes övgarnitúra, ha
nem egymással tipológiailag és/vagy kronológiailag össze nem tartozó veretek láttak napvilágot,865 hanem 
köztük félkész darabok, valamint feldolgozásra váró nyersanyagok is voltak. Az utóbbi alapján született az 
a vélemény, hogy egy vándorkézműves vagy -ötvös leletéről van szó,866 csakhogy az ő avar voltára -  a hatal
mas földrajzi, kulturális távolságot, valamint a hasonló Kárpát-medencei leletek teljes hiányát figyelembe 
véve -  m ár igazán nem lehet elfogadható érvet találni. További ötletek is megfogalmazódtak: az avar kagáni 
ötvösműhely elrejtett tárgyaival,867 az Avar Kaganátus összeomlásakor ejtett szláv zsákmány részével,868 egy 
vezéri sírlelettel,869 méghozzá egy olyan „albániai kagán” sírjával volna dolgunk, aki az ozorai sírban nyug
vó férfival azonos törzsből származott.870 Ezenkívül olyan is, hogy az avar kagán Kuvratnak nemcsak a ne
gyedik, hanem az ötödik fiát is befogadta volna, akinek szállásterületül a „már-már veszendőbe menő Dal- 
máciát-Albániát” adta volna,871 és hogy a kincs a balkáni szlávok és az avarok ellen a 6. század végén indított 
bizánci hadjáratok kapcsán került volna földbe.872 Mindezek azonban bizonyítatlanul maradtak és bizonyít
hatatlanok is, mert nincsen semmi realitásuk.

A rövid véleménynyilvánításokon túl Vrap avar eredetével kapcsolatban elméleti konstrukció két szerző 
tollából született; mindkettő Kuberral, Kuvrat fiával hozta kapcsolatba, és mindkettő történeti szempontok
ra épült (ez a régész J. Werner esetében kevéssé érthető). Valójában könnyen belátható, hogy J. Werner el
méletének régészeti alapja mind a Kárpát-medence, mind a Balkán felől nézve elfogadhatatlan, minthogy 
az avaroknál az öntött bronz övveretek feltűnése semmilyen körülmények között sem tehető 670-nél ko
rábbra,873 amint a kutatás mindig is egyetértett Vrapnak a 8. századra való keltezésében.874 Ezenkívül a vrapi 
övdíszek sokkal közelebbi rokonságban állnak a velinói és karamanitei leletekkel, mint a Kárpát-meden
ceiekkel,875 Albánia területéről máshonnan is, valamint a Balkán más országaiból is kerültek elő avar típu-

864 V Pletnov-V Pavlova: Rannosrednovekovni remacni nakrajnici váv varnenskija Arheologiceski Muzej. Izvestija na 
Narodnija Muzej Varna 28/43 (1992) 158-223; S. Stanilov: Pamjatniki avarskogo tipa v starobolgarskoj kul’ture. In: 
Problemi (1997) 186-232; V. Pletn’ov: Remacni ukrasi ot VIII-IX v. ot Severoiztocna Bálgarija. In: ibidem 233-255; 
P Ivanov: Avarski nahodki ot severozapadna Bálgarija. In: ibidem 282; V Pisarova: Nova nahodka nakiti i kultovi 
predmeti ot VII v. ot rajona na Kubrat. In: ibidem 295, obr. 2:1-2; S. Stanilov: Nakrajnicite za kolani s pletlici i 
problémát za proizvodsvoto na hudozestven metal u ezicka Bálgarija. Pliska-Preslav 8 (2000) 172-178; idem (kéz
irat). 1998-ban bulgáriai tanulmányutam során több kolléga szívessége révén nagyszámú, illegális ásatásból szár
mazó késő avar és honfoglaló magyar típusú öweretet láttam.

865 Fettich N. hívta fel a figyelmet arra, hogy a nagyszíjvég és egyes veretek igen kopottak, a griffes veret viszont nem, 
ld. Fettich (1965) 98. Ezt a tárgyak eredetiben történt vizsgálata alapján magam is megerősíthetem.

866 László  (1955) 289-290; Erdélyi (1982) 140 feltételesen -  etnikum megjelölése nélkül -  szintén ötvösleletnek gon
dolja.

867 Már a kutatás akkori pontján is teljesen irreális volt László Gy. azon ötlete, hogy a vrapi leleteket készítő ötvös 
Magna Bolgaria összeomlásakor a „poltavai kagán” (értsd: Mala Perescepino) számára dolgozott, s onnan m ene
kült a Kárpát-medencébe, ahol folytatta a munkát az új igényeket kiszolgálva, ld. László (1955) 289-290. J. Werner 
elmulasztotta ezt kihasználni, pedig beleillett volna az elméletébe!

868 Bóna (1971a) 39.
869 Kovacevic (1966) 60-61; idem (1977) 111.
870 László  (1955) 172; Kovacevic (1966) 61; Crna Gora 289. Azóta ezeket a „tamgákat” (e meghatározást -  itt nem 

részletezhető okok miatt -  vitathatónak tartom) az avaroknál Szentpéteri J. összegyűjtötte, ld. J. Szentpéteri: 
Analyse eines awarenzeitlichen Gürtelbeschlagtyps. Rechteckige Beschläge mit durchbrochenen Dreieckmustern. 
In: Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.-10. Jahrhundert. Hg.: B. Chropovsky. 
Nitra 1984,254, Tab. VI. Ennek alapján nyilvánvaló: szó sem lehet arról, hogy az említett két leletet egymással csa
ládi rokonságot jelentő (!) kapcsolatba lehetne hozni.

871 László  (1977) 229.
872 Painter (1977) 91.
873 É. Garam: rec. Werner (1986). Bonner Jahrbücher 187 (1987) 857; M. Schulze-Dörrlamm: rec. Werner (1986) ibi

dem  853-854; Pohl (1988) 283; 444. 60. j.; Fiedler (1992) I, 327; idem (1996) 260.
874 Horváth (1935) 119; Benda (1965) 405; Horedt (1987) 16.
875 Fiedler (1998); Daim  (2000) 103; kritika azért, hogy nem figyelt föl a különbségekre: ibidem 95.
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sú öweretek.876Az utóbbiaknak a Kárpát-medenceiektől való eltérései és a Balkánon való előfordulása, va
lamint az avar jellegzetességnek tartott lapos inda egyik változatának a jól ismert, pénzzel a 8. század ele
jére keltezett Romanovskaja stanica-i sírban való előfordulása877 alapján talajvesztetté válik a Vrap adott ré
szének avar eredetével kapcsolatos nézet.878

876 Ld. 864. j. és Gh. Diaconu-P. Diaconu: Un mormint de calaret din secolul VII descoperit la Tírg§or. Studii si 
Cercetari de Istoria Veche (Bucure§ti) 13 (1962) 165-178; értékeléséhez ld. Bálint (1989) 126; Fiedler (1992) 
326-328. U. Fiedler elemzése után nyilvánvaló, hogy alaptalan a 6-7. sz. fordulója tájára keltezni, vö. P. Diaconu: 
Sur les nécropoles danubiennes (VI-X siécles). Dacia 37 (1993) 296. Crna Gora-i és albániai leletek ld. Kovacevic 
(1966); Z. Vinski: O kasnim bizantskim kopcama i o pitanju njihova odnosa s avarskim ukrasnim tvorevinama. 
VAMZ 8 (1974) Taf. III: 7. Kevesen tudják, hogy a sokszor idézett smrdelji lelet 8-9. századi „óhorvát”, azaz sem
miképpen sem avar sírok között látott napvilágot, ld. 1 Belosevic: Materijalna kultúra hrvata od VII do IX stoljeca. 
Zagreb 1980, 65; Taf. LXXXIII: 1-12; Stamlov (kézirat).

877 Kropotkin (1962) ris. 18: 3; az egyik vrapi övveret indájának legjobb párhuzamának tartja Daim (2000) 105; a hason
lóságra Bóna (1970) 260.151. j. figyelt föl először. A  V V  Kropotkin által adott meghatározást időközben helyesbí
tették, és ez az avar kutatást is érdekelheti: a leletben IV Konstantinos solidusának utánzata és II. Leontius 
(695-698) solidusa volt, Id. J. Smedley: Seventh-Century Byzantine Coins in Southern Russia and the Problem of 
Light Weight Solidi. In: Studies in Early Byzantine Gold Coinage. Ed.: W. Hahn-W. E. Metcalf. Numismatic Studies 
17 (New York 1988) 115;A. I. Semenov: Vizantijskie monety kelegejskogo kompleksa. ASGÉ 31 (1991) 126.

878 A  Vrappal kapcsolatban korábban felröppentett történeti interpretációk (vö. pl. K. J. .Sjhelton] in: Spirituality 178, 
No. 156) között van egy, mellyel mint egzotikus érdekességgel érdemes megismerkednünk. M. Rusu egy módszer
tani okokból teljesen elfogadhatatlan hipotézist állított föl, vö. Rusu (1986); idem: Tezaurul de la Vrap a apartin- 
ut pricipului slav Acamir al Bezitiei? Acta Musei Napocensis 1/1 (1989-93) 149-159. Cikke J. Werner könyvével 
egyazon évben jelent meg, így hát annak koncepciójáról csak egy kollégájának szóbeli közlése révén lehetett tudo
mása. A  szerző a délkelet-európai régészetben általában megszokottnál nagyobb érdeklődést mutat Bizánc iránt, 
és nagyobb jelentőséget is tulajdonít kulturális hatásának; ennek már a nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatban is 
tanújelét adta, vö. Rusu (1986a), s ez a szemléletmód önmagában nagyon is üdvözlendő. Nagy kár azonban, hogy 
ezen érdeklődése kielégítésére és nézetei megalapozására nem állhatott rendelkezésére megfelelő könyvtár. A 80- 
as évekbeli romániai helyzetet ismerve az még érthető is, hogy a bizánci művészet kérdéseit érintve miért csupa ré
gi műre hivatkozott; a legfrissebb közöttük Ch. Delvoye 1967-ben megjelent, románra 1976-ban lefordított köny
ve, de a többi már mind 1945 előtt jelent meg. A modern bizantinisztikai kutatás ismeretének hiánya jóval 
súlyosabban esik a latban, amikor a -  Vrap értékelése szempontjából szerinte kulcsfontosságú (miért?) -  képrom
bolás korszakáról kíván értekezni. Egyértelmű, hogy a képrombolásnak a „kis tárgyakra” gyakorolt hatását 
M. Rusu -  akárcsak őelőtte sokan mások! -  messze túlértékelte; ez befolyásolja az általa leírtak meggyőző erejét. 
Úgy gondolom, jó megfigyelése az, hogy a jelen formájában ránk maradt kincs egy egyházi és egy világi részből állt 
össze (nem pontosította azonban, hogy melyik edényt melyik csoportba sorolja). Két kifogás azonban e megállapí
tással kapcsolatban mégiscsak fölmerülhet. A z egyik az M. Rusu által kínált történeti interpretációra vonatkozik, 
a másik pedig abban áll, hogy a vrapi szakrális tárgyak (?) vajon valóban kettéválaszthatók-e egy képromboló és 
egy képtisztelő csoportra. Azt mindenesetre el kell ismerni, hogy már egyedül annak az útnak a fölvillantása is ér
dekes, amelyen M. Rusu szerint Bizáncból az Avar Kaganátusba, a Meroving Királyságba, majd a Karoling Biro
dalomba elterjedt volna a griffek és indák ábrázolása. Hanem amikor Vrap történeti értékelésére vállalkozott, an
nak során olyan messzire merészkedett, amelynek egyetlen lépése sem igazolható. Érvelése a következő: ha a kincs 
valóban egy-egy képromboló, képtisztelő és világi részre osztható, ha albániai előkerülése valóban nem magyaráz
ható a szomszédos avarok és szlávok rabló hadjárataival, akkor a „leglogikusabb, legtermészetesebb és ezért a leg
valószínűbb” az a feltételezés, hogy a szóban forgó tárgyak V Konstantinos kincstárából származnak, akiről pedig 
tudni lehet, hogy bizonyos kolostorok kincstárát elkobozta, s hogy a fiai megpróbálták megfosztani a tróntól 
VI. Konstantinost és Irénét, mely célból a császárfiak természetesen fölhasználták a kincstárat. E belharcok során 
-  ez az egyetlen, melyről forrásadat révén valóban vannak bizonyos ismereteink (B. Cs.) -  a lázadók fölbérelték 
Acamir szláv főnököt, akit azután Iréné legyőzött és elűzött. A  vrapi kincs a szerző szerint abból az előlegből való, 
amelyet a császárfiak fizettek Acamirnak, s amelyet ő 798-ban, elűzetésekor rejtett el.

M. Rusu azon óhaja, hogy ám adjanak elő mások az övénél meggyőzőbb elméletet, alighanem könnyen teljesít
hető lesz.
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106. Bizánci provinciális fémedény-művesség, I  (M: kb. 1:1): Vrap: a The Walters Art Gallery (Baltimore) indadíszes
fülű aranytálkája: 1: felülnézet; 2: a fül hátlapja
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107. Bizánci provinciális fémedény-művesség, II (M: kb. 2:3): Vrap: a The Metropolitan Museum of Art egyik 
díszítetlen fülű aranytálkája felül- (1) és oldalnézetben (2)
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108. Bizánci provinciális fémedény-művesség, III (M: kb. 2:3): Vrap: a The Metropolitan Museum of Art rovátkolással
díszített oldalú ezüsttálkája felül- (1) és oldalnézetben (2)
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109. Bizánci provinciális fémedény-művesség, IV  (M: kb. 3:4): Vrap: a The Metropolitan Museum o f Art másik
díszítetlen fülű aranytálkája felülnézetben

A történeti források és interpretációik

Meg kell azonban nézni Vrap avar eredetelméletének történeti vonatkozásait is. Kuberral kapcsolatban két 
jól ismert forrásra támaszkodhatunk. Köztudott, hogy Kuber apja, Kuvrat az avaroktól 630 táján független
né vált bolgár-törököknek volt a vezére, aki barátjától, Herakleios császártól patrikiosi címet kapott, és aki
nek a Kubán-vidéken elterült országát a bizánci források Magna Bolgariának nevezik. Kuvrat uralmának a 
7. század közepén a kazárok vetettek véget, ami után/következtében a bolgár-törökök -  egy, helyben mara
dó csoportjuk kivételével -  a Kuvrat-fiak vezetése alatt szétvándoroltak. Ezek egyikétől származnak a Vol
gái bolgárok, egy másik népcsoport Asparuch vezetésével a Dunáig vándorolt s alapította meg a mai Bul
gáriát. Bennünket most a harmadik érdekel, amelyiknek Kuber volt a vezére; ő 680 körül (esetleg már 
664-ben) az avarokhoz menekült.879 Minderről az első forrás révén van tudomásunk, mely egy a 8. század 
elején készült, közös forrásból merített. Theophanés bolgár fejezete az, mely a jelen témát érinti:

879 Besevliev (1981) 159-172. A  Kuberrel kapcsolatos problémák áttekintése: Pohl (1988) 278-280.
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111. B iz á n c i  provinciá lis fé m e d é n y -m ű v e ssé g , VI: itá lia i b r o n z k o r s ó k  (M : 1 :3 ): 1: R ó m a , II. V ic t o r  E m m a n u e l - e m lé k m ű
k ö r n y é k e  (7 . s z á z a d ) ;  2 -3 :  p o z z ó i  k i n c s  (6 .  s z á z a d - 7 .  s z á z a d  1. f e le )

110. Bizánci provinciális fémedény-művesség, V: itáliai kincsek (M: 1:3): 1-4: kelyhek (Gallunianu, 6-7. század);
5-6: tálkák (Reggio Emilia, 5. század)
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112. Bizánci provinciális fémedény-művesség, VII (M: 5:4): korsó (sucidavai kincs, 5-6. század)

Kuvrat öt fia: „A Batbaian (vagy Bat Baian? -  Sz.-K. 5.) nevű első fiú betartva atyja rendelkezését, máig 
megmaradt az ősi földön. A második, ennek testvére, akinek neve Kotrag(os), átkelve a Tanais (Don) folyón, 
az első testvérrel szemben lakott. A  negyedik és az ötödik átkelt az Istros vagy más néven a Duna folyón; az 
előbbi az Avarországhoz tartozó Pannóniában az avarok kagánjának az alattvalója lett, s ott maradt a maga 
hadával, az utóbbi pedig a Ravenna vidéki Pentapolisba jutva a keresztények császárságának a hatalma alá ke
rült. A testvérek harmadika, az Asparuch nevű átkelve a Dnyeperen és Dnyeszteren s az Ogloshoz jutva -  ezek 
mind a Dunától északra fekvő folyók -  köztük és a Duna között telepedett le.” (Ford. Szádeczky-Kardoss S.)

A második forrás a Miracula Sancti Demetrii, mely Szent Demeter ötödik csodáját Kuber és népének bal
káni története kapcsán meséli el. Számot ad az avarok által erőszakkal a birodalmukban letelepített hadifog
lyok sorsáról, akiket a balkáni tartományokból hajtottak rabságba. A kagán az ő vezetőjüknek tette meg 
Kubert: „...külön népként kezelte őket az avarok kagánja, s a nép szokásának megfelelően vezetőt rendelt 
föléjük, név szerint Kubert... A kagán ellenében, mint mondottuk, felkelőkké, lázadókká váltak. Amint a 
kagán ezt megtudta, nyomukba eredve üldözte őket, öt vagy hat ütközetben összecsapott velük, de mind
egyikben vereséget szenvedett, mire még megmaradt hadinépével megfutamodott, s észak felé (országa) bel
sőbb területeire vonult el. Ezután a győzelmet követően Kuber egész fent leírt hadinépével átkelt az említett 
Duna folyón, a mi részeinkre érkezett, és a Keramésios mezőt foglalta el.” (Ford. Szádeczky-Kardoss S.)

Ezen események után kért, illetve csikart volna ki Kuber a császártól engedélyt a „keramésiosi mezőn” 
való maradásra, amit el is ért.880 E hely az elterjedt nézet szerint a Tabula Peutingeriana VIII. segmen-

880 V  Täpkova-Zaimova: Ethnische Schichten auf dem Balkan und die byzantinische Macht im 7. Jahrhundert. In: 
Studien zum 7. Jahrhundert in Byzanz. Probleme der Herausbildung des Feudalismus. Hg.: H. Köpstein- 
F. Winkelmann. BerByzArb 47 (1976) 70.
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113. Tabula Peutingeriana: a Heracleia és Stobi környékét ábrázoló szegmens (nyfllal megjelölve: Cerameia)

tumában feltüntetett Ceramie881 helység környékére, Stoboi és Heracleia Lyncestis (ma: Stobi és Bitola, 
Macedónia) közé lokalizálható (113. kép).882 Népe azonban, mely a szomszédos szláv dragobit törzs foszto
gatásából tartotta fönn magát, hamarosan szétszéledt; különváltak a keresztények és a pogányok, egyesek 
Thessalonikébe, majd Konstantinápolyba kerültek, mások Thrákiában telepedtek le. Kuber további sorsa 
ismeretlen, úgyhogy szögezzük le: e ponttól kezdve minden történeti interpretáció, ami Kuber és Vrap bár
minemű kapcsolatát illeti, többszörösen is a hipotézisek világába tartozik.

A magyar kutatókon kívül nagyon kevesen tudják -  de hogy mégiscsak akadt olyan, aki ezt tudta, az egy
ben bizonyítja: pusztán nyelvi okokból ez mégsem volt lehetetlen,883 -  hogy a szegedi bizantinológus 
Szádeczky-Kardoss S. volt az, aki a kincset először hozta kapcsolatba Kuberrel. Két évtizeddel J. Werner 
előtt egy nemzetközi fórumon vetette föl ugyanezt a lehetőséget. Az természetesen könnyen megérthető, 
hogy Szádeczky- Kardoss Samunak az e témában magyarul megjelent cikke884 nem vált nemzetközileg is
mertté, az viszont annál kevésbé, hogy egy világkongresszus (Fifth Epigraphic Congress, Cambridge 1967) 
aktáiban németül olvasható közleménye885 hogyan kerülhette el a szakirodalomban különben mindig rend
kívül tájékozott J. Werner (és mások) figyelmét.886 Lássuk Szádeczky-Kardoss S. hipotézisét!

881 Miller (1929).
882 A  lokalizáció kérdését ld. Besevliev (1981) 163-164; Lemerle (1981) II, 147.
883 Popovic (1986) 115. Különösen érthetetlen a nagy bizantinológus ezirányú tájékozatlansága, amikor éppen Kuber- 

ről írt: P Lemerle: Oú en est la „question Kuber”? In: Aphieroma ston Niko Svorono. I. V. Kremmudas et alia. 
Rethymno 1986, 57.

884 Szádeczky-Kardoss S.: Kuvrat fiának, Kubernek a története és az avar-kori régészeti leletanyag. Antik Tanulmá
nyok 15 (1968) 87. 1., 2. j.

885 Szádeczky-Kardoss (1971).
886 J. Werner a Kuberrel és a 7. századi Balkánnal kapcsolatos tekintélyes történeti irodalmat még csak futólag sem 

tekintette át, ami megengedhető egy régészeti munkában, de érthetetlen akkor, ha a szerző egy lelet történeti ér
tékelésére is vállalkozik. A Kuber-kérdés annotált bibliográfiája: Lemerle (1981) 13-26. (Az utóbbiból -  az említet
ten kívül -  hiányzik még egy igen fontos cikk: P. Charanis: Kouver, the Chronology of his Activities and their Ethnic 
Effects on the Regions around Thessalonica. BalkStud 11 [1970] 229-247.) A közép-balkáni városok történetére
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Tekintettel arra, hogy ha valakiben az az ötlet merül föl, hogy Kubert és Vrapot egymással kapcsolatba 
hozza, akkor ahhoz a legjobb esetben is csak egyetlen forrás áll a rendelkezésére (Miracula Sancti Demetrii), 
ezért Szádeczky-Kardoss S. elmélete a lényegét tekintve egyszerűen nem is lehetett más, mint amit később 
J. Werner vetett föl, beleértve az öntött övgarnitúrák (túl) korai keltezésének szükségességét is:

„Kuber és emberei -  úgy tűnik -  eredetileg Thessalonikétől nyugatra telepedtek le. Ez a vidék nem esik 
messze az albániai Vrap helységtől. Az ott előkerült nemesfém övveretek 670/680 körül egy avar kagán öt
vösműhelyében készültek, amint ezt László Gyula, az avar régiségek egyik legjobb ismerője megállapította, 
így hát Kuber és családtagjai az arannyal díszített övgarnitúrákat helytartói („statthalterliche”) rangjelző
ként kapták a kagántól... A kagántól való elszakadása után Kuber az értékes kincseket magával vihette a 
Balkán félszigetre, s azokat ott később valamilyen okból (talán csak az utódai idejében) elásták.”887

Szádeczky-Kardoss S. hipotézisének gyöngéire könnyű rámutatni (az apróbb pontatlanságoktól elte
kintve):

a) Egyáltalán nem helytálló az a kijelentés, hogy a Kuber Keramésios-mezei szállásterülete és Vrap köz
ti távolság „nem nagy”. Köztük légvonalban is 120 km, egy nagy hegység (Sur) van, amit csak valamelyest 
csökkent az a körülmény, hogy a két régió közti kapcsolatot a közelükben húzódó Via Egnatia biztosította. 
(Egyébként is valaminek -  legyen az pl. egy politikai, egyházi központ, egy régészeti lelőhely -  egy másik le
lőhelyhez való földrajzi közelsége önmagában még nem jelenthet régészeti, történeti érvet az utóbbi érté
keléséhez, ld. 81. old.)

b) A vrapi övveretek 670-680 körűire javasolt keltezése, a középavar kori leletanyag meghatározása és 
elkülönítése 1970 óta elfogadhatatlan;888 a korábbi kutatás volt az, amelyik a griffes-indás díszítésű övvere
tek Kárpát-medencei megjelenését tévesen tette ilyen korai időre.889

c) Az érvelés több, önmagában is bizonyítatlan láncszemből áll:
-  Honnan lehet tudni, hogy a vrapi kincset valóban Kuber utódja (az is hányadik nemzedékbeli?) idejé

ben ásták volna el?
-  Semmi biztosat nem tudunk Kuber leszármazottainak sorsáról.890
-  Amennyiben Szádeczky-Kardoss S. fenti ötlete mégis megállná a helyét, még akkor is -  és valószínűleg 

mindörökre -  megmagyarázatlan maradna: ugyan miként kerültek volna az arany és ezüst értéktárgyak a 
Keramésios-mezőről egy teljesen más vidékre, egy másik bizánci tartományba, egy teljesen más nép szállás
területére?

J. Werner jól ismert történeti hipotézise csak annyiban különbözik a Szádeczky-Kardoss Samuétól, hogy 
szerzője az előbbi által felhasználtakhoz viszonyítva további elemeket épített bele a sajátjába, ami által az 
új elméleti konstrukció még az előbbinél is törékenyebbé vált. Gondolatmenete, módszere a német régé
szetben kritikával emlegetett „vegyes érvelés” iskolapéldája. J. Werner minden egyes érve önmagában is bi
zonytalan, márpedig egy önmagában is feltételezésekből összeálló hipotézisláncolat az összekapcsolások ré
vén még egyáltalán nem válik meggyőzőbbé. Az elmélet a következő: a vrapi kincs „avar” része az avar 
kagáni műhelyben készült, később az avar kagán és a kaganátusból kivándorló-menekülő Kuber közti har
cok során az utóbbi kezébe került, aki népével a Balkánon a Keramésios-mezőn telepedett le, s tőlük a 
Koman-kultúra népéhez jutott el.891 A nagyívű feltételezés-sorozat azonban nem állja meg a helyét:

a) Az  avar kagáni műhelyben való készülés feltételezése az avar griffekkel való hasonlóságra és az öwe- 
retek arany anyagára épült, ami nem tekinthető kifogástalan érvnek:

ld. Ditten (1978) 113-119. J. Werner részéről a legérthetetlenebb mellőzés annak a Fettich Nándornak azt a -  né
metül megjelent! -  művét érte, aki emlékének J. Werner a szóban forgó könyvét ajánlotta. Fettich N. ezen munká
jában egy külön fejezet szól a Vrappal kapcsolatos temetika egyik központi kérdéséről: a késő avar kagáni ötvös
műhelyről, s e téma kapcsán nem maradt el Vrap megvitatása sem: Fettich (1965) 96-102. -  Itt hívom fel a 
figyelmet FI. Spahiu: „Njé veshtrim mbi thesarin é Vrapit” (Jegyzet a vrapi kincsről) c. kiadatlan kéziratára, mely
nek létezéséről a közelmúltban elhunyt albán szerzőnő szíves szóbeli közlése révén tudok.

887 Szádeczky-Kardoss (1971) 475.
888 Kovrig (1963) 227; Róna (1970) 243-261; idem (1971) 292; Garam (1978) 206-216.
889 Marosi-Fettich (1936) 97-98; László (1955) 179, 284; Kovrig (1963) 231.
890 V Besevliev fölvetette azt a hipotézist, hogy a 10. századi forrásokban Thessaloniké környékén említett „bulgárok” 

vagy „szlávnak nevezett bulgárok” Kuber leszármazottai lettek volna, Id. V Besevliev: Zur Frage der slawischen 
Einsiedlungen im Hinterland von Thessalonike im 10. Jahrhundert. In: Serta slavica in memoriam Moisii Schmaus. 
München 1971, 37-41. (E cikk elérhetetlen volt a számomra, Lemerle [1981] I, 160. 251. j. nyomán tudok róla.)

891 Werner (1986) 19-23.
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-  A  vrapi griffes veretek nem annyira a Kárpát-medencei avar, mint inkább a balkáni öweretekkel állnak 
szorosabb kapcsolatban.

-  A kagáni műhelyben való készülés feltételezése892 egyedül az övveretek arany anyagára támaszkodott, 
figyelmen kívül hagyva a Kárpát-medencében talált nemesfém öwereteket.893 Márpedig ha pusztán a fel
használt nyersanyag értéke alapján kívánunk ilyen társadalmi jellegű következtetést levonni, akkor ezen lo
gikát, illetve előfeltételezést követve megengedhető lenne azt is feltételeznünk, hogy a rosszezüstből való 
velinói övveretek az avar vezérek valamelyikét kiszolgáló műhelyben készültek -  s mindezt szembe lehet ál
lítani az előbbiekhez viszonyítva legalacsonyabb társadalmi rangot kifejező (?) avar bronz övveretek tízez
reivel. Ez a nyilvánvalóan értelmetlen gondolatsor a kiindulópont kritikáját is megadja.

Az arany anyagra épülő feltételezéssel szemben is két ellenvetés tehető. Először is az maga kérdéses, 
hogy az övveretek anyaga valóban szimbolikus, rangjelző jelentésű volt-e, amint ezt László Gy. több mun
kájában feltételezte, s amihez Fettich N. is csatlakozott.894 Valószínűbbnek tartom, hogy a nyersanyag egy
szerűen a tulajdonos anyagi helyzetének, talán éppen csak pillanatnyi anyagi helyzetének kifejezője, még 
pontosabban: következménye volt.895 (Előfordulhatott ugyanis, hogy valaki egyéni szerencse vagy hadi vi
tézség révén jutott a maga vagy családja anyagi helyzetéhez mérten kiemelkedőnek számító mennyiségű ér
tékhez, aranyhoz.) Az avarok „vezéreinek”, „tábornokainak” arany öweretei -  szemben a „helyi vezetők” 
ezüstből és az „alacsonyabb rangú tisztek” bronzból készült garnitúráival -  miért láttak volna napvilágot az 
avar szállásterületen kívül (kivétel: a tabi lelet)? Amilyen bizarr, éppen olyan értelmetlen egy ilyen konst
rukció. Nyilvánvalóan abszurd volna azt hinni, hogy ez a „szabály” természeti akadályokat és több száz ki
lométeres távolságokat áthidalva működhetett volna. Meggyőződésem szerint a felhasznált nyersanyag csak 
a tulajdonos közvetlen környezetében bírhatott relevancia-értékkel, sőt, amint arra a késő avar aranyozott 
övveretek feldolgozója joggal rámutatott: kis távolságból már az aranyozott bronz övdísz is nemesfémből 
készültnek tűnhetett!896

b) Teljesen bizonytalan, hogy miként és miért került volna az avar kagáni kincstár egy része Kuber kezé
re. Fentebb már láttuk, mit írt a M iracula Sancti D em etrii Kuber kivándorlásáról és a Balkánon történt le
telepedéséről. Más forrásokból (Theophanés és a madarai felirat) tudjuk, hogy Kuber szállása Thessaloniké 
és a Strymón torkolata, illetve a Thessaloniké melletti Chortac hegy közelébe esett.897

Mint látnivaló, az egyedül releváns forrásban még a legcsekélyebb, akár csak közvetett olyan utalás sin
csen, amit valamilyen módon föl lehetne használni azon hipotézis alátámasztásához, hogy az avar kagáni 
kincstár (egy része) Kuber kezére került volna. Ez a -  forrásokból kiolvasható -  helyzet persze önmagában 
még nem zárja ki azt, hogy mégis ne így történt volna, csakhogy J. Werner hipotézisével szemben még egy 
másik szempont is fölvethető. Nevezetesen az, hogy a The Metropolitan Museumba került övveretek nem 
egyetlen, viselésre szánt készletet alkottak (emlékeztetőül: nem úgy, mint egy másik balkáni lelet [Smrdelji] 
esetében). Bárkiben joggal merülhet tehát föl a kérdés: egyáltalán miért is vitt volna magával az avar kagán 
nem összetartozó és félkész meg öntéshibás darabokat, miközben Kubert és népét több ütközeten át üldöz
te?! A vrapi kincs „avar” részének az avarokkal és/vagy Kuberrel bármilyen módon történető kapcsolatba ho
zatalához tehát az írásos források adatai elégtelenek.

Egyetlen vonatkozás azonban mégis figyelmet érdemel a Kuber-történetből, mely az avar régészetet köz
vetlen érinti. A kutatásnak azon (nagyobbik) része, amelyik a középavar kor kezdetét, a középavar kori tárgy
típusok felbukkanását köztudottan Kuber bevándorlásával köti össze, szemmelláthatólag nem fordított fi
gyelmet egy olyan mozzanatra, amely Kuber történetével a legszorosabb összefüggésben van (az ugyanezzel 
közvetetten fölmerülő sok problémát nem részletezem itt). Az avar kagán a Miracula szerint Kubert üldöz
ve öt csatában szenvedett vereséget. Megpróbálta tehát, hogy megakadályozza az alattvalók kivándorlását, s 
ha a forrást nem is vesszük szó szerint, akkor is tény marad: a kagán nem volt abban a helyzetben, hogy 
Kubert és a hozzá csatlakozókat megállítsa. E következtetésnek van egy komoly történeti hordereje. Esze
rint vagy az avarok voltak 680 körül katonailag gyengék, vagy pedig Kubernek volt szokatlanul erős a hadse-

892 A  nemzetközi kutatás számára szükségesnek tartom leszögezni: e lehetőséget elsőként László (1955) 259-290. ve
tette föl, s később is kitartott emellett: idem (1977a) 229.

893 Garam (1987) 855-856.
894 E  kérdéskör általános módszertani vonatkozásait ld. Bálint (1996b).
895 Az arany, ezüst, bronz nyersanyag értékéhez való merev ragaszkodás vezetett oda, hogy egy, ebbe az értékrendbe 

nem illeszkedő leletet (ólomból készült övgarnitúra) „szimbolikus”-nak lehessen gondolni, vö. Fettich (1963).
896 Kiss G. (1995) 99.
897 Besevliev (1981) 169.
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rege! Miért lettek volna az avarok annyira gyengék, hogy egy csoportot, egy hadsereget, egy néprészt ne tud
tak volna legyőzni? Mitől lett volna Kuber annyira erős? A hozzá csatlakozó, romanizált kultúrájú népcso
portról aligha képzelhető el, hogy az az avar kagán által mozgósítható seregeknél eredendően magasabb ha
dipotenciált képviselt volna. A  kagán kudarca, Kuber győzelme még történeti magyarázatot igényel!

J. Werner elméletének talán a leggyengébb pontját az a kérdés jelenti, hogy miként, m iért került volna 
el a kincs a keramésiosi mezőn letelepedett Kubertől Albániába. Ezzel kapcsolatban mindössze egy homá
lyos feltételezést tudott közzéadni, mely a Vrap közelében húzódó, a Thessalonikét Dyrrakhionnal össze
kötő Via Egnatiára támaszkodik;898 azon került volna át a keramésiosi mezőről Albánia földjére. A keres
kedelmi utak szerepe tárgyak és kulturális jelenségek elterjedésében letagadhatatlan, ám idegen leletek 
előkerülését kizárólag a kereskedelem számlájára írni, sőt, a segítségükkel úthálózatokat rajzolni ma már 
mindenki számára nyilvánvalóan idejétmúlt elképzelés. A lelőhelyek ugyanis elsősorban temetőket, telepü
léseket jelentenek, melyek -  a római koron kívül -  természetesen nem az úthálózathoz, hanem a természe
ti környezethez vagy éppen politikai, harcászati igényekhez igazodtak.

Érthetetlen, hogy az a J. Werner, aki egy Albániában napvilágot látott kincset olyan történeti személlyel 
hoz kapcsolatba, aki a Kárpát-medencei avaroktól a Balkánra költözött, miért nem figyelt föl arra, hogy sem 
Kuber Keramésios-mezei szállásterületén, sem pedig Vrap környékén egyetlen avar típusú tárgy sem került 
elő.899 Miként lehetséges az, hogy a Balkánon letelepedik egy népcsoport, amelyik kb. 50 éven át az Avar 
Kaganátusban élt, annak anyagi kultúráját -  legalábbis részben -  nyilvánvalóan átvette (az elterjedt magyar 
elmélet szerint egy újat alkotott), s ennek a kulturális alkotóerőnek az új lakhelyükön semmi nyoma sincsen? 
Arról, hogy Albániában nincsen az avarokkal elfogadható módon kapcsolatba hozható leletanyag, J. Werner 
személyesen is meggyőződhetett. Neki egyedülálló lehetőség adatott meg az ottani kora középkori régészet 
megismerésére: olyan időben járt Albániában, amikor az ország hermetikusan el volt zárva a világtól, miköz
ben őt a legnagyobb előzékenységgel fogadták -  e helyzetben tehát minden lényeges közületien leletről tu
domást szerezhetett -, márpedig ha lett volna ilyen, akkor azt nem hagyta volna említetlenül. Ezenkívül 
J. Werner jól tudta azt is, hogy Kubernak a Kárpát-medencébe történt beköltözését a magyar kutatás a kö
zépavar kor kezdetével hozza kapcsolatba -  választ kellett volna arra adnia, de legalábbis magát a kérdést 
fölvetnie: miként volna az lehetséges, hogy éppen annak a népcsoportnak nincs a Balkánon semmi régésze
ti nyoma, amelyik másutt, a Kárpát-medencében egy új régészeti kultúrát hozott volna létre?!

A „Vrap-Kuber-teória” néhány kutatónál pozitív visszhangra lelt. Egyértelműen J. Werner munkájának 
hatása alatt -  a rá való hivatkozás nélkül -  született egy olyan térkép, amely a szóban forgó teóriát illuszt
rálja a szerző sajátos elgondolásaival kibővítve.900 A térkép címe „Wanderungen und Siedlungsgebiete der 
Protobulgaren des Kuber und des Asparuch”, melyben fikció és történeti realitás szétválaszthatatlanul ke
veredik egymással. D. Ovcarov Kuber Kárpát-medencei szállásterületét -  a kérdéssel kapcsolatos bármine
mű forrásadat, illetve forrásos utalás híján -  a Duna-Tisza közére lokalizálja, mégpedig úgy, hogy az délen 
kb. a Ferenc József-csatornánál nem terjedt volna tovább (miért?), s amelyik -  ugyancsak a legcsekélyebb 
történeti alap nélkül -  a Dunántúlra kissé, a Tisza bal partjára jobban átnyúlt volna.901 D. Ovcarov térképe 
koncepciójától egyenes vonal vezet Vraphoz. Ez természetesen kizárólag elméletileg fogadható el; már 
egyedül az elmúlt évszázadban a II. világháború és az 1995-ös boszniai háború is megmutatta, hogy a Bal
kánon minden közlekedést alapvetően meghatároznak a természeti viszonyok. Ez esetben azonban nem ki
zárólag az útviszonyok figyelembe vételével emelhetünk kifogást a térkép ellen. A Kárpát-medencei szál
lásterület és Vrap összekapcsolása a térképen ugyanis történetileg azt jelzi, hogy a szerzője szerint Kuber a

898 Az a gondolat, hogy a vrapi kincs a Via Egnatia révén került volna az elrejtése helyére, már korábban is fölmerült 
a kutatásban, Id. Painter (1977) 91. és Popovic (1984) 242. 166. j.

899 A Heracleia és Stoboi környékéről ismert leletekről Id. J. R. Wiseman: The city in Macedonia Secunda. In: Villes 
289-314; B. Babic: Ohrid, Byzanz und die Slawen in Makedonien. In: Welt der Slawen. Geschichte, Gesellschaft, 
Kultur. Hg.: J. Herrmann. Leipzig-Jena-[Ost]Berlin 1986, 83: térkép; E. Maneva: Srednoveken nakit od 
Makedonija. Kulturno-istorisko nasledstvo na Republika Makedonija 27,1992.

900 D. Ovcarov: Die Protobulgaren und ihre Wanderungen nach Südosteuropa. In: Hänsel (1987) 177, Abb. 1.
901 Kuber Kárpát-medencei szállásterületével kapcsolatban eddig -  tudtommal -  egyetlen feltételezés született. 

Szádeczky-Kardoss S. a Miracula adatait elemezve arra a gondolatra jutott, hogy Kuber az Avar Kaganátusba meg
érkezvén a Dél-Alföldön telepedett le. Úgy vélem, e forrásban erre vonatkozóan annyira nincsenek utalások, hogy 
szinte minden ötletnek tág tere van; a Dél-Alföldre történt lokalizáció nem tekinthető meggyőzőnek, vö. 
Szádeczky-Kardoss S.: Két széljegyzet a Dél-Alföld korai történetéhez. In: Tanulmányok Csongrád megye történel
méből. Szeged 1982, 9-10.
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Keramésios-mezőn való megtelepedés előtt költözött volna Albániába, s majd csak onnan a keramésiosi te
rületre -  így hát előbb a kincs elrejtése, aztán -  másutt -  a letelepedés? Ilyen ötlet eddig nem vetődött fel! 
Vrap a Kárpát-medencéből elvileg kétfelől közelíthető meg: a Drina és a Neretva mentén a tengerpartig le
ereszkedve, majd onnan észak felől megközelítve -  rendkívül fáradságos, és Kuber későbbi balkáni tervei 
fényében értelmetlenül kitérő útvonal. A  másik útvonal a Morava mentén, majd Naissus és Stoboi irányá
ban, onnan a Via Egnatián keresztül húzódott volna, azaz pontosan azon a területen át, ahol Kuber a 
Miracula szerint ténylegesen letelepedett. Mármost ahhoz, hogy Vrapot közvetlenül a Kárpát-medencéből 
kivándorló Kuberral kapcsolatba lehessen hozni, a keraméisosi mezőn való megtelepedés előtt még egy al
bániai tartózkodást kell közbeiktatni, majd azt feltételezni, hogy ezután kelt át a hegyen -  ez egy nyilvánva
lóan minden képzeletet felülmúló, irreális ötlet lenne.

3. Általános gondolatok
Vrap környéke mindig is a Bizánci Birodalomhoz tartozott, a lelőhely a Via Egnatia közvetlen közelé

ben van, mely félútra esik a tartomány fővárosától, Dyrrakhiontól és egy bizánci erődtől (Skampa).902 A mai 
Albánia földjét a Via Egnatia és a Shkumbi folyó ősidők óta két részre osztotta (114. kép).903 A Balkán ezen 
régiójában a római tartományokat a 3-4. század fordulóján hozták létre, melyek hovatartozását az 5. szá
zad legelején és a 6. század 1. harmadában újra megerősítették. Dalmatia Praevalis, a mai Albánia északi 
fele Dalmáciához, azaz Rómához kapcsolódott,904 míg Epirus Nova közigazgatásilag, egyházilag és kereske
delmileg egyaránt Bizánchoz tartozott, az ott élő lakosság görög nyelvű volt -  ez Vrap értékelése szempont
jából feltétlenül figyelemre méltó.905 Elvileg természetesen elképzelhető, hogy e népesség akár Dalmatia 
Praevalisban, akár Epirus Novában városok kirablása révén szerezte volna be a vrapi kincs bizánci tárgyait 
(a 30 km-re eső Dyrrakhion püspöki székhely is volt), amint ezt J. Werner a „menekülő Kuber-teória” mel
lett egy másik lehetőségként sugallja, de hogy az „avar” öweretekhez a régi hadiút, a Via Egnatia mentén 
lezajló kereskedelem révén jutott volna hozzá ez a bizánci kultúrájú nép, az már egy megengedhetetlen, 
többszörös hipotézis. Egyáltalán kereskedtek-e az avarok? Konkrétan: exportáltak-e övgarnitúrákat a Bal
kánra, és ha igen, a helyiek milyen árut adhattak volna cserébe a súlyos arany- és az értékes ezüsttárgya
kért? A kereskedelem a Balkánon a kora középkorban igen fejletlen volt, gyakorlatilag Thessaloniké kör
nyékére korlátozódott.906 Hogyan tekinthetnénk avar exportárunak a vrapi öwereteket, amikor azok nem 
is alkotnak egyetlen garnitúrát, s a nagyszívég erősen kopott, más veretek pedig az öntés után félbehagyott 
példányok?!907 A népvándorlás, kereskedelem feltételezése még a rablott áru- vagy a vándorkereskedő-, 
vándorkézműves-hipotézisnél (ld. fentebb) is bizonytalanabb lábakon áll. Okkal, F. Daim sem tudott dön
teni a lelet történeti értékelése során: megengedi, hogy legalábbis egy része származhatott ötvösműhely
ből, ötvös raktárkészlete lehetett vagy dyrrakhioni rablásból származnék (az archónnak vagy egy templom
nak a kincstárából). Ezen kívül azzal a lehetőséggel is számol, hogy egy barbár vezérnek szánt ajándék lett 
volna (e lehetőségnek maga szegezi ellene, hogy nem volt a régióban olyan nagyságrendű szláv törzsfő, 
akinek a bizánciak 3 kg aranyat adtak volna).908 Mindez valószínűleg tisztázhatatlan marad, van viszont egy 
tanulságos forrásadatunk, mely pontosan a kérdéses időből és régióból származik, amit eddig nem gyümöl- 
csöztettek Vrap kutatásában, s ami talán F. Daim imént idézett ellenvetésével kapcsolatba is hozható. 
Eszerint éppen a Kuber szállásterülete környékén és éppen abban az időben élő runchin szlávok királya 
görögül beszélt, öltözködött, és semmiben sem különbözött egy thessalonikébeli vagy konstantinápolyi gö-

902 Wemer (1986) 9, fig. 1; Popovic (1988) 207, fig. 2; J. Ferluga: Untersuchungen zur byzantinischen Provinzial
verwaltung, VI-XIII Jahrhundert. Gesammelte Aufsätze. Amsterdam 1992, 411-419.

903 Bármily bizarrnak tűnik is a legtöbb európai és amerikai kutató számára, e határ történetiségét érzékeltetendő ér
demesnek látom fölhívni a figyelmet arra, hogy itt húzódott Észak és Dél között a határ az 1997-ben kitört zavar
gások idején is!

904 Popovic (1988) 252-253; C. A. Frazee: The Balkans betwen Rome and Constantinople in the early middle ages 
600-900. BalkStud 34 (1993) 213-228.

905 Popovic (1986) 125, Fig. 14. alapján felfigyelt rá Fiedler (1996) 262. 67. j.
906 P. Lemerle: Invasions et migrations dans les Balkans depuis la fin de l’époque romaine jusqu’au VIIIe siede. Revue 

Historique 211 (1954) 277.
907 Daim (2000) 176, Fig. 15.17-20.
908 Ibidem 106.
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114. A Nyugat-Balkán közigazgatási felosztása: 5-7. század (E. Honingmann nyomán)

rögtől {Miracula Sancti Demetrii 2.4.179).909 Ebből az adatból pontosan kiolvasható a tárgyalt régióban a 
bizánci (anyagi) kultúra etnikum fölötti és divat jellege. Talán az egész kora középkori balkáni lakosság
nak a fémedények használatával kapcsolatos mentalitásáról árulkodik az, hogy a régióból ismert egyetlen 
fémedényeket tartalmazó kincslelet (Vrap) olyan földön látott napvilágot, amelyik bizánci tartományhoz 
tartozott, s amely kincsnek még az „avar” öweretekből álló része is -  F. Daim nézete szerint is910 -  bizán
ci műhelyből származik.

Meggyőződésem, hogy a jövőben a vrapi kincs „avar részét” (is) a balkáni, bizánci provinciális kultúra 
termékei között kell számon tartani. Egyfelől a Bizáncban ismeretlen típusú aranyedényei a nyersanyaguk
kal, a bizánci típusú edényei közül pedig kettő is a nem-hivatalos pecséteikkel térnek el a birodalomban

909 A runchin törzs lakóhelyére Id. Z. Kumatowska: Slowianszczyzna poludniowa. In: Kultúra Europy wczesnosred- 
niowiecznej 3 (Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk 1977) 24-25. oldal között 1. kép. A runchinok rövid történe
ti bemutatását, a 674-ben a bizánciak által kivégzett Pervundos személyét ld. Ditten (1978) 80, 99, 100, 135, 150; 
I. Bozilov: rec. P. Lemerle. Bulgarian Historical Review 1982/2,119.

910 Daim (2000) 106.
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használatosaktól. Másfelől az avar típusú öweretei a Balkánhoz és a Kárpát-medencéhez kapcsolják. 
A vrapi kincs ezen jellege revelatív Nagyszentmiklós megítélése számára is: általa egy villanás erejéig bepil
lantást nyerünk egy eleddig teljesen ismeretlen világba. Ez egy bizánci peremkultúra, ami egyfelől tagadha
tatlan kapcsolatokat mutat a birodaloméval, ugyanakkor eredeti bizáncinak semmiképpen sem tekinthető, 
másfelől exkluzív, arisztokratikus karaktere miatt kapcsolat nélkülinek tűnik a maga szűkebb környezeté
ben. Ezen értelmezés alapján a tárgyalt Kárpát-medencei kincs 8. sz. fiiles tálkájának típusát bizánci eredetű
nek tekinthetjük.

A vrapi lelet „avar része” további két, általános vonatkozású tanulságot sugall. Az egyik az a -  még szem
betűnőbbé vált -  hiány, ami a fémedények tekintetében éppen a protobolgár korszak (7-10. század) során 
Bulgária területén mutatkozik. Ugyanolyan érdekes az is, hogy eszerint sem a Balkánon a 480-as évek óta 
megfordult különféle bolgár törzsek kalandozó csapatai, sem az 560-as évektől beszivárgó délszláv törzsek 
nem mutattak érdeklődést bizánci fémedények birtoklása, nemhogy hasonlóknak saját készítése iránt. A ki
vételt képező leletek (Kostol, Plemmyrion, Korinthos, Vrap, Preslav911) jelentősége annyira eltörpül a 
számba vett terület és korszak nagysága mellett, hogy megállapíthatjuk: a kora középkori Balkánon -  Bi
zánc közvetlen közelsége, ha nem éppen jelenléte ellenére is! -  nem volt általános a fémedények használa
ta. E tekintetben sem mutatkozik tehát alapja annak a lehetőségnek, hogy a nagyszentmiklósi kincset akár 
a protobolgár kánság területén működő, akár onnan a Kárpát-medencébe érkezett ötvös készítette volna.

A másik azon szükségesség felismerése, hogy át kell gondolni: miként lehetséges az, hogy avar típusú öv
veretek az avaroktól függetlenül terjedhettek el a Balkánon, és hogy ugyanabban az időben hasonló típusú, 
technológiájú és díszítésű (indás, kivételes esetekben griffes) övgarnitúrák -  szintén az avaroktól függetle
nül! -  Kazária területén, a Krímben912 és a Káma-vidéken913 is készültek? Mindez végső soron a késő avar 
kultúra eredetének kérdésével függ össze; ebbe az irányba az első lépést -  egyes 8. századi közép-, délke
let- és kelet-európai övveretek együttes tárgyalásával -  F. Daim tette meg.914

Az „ersékei kincs”

Az ún. „ersékei” vagy „a Sotheby’s avar kincse” érthető módon számított szenzációnak az avarkutatás, a 
Kárpát-medence, a kelet-európai steppe és a Balkán régészete számára (mégha az utóbbiak művelői álta
lában nem figyeltek is föl rá). A szenzáció reflektorfényében megmutatkoznak azonban a „kincs” sötét ol
dalai is, bár erről nyilvánosan nem esik szó. Tudományos körökben Európában sokfelé tudnak arról, hogy 
az árverést megelőző szakmai véleményezések során több neves régész és nagy múzeum elutasítóan vagy 
kételkedve foglalt állást a „kincs” eredetiségével kapcsolatban.915 (Ismertté válása után más magyar régé
szek publikációkban fejezték ki a hitelességét illetően kétségüket.916) Az ezen előzmények során -  egyedü
liként -  kinyilvánított pozitív véleménye után hívták meg Londonba J. Wernert, tehát szakemberként egye
dül ő látta eredetiben a kérdéses tárgyakat. Gyakorló régészek számára triviális kijelentés: kizárólag az 
övveretek személyes tanulmányozásától, a számos technikai, technológiai részlet és az ornamentika beható 
elemzésétől várható, hogy tisztábban lehessen látni a „hamis” vagy „eredeti” dilemmájában. Mindezekkel 
azonban a „kincs” ezen döntő kérdésében pozitívan állást foglaló J. Werner egyáltalán nem foglalkozott, az 
egyik tárgytípus egyik ornamentikái elemének vizsgálatát pedig másra bízta. A különféle újságcikkektől el
tekintve negyed százada a Sotheby’s katalógusa az egyetlen tudományos véleményalkotásra alkalmas köz
lemény, de még annak alapján sem válaszolható meg olyan alapvető részletkérdés, hogy pl. milyen a vere
tek hátlapja, felerősítésmódja, hol vannak és milyenek a kopásnyomok. Márpedig „az ördög a részletekben 
bújik meg”, J. Wernert viszont egyedül a történeti interpretáció foglalkoztatta.

Manapság divat, alapjában véve pedig naivitás azt hinni, hogy a régészetben alkalmazott természettudo
mányos vizsgálatok minden esetben abszolút objektívek, és mindent képesek eldönteni. Esetünkben is ké
szültek ilyen vizsgálatok, csak hát szükséges leszögezni: sem a 14C-es kormeghatározás, sem pedig az arany

911 Totev (1964).
912 A. I. Ajbabin: Saltovskie pojasnye nabory iz Kryma. SovArch 1977/1, 225-238.
913 E. V Goldina: Gürtelteile mit Pflanzenornamenten aus dem Kamagebiet. In: Awarenforschungen, I, 497-507.
914 Daim (2000).
915 Halála miatt most már sajnos leírhatom: szíves szóbeli közléséből tudom, hogy Bóna István is a megkérdezettek 

között volt, s érvekkel ő is elutasította, hogy a „kincs” hiteles volna.
916 Garam (1984) 98, 100; A. Kiss: Die Goldfunde des Karpatenbeckens vom 5-10. Jahrhundert. ActaArchHung 38 

(1986) 114. 37. j.; Pohl (1988) 181.
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összetételének meghatározása917 nem tudja eloszlatni a „kincs” eredetiségével kapcsolatos kételyeket. 
E vizsgálatok ugyanis egyedül az anyag összetételére vonatkoznak, de semmit sem árulhatnak el az anyag 
készülésének koráról és helyéről! Bölcsészettudományi képzettséggel nem nehéz egy potenciális hamisító 
fejével gondolkodnunk, akinek nyilvánvaló szándéka a várható természettudományos elemzések kijátszása, 
sőt, azoknak lehetőség szerint a saját céljára való felhasználása. Márpedig mi sem kézenfekvőbb és köny- 
nyebb, mint egy mikroszkopikus nagyságú kora középkori szövetdarabot beszerezni és azt az öntvénybe be
lekeverni, amit a 14C-vizsgálat majd természetesen kora középkorinak fog meghatározni! A „hiteles” 
aranyösszetételű övveretek modern kori előállításához pedig nem kell egyéb, mint bizánci solidusokat vá
sárolni -  esetleg ügyelve még a kronológiailag megfelelő uralkodó kiválasztására is! -  és azokat beolvaszta
ni; ilyen esetben a legtökéletesebb anyagvizsgálat is csak annyit tud kimutatni, hogy az öntvény korabeli bi
zánci aranyból való! Az „ersékei kinccsel” együtt árverésre bocsátott, mesterjegyekkel ellátott két bizánci 
tál eredetiségéhez egy pillanatig sem fért kétség (ezek el is keltek 1981 decemberében!). Az viszont nyilván
való, hogy e tálak csakis egy hiteles lelőkörülmények között előkerült, zárt leletegyüttes esetében hitelesít
hetnék az „ersékei kincs” többi darabját.

A gyanú azonban nem kizárólag tipológiai és logikai alapokból táplálkozik. Az állítólag 1894-ben napvi
lágot látott és 1981-ben ismertté vált „kincs” előkerülési körülményeit érthetetlen titok lengi körül, mégpe
dig olyan, amelyik mind a (közel)múltat s mind a mát érinti.

Minden gyakorló régész tudja, hogy a kincsek előkerülése mennyire nem tartható titokban; arra a kör
nyékbeliek még hosszú évtizedek múltán is emlékeznek, nem egyszer folklorizálódott formában. Az 
„ersékei” feltételezhető találóinak természetes pénzéhsége, a török birodalomban utazó kereskedők, az 
egymásra irigy (és a másikat följelentő! -  ld. Vrap előkerülési körülményei) parasztok, a török adminiszt
ráció nem kisebb nyereségvágya, az állítólagos görög tulajdonos büszkesége alapján természetszerűen el
várható, hogy az „ersékei kincs” léte gyorsan kitudódott volna. De tanulságos megfordítani a kérdést: ugyan 
miért is kellett volna azt titokban tartani?! Egy másik kérdés: miért lett (volna) e kincsnek más sorsa, mint 
a J. Werner szerint tíz évvel később ugyanazon vidéken talált vrapinak? Egy harmadik: mégha a kincs elő
kerülése annak idején valamiért mégis titokban maradt, miért nem lebbentették föl a fátylat a későbbi tu
lajdonosok? Nyilván lehet számtalan részlet, amelyet sohasem fogunk megtudni, de nincs és nem is lehet 
oka annak, hogy a tulajdonosok egymást követő nemzedékei számára szükséges, illetve lehetséges lett vol
na a titkolózás.918 Az állítólagos előkerülése idején azon a környéken -  a későbbi Albánia területén -  bol
dog békeidő honolt; mindazok a feszültségek, amelyek az 1909-es boszniai válsághoz, az 1912-ben kitört I. 
balkáni háborúhoz vezettek, azt a vidéket messze elkerülték; azidőben a görög és török kereskedők zavar
talanul járták a Nyugat-Balkánt. A lelőhely tágabb környéke, az 1913-ben önállóvá vált Albánia egyáltalán 
nem esett kívül a tudományos világ figyelmén, a francia, német, osztrák, magyar és olasz tudományosság ál
landóan figyelemmel követte az ország történeti és régészeti kutatását;919 így a 20. század elején Albánia- 
szerte közmegbecsülésnek örvendő, helyi kereskedőkkel és gyűjtőkkel jó kapcsolatot ápoló, az ottani szak
mai körökben ma is jó emlékezetű báró Nopcsa Ferenc mondhatni minden leletet személyesen ismert. Egy 
ilyen méretű és jelentőségű leletet nem lehet és nem érdemes 80 éven át eltitkolni.

Az „ersékei kincs” körül a mában is találkozunk érthetetlen mozzanatokkal. Miért nem nevezi meg ma
gát az az állítólagos német gyűjtő, akitől a „kincs” a Sotheby’s-hez került? Mindenki tudja, hogy a legbizto
sabban csak a leletkörülmények ismertetése hitelesíti a leleteket; éppen azáltal válik könnyebben eladható
vá! Miért nem nevezte meg még a feldolgozást készítő J. Werner sem azt a „nagy európai múzeumot” sem, 
amelyik „abszolút megbízható adatokat” bocsátott a rendelkezésére „a lelőhelyre és a lelet történetére 
vonatkozóan”?920 Miért hallgat az a bizonyos múzeum, amikor tudja, hogy sok mindent legalábbis megvilá
gítana, esetleg eldöntene, ha tudnánk: egyáltalán mik voltak azok az adatok? További kérdések: föllelhe- 
tők-e a „kincs”-re vonatkozó dokumentumok J. Werner hagyatékában? Amikor ő tisztában volt a „kincs” 
körüli bizonytalanságokkal, akár a névtelenséget megőrizve is, miért nem adott tájékoztatást legalább azok
ról az „adatokról”, amelyek őt meggyőzték? Mindennek jelentőségét ő nagyon pontosan tudhatta.

J. Werneren kívül V Popovic foglalkozott még behatóbban az „ersékei kinccsel”; bárminemű kérdés, két
ség felvetése és a részletek vizsgálata nélkül tekintette hitelesnek azt.921 Mindeddig egyetlen tényleges elem
zés született a hitelességével kapcsolatban, e cikknek viszont a módszere nem tekinthető meggyőző-

917 J. M. Ogden: The Avar Treasure. The Society of Jewellery Historians, Newsletter II, 2, March 1982, 9-11.
918 Ugyanezzel a szemponttal is érvel Takács M.: Bevezetés a Balkán középkori régészetébe (kézirat).
919 Ld. Popovic (1984) 214. 7. j.
920 Wemer (1986) 7. 2. j.
921 Popovic (1986) 130-131.
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nek.922 A szerző összegyűjtötte az „ersékei kincs” Kárpát-medencei analógiáit, majd a tipológiai azonosságok 
alapján arra a következtetésre jutott, hogy az hiteles. E módszer már önmagában sem kifogástalan, de pszi
chológiailag sem meggyőző. A szerző ugyanis éppen azzal érvel, ami bizonyításra vár: teljesen nyilvánvaló, 
hogy egy (potenciális) hamisítónak a munkája megkezdésekor a közölt avar leletanyagból kellett kiindulnia, 
így hát bizonyos leletekkel való kisebb-nagyobb egyezések a „hamis-eredeti” dilemmájában nem lehetnek 
perdöntőek. Tanulságos e szempontból az ún. „langobard királyi kincs”, mely a 20-as években „került elő”, 
és amely mai szemmel nézve már csak megmosolyogtatóan dilettáns hamisítványnak látszik923- jó l megmu
tatkozik, hogy annak idején kizárólag Castel Trosino és Nocera Umbra publikációi állhatták a hamisító ren
delkezésére. Meggyőződésem, hogy az „ersékei kincs” eredeti voltát nem az avar analógiáknak íróasztal mel
lett, publikációk alapján elvégzett tipológiai elemzéseivel lehet tisztázni, amint körültekintés, a történeti 
szempontok figyelembe vétele nélkül végzett természettudományos vizsgálatokkal sem.

Mindezen homály és bizonytalanság a legkevésbé sem oszlatja el a gyanút az „ersékei kincs” hitelességé
vel kapcsolatban. Kiáltó ellentétben áll szemben velük az adatoknak az a gazdagsága, amely a vrapi kincs 
előkerülésével kapcsolatban éppen J. Werner szóban forgó könyvében olvasható; e tekintetben rendkívül 
tanulságos az utóbbi származásával kapcsolatos ismereteinket összehasonlítani! A J. Werner által közöltek 
azt is megmutatják, hogy még ilyen rendkívül hosszú idő után is lehetett egy, a 20. század legelejéről szár
mazó albániai kincs előkerülésére vonatkozóan új adatokat feltárni!924 Adva volna tehát két, Albániában 
napvilágot kora középkori kincs, mindkettő az országnak ugyanabban a felében és ugyanabban az időben 
és történeti-politikai helyzetben látott napvilágot -  az előkerülésükkel kapcsolatos szociológiai, társadalom- 
lélektani reakciók tehát igen nagy valószínűséggel azonosak kellettek, hogy legyenek. Miért maradhatott 
volna fönn az egyikről annyi adat, még az egyes tárgyak vásárlási menetének ismerete is, miként ezt a töb
bi délkelet-európai és balkáni kincslelet esetében megszoktuk, ugyanakkor pedig miért támadt és maradt 
fenn mindmáig teljes sötétség a másik kincs körül? (A J. Werner által sejtetett történeti magyarázat -  Vrap 
és az „ersékei kincs” eredetileg összetartoztak volna -  szintén többszörösen bizonyítatlan ötlet, mellyel nem 
érdemes foglalkozni.) Ellenőrizhetetlen találgatások kerengenék „Érseke” II. világháborús történetével 
kapcsolatban, melyek máig ható politikai színezetet adnak az állítólagos kincsnek -  csakhogy az a világhá
borút megelőzően négy évtizeden keresztül még teljesen mentes volt a titkolózásra állítólag okot adó kö
rülményektől! Miért nem maradt nyoma, illetve aki tudja, miért nem tárja föl a kincs sorsának legalább a 
legkorábbi szakaszát? Utolsó kérdésem: miért a „kinccsel” kapcsolatban a teljes hallgatás kerek húsz éve 
is, a sikertelen eladási kísérlet óta?

Nem titkolom el a gyanúmat: azért, mert az „ersékei kincs” nem is létezett.
Végezetül nem lehet itt említés nélkül elmenni egy különös publikáció mellett, melyet igazán valószínű

leg csak néhány beavatott ért, de amelyben -  a kívülállónak, az „oxbridge-i” nyelvet nem ismerőnek ez min
denesetre így tűnik -  mintha maga a tárgyak történetét tökéletesen ismerő lebbentené fel a fátylat az 
„ersékei kincs” keletkezéséről.925

922 Stadler (1986); idem (1989); hasonló módszer és állásfoglalás: Kiss G. (1995) 106.
923 Tanulságos elemzését Id. D. Kidd: The „Lombard Treasure” 1930-1990. Jewellery Studies 4 (1990) 59-71.
924 Werner (1986) 10-11.
925 M. van Rijn: Hot art, cold cash. London 1993,168-186.
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A BIZÁNCI FÉM ED ÉN Y -M Ű V ESSÉG  ÉS A  NAGYSZENTM IKLÓSI 
KINCS ÖSSZEHASONLÍTÁSÁNAK KORLÁTÁI

A nagyszentmiklósi kincs és a bizánci fémedény-művesség módszertanilag kifogástalan összehasonlításához 
az szükségeltetnék, hogy az utóbbi köréből leletek, tárgyak sora álljon előttünk, méghozzá legalább olyan 
mértékben, mint amilyen a különféle ázsiai fémművességeknél a rendelkezésünkre állt. Mint látjuk, nem ez 
a helyzet, különösen nem Nagyszentmiklós tágabb környezetében, s ez jócskán megnehezíti a dolgunkat, 
amikor a kincsünknek éppenséggel a helyét keressük a kora középkori Eurázsia fémművességei között. 
A kincs kora szempontjából leginkább számításba vett, illetve vehető 8-10. századból ugyanis nem lehetsé
ges a bizánci fémedény-művességről megfelelő áttekintést adni, mivel a 7. századot követő három évszázad
ból a világ múzeumaiban és magángyűjteményeiben csak nagy ritkán őriznek egy-egy tárgyat. Mármost Eu- 
rázsia-szerte számtalan vidék, régió régészetében fordul elő, hogy a különféle korszakok tekintetében a 
rendelkezésre álló adatok egyenetlenséget mutatnak, amik idővel -  azaz lassan, szinte maguktól, vagy ép
pen a koncentrált munkának köszönhetően -  csökkenni szoktak. Bizánc esetében véleményem szerint va
lami mással van dolgunk, és ugyanazon okból nem is várható lényeges gyarapodás.

A kutatás tudtommal egyáltalán nem figyelt föl arra a kiáltó ellentétre, ami a 6-7. századi és a 8-10. szá
zadi bizánci fémedények számbeli összehasonlításakor azonnal megmutatkozik. Mi lehet az oka az utóbbi
ak gyakorlatilag teljes hiányának? Nem lehet kétség afelől, hogy nem a múzeumi gyűjtőmunka és a kutatás 
hiányosságával állunk szemben. Ezt legjobban a birodalom keleti tartományai mutatják, melyek területe a 
módszeres régészeti feltárások és -  sajnos -  a nemzetközi műtárgy-kereskedelem szempontjából Európa 
után a világon a legintenzívebben kutatottnak mondható, ugyanakkor onnan sem tudunk 8-10. századi bi
zánci fémedényekről. E hiánnyal kapcsolatban a kínálkozó válasz annyira kézenfekvő, hogy a helyzet annál 
inkább körültekintésre sarkall.
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Arra gondolhatunk, hogy a Bizánci Birodalomnak ma már jól ismert 7. századi általános válsága926 (a gaz
daságilag és kulturálisan létfontosságú keleti tartományok elvesztése, a városok,927 a nagybirtokrendszer és 
a mezőgazdaság átalakulása, a társadalom „ruralizálódása”928), mely a 8. század 1. felében érte el a mély
pontját, hatással kellett, hogy legyen a kézművesség és az élet ezen területére is.929 Ennek tanulmányozása 
természetesen a bizánci régészet és művészettörténet kutatóinak feladata; jómagam rövid gondolatmene
tet fűzök a jelzett probléma azon részéhez, amelyik a bennünket itt érdeklő kincs értékeléséhez feltehető
leg kapcsolódik. Ennek lényege abban áll, hogy miközben a fémedényekkel kapcsolatban több vonatkozás
ban kimutatható a késő antik hagyományok továbbélése, ugyanakkor a mindennapi életnek a régészet által 
érzékelhető területein mind Bizáncban, mind pedig annak néhány szomszédjánál egy másik korszak kezde
tére utaló jelek érzékelhetők.

A fémedényekkel kapcsolatos késő antik hagyományok továbbélése

A 8-10. századi fémedény-művesség szinte teljes hiánya azért annyira szembeszökő, mert a 7. század utol
só negyedéig a kézművesség és az élet e területén a késő antik szokásrendszer és gyakorlat lényegében há
borítatlanul élt tovább. Ezt három területen látom megmutatkozni.

1. Tipológia: a 6-7. századi fémedények tipológiájában néhány esetben sikerült kimutatni a késő római 
fémedény-művesség hagyományainak egyenes folytatódását, másként fogalmazva: az archaizáló tendenciát 
(ld. fent).

2. Largitio (ajándékozás, adományozás): a fémedényekkel kapcsolatos római kézműves gyakorlat és szo
kásrendszer továbbélése a bizánci társadalomban egyértelműen bizonyítható; az 5-7. századi állami pecsé-

926 A krízis reális értékeléséhez a régészeknek feltétlenül hasznos tanulmányozni az ezen évszázadnak szentelt tanul
mányokat és monográfiákat: P Charanis: Ethnic changes in the Byzantine Empire in the seventh century. DOP 13 
(1959) 25-44; 5. Vryonis: An Attic Hoard of Byzantine Gold Coins (668-741) from the Thomas Whittemore 
Collection and the Numismatic Evidence for the Urban History of Byzantium. Zbornik Radova Vizantinoloskog 
Instituta 8 (1963) 296-297; P. Charanis: Some Remarks on the Changes in Byzantium in the Seventh Century. In: 
ibidem 71-76; E. Frances: La ville byzantine et la monnaie aux VIIe siecle. Byzantinobulgarica 2 (1966) 3-14; 
Zakythinos (1966); Studien zum 7. Jahrhundert in Byzanz. Probleme der Herausbildung des Feudalismus. 
BerByzArb 47 (1976); Byzanz im 7. Jahrhundert. Hg.: F. Winkelmann et alia. Berlin 1978; H. Stratos: Byzantium in 
the Seventh Century, I-V. Amsterdam 1978; D. M. Metcalf: The Mint of Thessalonica in the Early Byzantine 
Period. In: Villes; M. F. Hendy: Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300-1450. Cambridge 1985, 
619-626; Morrisson (1986);./. Russell: Transformations in Early Byzantine urban life: The contribution and limita
tions of archaeological evidence. In: The 17th International Byzantine Congress, Major Papers (New Rochelle, NY 
1986) 137-154; J. F. Haldon: Byzantium in the Seventh Century. The Transformation of a Culture. Cambridge 
19902; Le septiéme siecle. Changements et continuités. Ed.: J. Fontaine-J. N. Hillgerth. Studies of the Warburg 
Institute 42 (London 1992); A. Walmsley: Coin frequencies in sixth and seventh century Palestine and Arabia: social 
and economic implications. Journal of Economic and Social History of Orient 42 (2000) 326-350; A. Cameron: 
Changing Cultures in Early Byzantium. Variorum Collected Studies Series 536 (Great Yarmouth 1996). IV: The 
eastern provinces in the seventh century A.D.: Hellenism and the Emergence of Islam. V: Byzantium and the Past 
in the Seventh Century: The Search for Redefinition; The Dark Centuries of Byzantium (7th-9th c.). Ed.: N. 
Oikonomides-S. Vryonis. Athen 2001.

927 A közép-európai régészeti kutatás Bóna (1970) 258. nyomán úgy tartja számon, hogy a bizánci városok válságáról 
A. P. Kazdan: Vizantijskie goroda v VII-XI vekov. SovArch 21 (1954) 164-188; idem: Derevnja i gorod v Vizantii 
IX-X w. (Moskva 1960) értekezett először, holott ezzel már mások is foglalkoztak: P. Charanis: The significance 
of Coins as Evidence for the History of Athens and Corinth in the Seventh and Eighth Centuries. Historia 4 (1955) 
163-172; G. Ostrogorsky: Byzantine cities in the Early Middle Ages. DOP 13 (1959) 45-66; R. S. Fopez: The Role 
of Trade in the Economic Readjustment of Byzantium in the Seventh Century. In: ibidem 70-73; A. L. Jakobson: 
Rannesrednevekovyj Chersones. MIA 63 (1959) 35-46. A városokkal kapcsolatos kérdéskör kitűnő összefoglalá
sai: D. Claude: Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert. München 1969; W. Brandes: Die Städte Kleinasiens im 
7. und 8. Jahrhundert. BerByzArb 56 (Berlin 1989). Annak kimutatása, hogy a polis ekkoriban változott át közép
kori várossá, ld .A. Kazhdan: „Polis” and „kastron” in Theophanes and in some other historical texts. In: Eupsychia. 
Mélanges offerts a Héléne Ahrweiler. Byzantina Sorbonensia 16 (Paris 1998) 346-360.

928 Haldon (2000) 229.
929 Ibidem 227: „.. .mindez lényeges, részben drámai kihatással volt a termelésre, az elosztásra és a szociális juttatások 

fogyasztására.”
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tekkel ellátott edények előállítása és az irántuk megnyilvánuló igény a largitio gyakorlásáról tanúsko
dik.930 A társadalmi kapcsolatoknak ez a megnyilvánulása az asztali szokások és a fémedények társadalom
ban játszott szerepének folyamatosságát mutatja. Ennek azért kell kiemelten nagy jelentőséget tulajdoníta
nunk, mert általa az anyagi kultúrának pontosan azon területére nyerünk bepillantást, mely e könyv 
tárgykörébe vág. Egy általános vonatkozású megjegyzés is idekívánkozik: az a körülmény, hogy a bizánci 
kultúrában van egy pont, a nemesfém edények csoportja, melynél egészen a 7. század utolsó negyedéig a ró
mai hagyományok tekintetében tipológiai, gazdasági és társadalmi folyamatosság mutatható ki, az nem 
egyéb, mint egy kulturális jelenség tárgyi megnyilvánulása. Ritkán adatik meg a régészetben, hogy a két szfé
ra -  tárgyak és a velük kapcsolatos szokásrendszer -  ilyen konkrét egybeesésével találkozzunk!

3. Tezaurálás (kincsfelhalmozás): szép számú lelet mutatja, hogy a kincsekkel kapcsolatos magatartás 
változatlan formában figyelhető meg a késő római időktől kezdve egészen a 7. század utolsó negyedéig.931

Változások 670/680 körül Bizáncban és két szomszédjánál

A római idők óta tartó kulturális folyamatosság megszakadása, a cezúra több, a régészetet közvetlenül ér
deklő területen is pontosan rögzíthető: számos ékszer és viseleti darab, a fémedények előállítása és pecséte
lése, a pénzforgalom, a kincselrejtés gyakorlata -  ez mind II. Konstans és IV Konstantinos uralkodása után 
szűnik meg.932 (Közép- és Délkelet-Európa e tekintetben irreleváns: ott 680-1000 között nem a kincsleletek 
mint olyanok hiányoznak; egyszerűen más számított elrejtendő értéknek.933) Ekkor Bizáncban egy teljesen 
új, a jelenleg a régészet rendelkezésére álló leletanyag alapján alig kutatható és a korábbitól teljesen eltérő 
korszak kezdődik.934 A kultúraváltás mértéke ahhoz hasonlítható, mint ami a 6. század közepe táján zajlott 
le (rekeszberakásos díszítés és több tárgytípus eltűnése, újak felbukkanása), azzal a sajnálatos különbséggel, 
hogy a most tárgyalt esetében nem ismerjük az új anyagi kultúrát. A jelzett nehézség ellenére e jelenségnek 
a Kárpát-medencével foglalkozó régészek különösen nagy figyelmet kell, hogy szenteljenek, mivel a magyar 
kutatás pontosan erre az időre teszi a Kuber és népe bevándorlásával kapcsolatba hozott középavar kor kez
detét (ld. alább). Pedig vigyáznunk kell, mert van esélye annak, hogy az adott történeti eseményt és régésze
ti jelenséget egyedül a (relatív)kronológiai egybeesésük alapján kötjük össze egymással!

Bizánc

Tárgytípusok
Élesen szembetűnik, hogy a 7. század utáni Bizáncból nemcsak fémedényt, de általában is kevés ötvöstár
gyat ismerünk. A Bizánccal foglalkozó régészeti kiállítások rendezői, a tudományos szintézisek és katalógu
sok, népszerűsítő munkák szerzői nagy gondban vannak, mert a nemesfém edények, a fülbevalók, karpere- 
cek, gyűrűk, övcsatok stb. 6-7. századi viszonylagos bősége935 után nem tudják megtölteni 8-9. századi

930 Painter (1988); R. Delmaire: Les largesses impériales et l’émission d’argenterie du IVe au VP siécle. In: Argenterie 
113-122; idem: Largesses sacrées et res privata. Laerarium impérial et son administration du IVe au VP siécle. 
Collection de l’École Franchise de Rome 121 (Rome 1989); D. Feissel: Le préfet de Constantinople, les poids- 
étalons et l’estampillage de l’argenterie au VP et au VIP siécle. Revue Numismatique 6/28 (1986) 119-142; 
M. Hendy: The Administration of Mints and Treasuries, 4th to 7th Centuries, with an Appendix on the Production 
of Silver Plate. In: The Economy, Fiscal Administration and Coinage in Byzantium. London 1989, No. VI; Mundell 
Mango (1992b) 207-208.

931 A nagyszámú, fémedényt (is) tartalmazó római kori kincs felsorolása nem feladatom; a fontosabb, közelmúltban 
megjelent összefoglaló munkák: Baratte (1988); idem (1989); Pírzia Biroli Stefanelli (1991). A bizánci kincsekről 
összefoglalóan: Morrisson (1981); M. M. M[ango]: Treasure. In: Late Antiquity 732-733.

932 B. Jäger: Ein Beitrag zur Geschichte der altchristlichen Silberarbeiten. ArchAnz 1928, 555-562; M. Rosenberg: Der 
Goldschmiede Markzeichen. Berlin 1928, 613-740; Morrisson (1995) 544. A délkelet-európai pénzleletek és -for
galom teljes irodalmát Id. F. Curta: Invasion or inflation? Sixth- to Seventh-Century Byzantine Coin Hoards in 
Eastern and Southeastern Europe. Annali. Istituto Italiano di Numismatica 43 (1996) 65-224. Tanulságos megis
merni a kincsekkel kapcsolatos törvényes gyakorlatot és mindennapi szokásokat: Morrisson (1981).

933 Curta (1996); a nyugati szláv kincsekre Id. H. Kócka-Krenz: Slawische Hortfunde. In: Europas Mitte 203-206.
934 Egy apró adat az anyagi kultúrában bekövetkezett változásról: kimutatható, hogy Szíriában az edények festése a 7. 

század közepén szakadt meg, vö. P. Watson: Pictorial Painting on Pottery and its Demise in the mid-7th Century 
A.D.: the Case of the Jerash Bowls. ARAM Fourth International Conference 1994, 311-332.

935 Baldini Lippollis (1999); Yeroulanou (1999).
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115. „Makedón reneszánsz” kori féldrágakő edények (M: 1: 1:2; 2: 2:3): 1: füles korsó, szardonix (7. század[?)]; 
2: Stocklet-tál, szardonix és rekeszzománc (9/10. század fordulója)

ékszerekkel a vitrineket, illetve a könyv illusztrálására szánt lapokat. Ebből az időből a fémedény-művesség 
területéről csak különleges kivételszámba menő adataink vannak, s ez nemcsak a drágább és előkelőbb hasz
nálatot jelentő ezüstedényekre áll, hanem az olcsóbb és széles elterjedtségnek örvendő bronzedényekre936 is. 
Figyelemre méltó, hogy a 7. század végén az edényekkel együtt a kanalak is eltűntek -  eszerint az étkezési 
szokásokban (is) változások következtek volna be?937 A 7. század folyamán még gyakran ajándékoztak kana
lakat az egyháznak is, ezért az eltűnésükkel kapcsolatban O. von Hessen és szerzőtársai a liturgiában játszott 
szerepük megváltozására gondolnak.938 Csakhogy ezeket a kanalakat nem kizárólag az egyház használta,939 és 
még ha az említett szerzők gondolata megállná is a helyét, akkor sem kapnánk magyarázatot a fémedények 
előállításának általános visszaszorulására. Nincs továbbá olyan kényszerítő körülmény, amely arra a feltéte
lezésre késztetne bennünket, hogy az állam és a lakosság egyformán és mindent felszámoló mértékben kül- 
vagy belpolitikai okokból nyúlt volna az ezüstedényekben (átvitt értelemben) rejlő tőkéhez. Ilyenek ugyanis 
korábban is, gyakran előfordultak (pl. 622-ben, amikor a perzsa háborúhoz szükséges pénz előteremtéséhez 
beolvasztották a templomok edényeit940), és ezek a lépések mégsem tükröződnek az azon korszakokból ránk 
maradt edényleletek számában. A hiány oka tehát másutt rejlett.

A  8-10. századi edénytípusokat illetően a leletek szinte teljes hiánya a különféle következtetések, feltéte
lezések felállítása során nagyfokú óvatosságra int ugyan, de a vrapi és kostoli korsók közti, fentebb említett 
szinte teljes egyezés által demonstrált folyamatosság a bizánci peremvidéken vitathatatlan. Ugyanakkor föl 
kell figyelnünk arra is, hogy a féldrágakőből (ónix, szardonix, alabástrom) készült tálak, kancsók9419. száza-

936 Ld. 820. j.
937 A kanalaknak az étkezési szokásokban játszott szerepéről ld. Baratte (1992).
938 O. von Hessen-W. Kurze-C. A. Mastrelli: II tesoro di Galognano. Firenze 1977, 56.
939 Vö. Baratte (1992).
940 F. Dölger: Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. München 1924, No. 176; a szöveget idézi 

Morrisson (1995) 548.
941 Wentzel (1971) 15, Abb. 1; 20-21, Abb. 5, 6; 33, Abb. 17; idem (1973) 44-45, Abb. 2, 3; 47-48, Abb. 4, 5; 50-53, 

Abb. 6-9; Byzance 90-92, 289-300; Glory 67, No. 28; 68, No. 29; 70, No. 31; 71, No. 32; 252, No. 177; 253, No. 178; 
Durand (1998); összefoglalóan: C. Metzger: Le monde byzantin. In: Cornaline et pierres précieuses. Ed.: A. Caubet. 
Paris 1999, 77-92.
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116. 8. századi bizánci kincslelet részlete: arany nyakláncok (M: kb. 1:3) (Campobello di Mazara, 6-7. század)

di megjelenése és 10. századi elterjedése révén a birodalomban mindenképpen új edénytípusok felbukkaná
sával is kell számolni (115. kép). Nagyon fontosnak tartom, hogy van olyan vélemény, amelyik a féldrágakő 
edények elterjedésére alapozva az edényművességben megmutatkozó föllendülést a képrombolás korszaká
nak elmúlásával és a makedón dinasztia uralkodásával hozza kapcsolatba,942 azaz egy régészeti, tipológiai vál
tozás hátterében a társadalomban végbement változásokat feltételez. Ebben az irányban látom érdemesnek 
folytatni a kutatásokat.

Az említettekből Nagyszentmiklós kutatása számára kiragadható egy részlet. Úgy vélem: abból, hogy a 
féldrágakő edények egy új korszaknak egy új edénytípusát tárják elénk, egy közvetett tipokronológiai infor
máció is nyerhető a kincs korának meghatározása számára. Ez abban az egyszerű tényben áll, hogy a most 
említett, igen jellegzetes és arisztokratikus bizánci edénycsoport az anyaga, a formája és a díszítése miatt 
Nagyszentmiklós kutatása számára teljesen érdektelen! Ez pedig -  tekintettel a kincs exkluzív voltára -  egy 
apró jel arra nézve, hogy Nagyszentmiklósnak azzal a korszakkal és a féldrágakő edényeket előállító fém- 
művességi körrel, valamint az azokat használó társadalmi közeggel nem volt kapcsolata. Nagyon valószínű 
ugyanis, hogy ha ilyen edény(ek) lett(ek) volna a nagyszentmiklósi kincsben, akkor az(oka)t a találók in
kább beszolgáltatták volna, mert őket szemmelláthatólag az arany iránti éhség vezette. És bár ez az argu
mentum ex silentio nem támaszkodik leletek nagy számára, ezenkívül a tárgyalt kincs biztosan nem a teljes 
formájában áll előttünk, fenntartással kezelve ugyan, de felhasználható azon elméletek megítélésében, 
amelyek szerint a nagyszentmiklósi lelet a 9., illetve 10. századból származnék. A féldrágakő edények hiá
nya a kincsben ugyanis -  némi fenntartással -  azon adatok sorába illeszthető, amelyek azt mutatják, hogy 
olyan korszakból való, amelyik az említetteknél korábbi.

942 D. Alcouffe: Les vases en pierres dures. In: Byzance 289.

297



Verdejegyek
A hivatalos verdejegyek már említett eltűnése a bizánci fémedényekről azért rendkívül sokatmondó, mert 
az már önmagában is egy sor olyan változást jelez, ami mögött nem jelentéktelen állami és társadalmi fo
lyamatok álltak (vö. a pecséteket kibocsátó hivatalok és az „ötpecsétes” [pentasphragiston] edények943 irán
ti igény eltűnése). Az a körülmény nem is igényel külön értékelést, hogy nincsenek verdejegyek a nagyszent- 
miklósi edényeken, hiszen akkor nem lett volna 200 éven át annyi bizonytalanság a kincs körül, amint az is 
triviális, hogy ez a lelet vitathatatlanul nem 5-7. századi bizánci készítmény.

Kincsek
Közismert, hogy a pénzek a bizánci városok leletei közül ugyancsak pontosan IV Konstantinos uralkodásá
tól kezdve tűnnek el szinte teljesen,944 s velük együtt az egész birodalomban maga az a szokás is, hogy edé
nyekből, pénzekből és egyéb értéktárgyakból kincseket rejtsenek el.945 A magyar kutatás az egyik avar kori 
kincs (Nemesvarbók) elrejtését a korai és a középső periódus határpontjának tekinti. Csakhogy valóban 
egy, a Kárpát-medencében lezajlott történeti, régészeti korszakváltás megnyilvánulása volt-e ez? Vajon a 
kelet-európai steppén a II. Konstans és IV Konstantinos pénzeit tartalmazó kincsek elrejtése tényleg még 
Magna Bolgaria összeomlásához köthető,946 annak ellenére, hogy az 1-2 évtizeddel korábban, a 650-es évek
ben következett be? Miért pontosan ebből az időből származnak és miért pontosan ezen császárok solidu- 
saival záródnak Grúziában és Arméniában, Elő-Azsiában és a Peloponnészosz félszigeten is az utolsó kin
csek?947 Miért nincsen Bizáncban IV Konstantinos után fémedényt tartalmazó kincslelet?

Kézenfekvő arra gondolnunk, hogy a kincselrejtések Bizáncban magában és annak (kereskedelmi, kul
turális) peremvidékein egyetlen, közös okból szűnhettek meg.

A háborúk természetesen sokba kerültek, a keleti tartományok elvesztése óriási veszteség volt -  az elsze
gényedés általános, a társadalom egészét érintő volt. Ez a dolog politikatörténeti oldala. Hogy az ok még
sem a konkrét történeti eseményekben keresendő, megmutatkozik Palaestina Prima és Secunda, valamint 
Arabia tartományok régészeti anyagában. A régészek és numizmaták nagy részének hagyományos gondol
kodása („kincs = vészhelyzet”)948 alapján a Közel-Keleten az elrejtett kincsek sorának kellene jeleznie az 
arab előnyomulást. Valóban milyen nagyszerű lehetőséget is kínálna ez a keleti tartományokban előkerült 
ékszerek, edények tipokronológiai elemzésére, amit követően a velük talált pénzek korát pontosan össze le
hetne vetni a jól ismert háborús eseményekkel! Csakhogy egyáltalán nem ez a helyzet, és ennek alapján -  
természetesen -  a kincsleleteknek IV Konstantinos után bekövetkezett eltűnéséből senki sem következte -

943 Dodd (1971); idem (1974); Mundell Mango (1992b).
944 A kutatás érthetetlenül kevés figyelmet fordít a -  történetileg különösen érdekes! -  kivételekre. Ezek egyike a szi

cíliai Campobello di Mazarában ötnegyed évszázada előkerült, teljesen máig nem közzétett kincs: A. Salinas: Le 
collane bizantine dei Museo di Palermo rinvenute a Campobello di Mazara. Palermo 1886; B. Pace: Arte e civiltä 
della Sicilia antica, IV. Roma-Napoli-Cittä di Castello 1949, 439; Bizantini 414-415, No. 228, 229. Ez az aranyle
let 3 db, csüngődísszel vagy kereszttel ellátott nyakláncból (116. kép), gyűrűből, egy „diadémá”-ból, egy aranyból 
szőtt „erszényéből (? borsa) és közel 150 db solidusból áll. A pénzek kronológiai sora az III. Tiberiostól (698-705) 
III. Leóig és V Konstantinosig (741-775) terjedő időszak valamennyi uralkodójának vereteit tartalmazza. A kincs 
történeti jelentősége abban áll, hogy eszerint a 8. század végén is használtak még 6-7. századi ékszereket, illetve 
másként fogalmazva: lehetséges, hogy a 8. században az (új) ékszerek hiányát a korábbiak folytatólagos használa
tával csökkentették.

945 P. Charanis: The Significance of Coins as Evidence for the History of Athens and Corinth in the Seventh and 
Eighth Centuries. Historia 4 (1955) 163-172; Zakythinos (1966) 310-311; Y. Youroukova: La circulation des mon- 
naies byzantines en Bulgarie VF-Xe s. In: Kongres 129-132; Morrisson (1986); idem: Monnaie et prix ä Byzance du 
Ve au VIP siede. In: Hommes et richesses dans l’Empire byzantin, I. Paris 1989,239-260; J. Durliat: Rapport: mon
naie et prix dans l’empire protobyzantin (Ve-VIF siede). In: ibidem 261-264; W. A. Oddy: The Debasement of the 
Provincial byzantine Gold Coinage from the Seventh to ninth Centuries. In: Studies in Early Byzantine Gold 
Coinage. Ed.: W. Hahn-W. E. Metcalf. Numismatic Studies 17 (New York 1988) 135-142; E. Oberldnder- 
Tdmoveanu: Monnaies byzantines des VIP-Xe siécles découvertes ä Silistra, dans la collection de l’académicien 
Péricle Papahagi, conservées au Cabinet des Médailles de Musée National d’Histoire de Roumanie. Cercetäri 
Numismatice 7 (1996) 97-127 (a pénzforgalom csökkenésére adott magyarázata -  a dunai bolgárok letelepedése 
-  elavult és téves, vö. 52. old. és 927. j.); G. Guzzetta: Testimonianze della circolazione monetaria in Sicilia IV al 
VII secolo. In: El mundo mediterráneo (siglos III-VII). Ed.: J. González. Madrid 1999, 367-390.

946 így engedte sejteni Bóna (1970) 259. Kritikája: Bálint (2004).
947 Vö. Bálint (1991) 336-337; 458, Taf. 22: 1.
948 E kérdésről más régiók, más leletkörök esetében: Bálint (1981) 115-118; Curta (1996) 65-70,116-117.
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tett arra, hogy a vészhelyzetek mint olyanok a Bizánci Birodalomban általában megszűntek volna. Hogy va
lóban nem erről van szó, világosan mutatja: más eltűnések is pontosan erre az időpontra esnek (ezüstedé
nyek készítése, pénzforgalom). A keleti tartományok esetében teljesen egyértelmű, hogy nem kutatási hiá
nyossággal van dolgunk, hiszen ez a modern régészeti feltárások és -  mint említettem -  a nemzetközi 
műtárgy-kereskedelem szempontjából a világ egyik legkiemeltebb régiója.

Az említett jelenségeknek (kincselrejtés, ezüstedények készítése, pénzforgalom) van egy közös nevező
je: mindhárom a nemesfém-gazdálkodással kapcsolatos. A cezúra és az időpontok pontos egybeesése elle
nére sem kell azonban azt gondolni, hogy itt egy olyan válságról, kultúraváltásról van szó, mely kizárólag ki
zárólag Bizánc belső gazdaságát érintette. Hasonló jelenségek ugyanis a birodalom határain kívül is 
megfigyelhetők.

Az Avar és a Kazár Kaganátus

A Bizáncban a IV. Konstantinos uralkodása után hirtelen megmutatkozó válsággal foglalkozó történészek 
és a bizánci anyagi kultúra kutatói egyáltalán nem fordítottak figyelmet arra, hogy pénzleletek is jelzik: 
ugyanabban az időben, a 7. század 2. felében egy másik politikai alakulat, az Avar Kaganátus anyagi kultú
rájában is változás megy végbe. Ennek a párhuzamba állításnak nagy régészeti és történeti hordereje van. 
A Bizáncban lezajlott válság különösen érdekessé, egyszersmind bonyolultabbá teszi az avar kor régészeti 
és történeti értékelését, mert a Magyarországon domináló elmélet szerint a Kárpát-medence régészetében 
pontosan 670/680-ra tehető egy új periódus kezdete, melyet Kuvrat fiának bevándorlásával hoznak kapcso
latba. A két politikai alakulatban lezajlott folyamatok párhuzamosságának, esetleges összefüggéseinek ta
nulmányozása azért kiemelt jelentőségű, mert az Avar Kaganátus egy olyan régió, ahol a 670/680-ig terje
dő időszakban Bizánc anyagi kultúrájának az ékszerekre, a gyöngyökre, a kerámiára és az ornamentikára 
gyakorolt hatását senki sem vonta kétségbe.

A Kárpát-medencét kutató régészek előtt köztudott, hogy a középavar kort követően, a 8. századra ala
kult ki a késő avar kultúra. Ez -  bizonyos új tárgytípusok megjelenésén túl -  az ékszerek, ruhadíszek kidol
gozása tekintetében szakított az előző korszak arisztokratizmusával (igényes ötvöstechnika, arany haszná
lata egy szűk társadalmi csoport körében), s annak helyébe tömegáru előállítása és a bronz használata 
lépett, miközben eltűnt a granuláció és az üvegberakásos díszítés. Rendkívül figyelemreméltó, hogy ugyan
ez a tendencia másutt is, távolabbi országok 8. századi fémművességében is megfigyelhető: a Kazár 
Kaganátusban és az Arab Kalifátusban.

A Kazár Kaganátus az avarokétól nagy földrajzi távolságra, egy politikailag és kulturálisan teljesen má
sik régióba esett, ennek ellenére köztudottan több párhuzamosság is megfigyelhető a régészeti leletanya
gukban. Ezt -  a részletekben való elmerülés nélkül -  az avarokkal foglalkozó (magyar) kutatás aprioriszti- 
kusan az Avaria és Kazária közötti etnikai rokonság megnyilvánulásaként értelmezi (a szaltovo-majaki 
kultúra kutatói e párhuzamosságokból legföljebb az avar vagy honfoglaló magyar leletanyaggal való hason
lóság tényét nyugtázzák), mely szemléletmóddal kapcsolatos módszertani fenntartásomnak e könyvben is 
több helyen adom jelét. A (késő) avar leletanyaggal valóban mutathatók ki tipológiai rokonságok,949 de ezt 
reálisan értékelendő érdemes közelebbről megnézni, hogy az említett párhuzamosság milyen történeti ösz- 
szefüggésekkel párosul.

Először is arról szó sem lehet, hogy Kazária és Avaria régészeti hagyatékát mint olyant lehetne egymás
sal rokonnak mondani; ez ugyanis csak egyetlen, a késői periódus esetében érvényes.950 Az 567-ben létre
jött Kazária korai periódusában ugyanis nemhogy nem alakult ki egy jellegzetes anyagi kultúra, de az eb
ben az időszakban ki sem mutatható régészetileg. Ezzel szemben a szinte ugyanabban az évben (568) 
megszületett Avar Kaganátusban pontosan ugyanebben az időszakban nagyszámú leletanyaggal képviselt, 
gazdag és jellegzetes régészeti műveltség virágzott. (E különbség módszertani tanulságával érdemes lenne 
külön foglalkozni!) Ezt követően a magyar kutatás szerint 670/680 táján kezdődött a középavar kor, melyet 
Kuber és népe bevándorlásával magyaráznak. (Más iskolák a korszak kezdetét 650 tájára teszik, ami által 
automatikusan el is esik a bevándorlás-teória!) Ennek -  ha egyedül a bevándorlás folyamatából nézzük -  az 
a nehézsége, hogy bár Kuberék Kazária közvetlen szomszédságából költöztek be, a hozzájuk kapcsolt kö
zépavar leletanyag a legcsekélyebb rokonságot sem mutatja a kazáriaival. Ezen érvnek persze tagadhatat

949 Érdekes módon szinte semmi sem a honfoglaló magyarok régészeti hagyatéka esetében, pedig az ő esetükben pon
tosan tudjuk, hogy apáik, nagyapáik a Kazár Kaganátusban éltek, vö. Bálint (1996) 943-944.

950 Módszeres összehasonlítás még nem készült, néhány vonás említésszerű felsorolása: Bálint (1994).

299



lan gyengéje az a tény, hogy a két szomszédos kaganátus (Magna Bolgaria és Kazária) nem tekinthető azo
nosnak, de ugyanígy nem az onnan a Balkánra költözött 7-8. századi protobolgárok leletanyaga sem a fel
tételezhető őshazáéval. Mindehhez tegyük hozzá: Magna Bolgaria régészeti hagyatékát egyáltalán nem is
merjük, a Kuvratnak és vezéreinek tulajdonított sírleletek az egészen a közelmúltig a Don-vidéken 
feltételezett onogur-bolgár szállásterülettől951 jóval távolabb láttak napvilágot. Értékelhető párhuzamossá
gok csak Avaria 8. századi hagyatéka és a kazáriai szaltovo-majaki kultúra között mutathatók ki. Az utób
bi kezdetét a volt szovjet kutatásban uralkodó elmélet 750 körűire tette, de emellett megtalálható a 7. szá
zad végi, 8. század eleji kezdet feltételezése is.952 Mindezek után megállapíthatjuk: a két kaganátus 8. 
századi leletanyagában megfigyelhető rokon vonások nem vezethetők le abból a körülményből, hogy a le
letek egymással (távoli!) rokon népcsoportoktól származnak. Még kevésbé tulajdoníthatók egy, Kazária te
rületéről vagy annak szomszédságából 670/680 körül a Kárpát-medencébe történt népvándorlás régészeti 
tükröződéseinek.

A most tárgyalt két régió között lényeges különbség figyelhető meg a bennünket most elsősorban érdek
lő fémedény-művesség tekintetében is. Az avaroknál a 7. században vitathatatlanul kialakulóban volt egy 
önálló fémedény-művesség -  ilyennek Kazáriában a 7-8. században még csak nyomai sem voltak (ott akko
riban kizárólag importedényeket használtak). Minthogy pedig most éppen az avar leletanyag jellegében 
végbement változásokat vizsgáljuk, ezért a Kazáriával történt összehasonlításból érdemes levonni a követ
keztetést: eszerint az avar kultúrában volt minek megszűnnie a 8. században! Az ebből adódó tanulság a 
hangsúly megválasztásával kétféleképpen is megfogalmazható; mindkettő kínál tanulságot az avarok kuta
tása számára:

a) az avarok a fémedények előállításában és használatában (is) a Bizáncban lezajló folyamatokat követték,
b) az avarok a bizánci és nem a kazáriai, nem a kelet-európai steppei anyagi kultúra változásait követték.
Hiba volna ezt a egyidejűséget és párhuzamosságot egyedül az avar-bizánci viszonyra korlátozottnak

gondolni; a lényegükhöz szélesebb kitekintésben sikerülhet közelebb férkőzni. Ennek elemzése sem e 
könyv, de nem is a szerzőnek feladata, hanem az iszlám régészet kutatóinak. Arra azért fölhívom a Közép- 
Európa régészetével foglalkozó olvasó figyelmét, hogy a szintén a 8. században születőben levő korai iszlám 
ötvösségben és fémedény-művességben is ugyanaz a tendencia mutatkozik, mint ami Bizánc és a tárgyalt 
kaganátusok anyagi kultúrájában figyelhető meg. Az omajjád és a korai abbaszida birodalomban is a bronz 
használata a jellemző, s a nemesfém és az igényesebb ötvöstechnikák (granuláció, kőberakás, poncolás) al
kalmazása helyett a fémedény-művességben az öntött, kalapált tömegáru terjedt el. A  szinkron anyagi kul
túrákban érzékelhető rokon tendenciák tehát etnikai rokonsággal (vö. Avaria és Kazária), szomszédsággal, 
politikai kapcsolattal (vö. Avaria és Bizánc) nem feltétlenül magyarázhatók. A rokon vonások akkor értel
mezhetők megnyugtató módon, ha azokat -  mint erre az elmúlt években már többször céloztam -  egy kö
zös forrásból történt merítéssel magyarázzuk, s az Avar és Kazár Kaganátus hagyatékát bizánci peremkul
túrának tekintjük.

A most tárgyaltak is mutatják, hogy a kora középkor vonatkozásában (is) alapkutatásra vár a kérdés: ho
gyan terjed a kultúra?

A változások lehetséges okáról

Túlzott és véleményem szerint téves leegyszerűsítés volna az ötvösség és a fémedény-művességnek a 8-9. 
századi Bizánci Birodalomban bekövetkezett látványos visszaszorulását a kézművesség általános válsága 
jeleként értékelni. Először is gondoljunk arra, hogy az igazi válság Bizáncban korábban, a 7. században 
kezdődött, s hogy a 9. század már éppenséggel a makedón reneszánsz korszaka volt953 (az utóbbi hatása a 
művészetekre köztudott). Az imént egy-egy lelet kapcsán láttuk azt is, hogy a korábbi tárgytípusok hasz
nálata belenyúlt a 8., illetve 9. századba (Campobello, Kostol). Látványosan mutatja egy olyan 
kézműveságazat, amelyik igazán luxusigényeket szolgált ki, hogy nem egyszerűen a 7. századi válságról van 
szó: egyértelműen megmutatja, hogy a selyemszövés Bizáncban éppen a 8-9. században indult nagyfokú

951 Róna-Tas A.: Hol volt Kuvrat Bulgáriája? In: Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás. Szerk.: Felföldi 
Sz.-Sinkovics B. MŐK 15 (Budapest 2001) 67-87.

952 Összefoglalóan: Bálint (1989) 46, 56-58.
953 K. Weitzmann: Geistige Grundlagen und Wesen der Makedonischen Renaissance. Arbeitsgemeinschaft für 

Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 107 (Köln-Opladen 1963); Speck (1981).
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föllendülésnek,954 ugyanakkor kezdett elterjedni a rekeszzománc is.955 Széles társadalmi háttere (nyersanyag 
és munkaerő biztosítása) és költséges volta miatt itt említendő meg az építészet is,956 mely szintén nem mu
tat hanyatlást; visszaesés e területen -  a dogmatika és az egyházpolitika körein kívül -  az általában feltéte
lezettnél kisebb társadalmi kihatással, a képrombolás957 következtében csak a templomok esetében követ
kezett be, és azoknál is főként a díszítésnél éreztette hatását (117. kép).95S (Ez a problematika a 
Kárpát-medence kora középkori régészetével foglalkozók részéről azért érdemelne különleges figyelmet, 
mert a késő avar kori ornamentika -  és a feltételezésem szerint a nagyszentmiklósi kincs késői csoportja is 
-  éppen ebből az évszázadból való.) Az építészetnél is szélesebb rétegeket érintő kézműves tevékenység a 
fazekasság, mert a társadalom egészének mindennapi igényeit szolgálja ki; tanulságos tehát látni, hogy an-

954 Az óriási irodalomból vö. legutóbb J. Trilling: The Roman Heritage: Textiles from Egypt and the Eastern 
Mediterranean, 300 to 600 A.D. Washington D.C. 1982; Mariiniani-Reber (1986); A. Muthesius: Studies in Byzan
tine and Islamic silk weawing. London 1995; idem (1997). Általános áttekintést ad M. Lombard: Les textiles dans 
le monde musulman du VIP au XIP siede. In: Études d’économie médiévale. Civilisations et Sociétés 26, 61 
(Paris-La Haye 1971).

955 Buckton (1988); ld. még 1783. j.
956 K. A. C. Creswell: A Bibliography of the Architecture, Arts and Crafts of Islam to 1st Jan. 1960. (The American 

University at Cairo Press 1961) klasszikus munkáján túl ld. a legutóbbi évtizedek gazdag irodalmát: R. Krautheimer: 
Early Christian and Byzantine Architecture. Harmondsworth-Baltimore 19752; C. A. Mango: Byzantine 
Architecture. London 1986; R. L. P. Milbum: Early Christian Art and Architecture. Los Angeles 1988; R. M. R. 
Martin-M. Harrison: A Temple for Byzantium: the Discovery and Excavation of Anicia Juliana’s Palacechurch in 
Istanbul. Austin TX 1989. V. Ruggieri: Byzantine Religious Architecture (582-867). Its History and Structural 
Elements. Orientalia Christiana Analecta 237 (Roma 1991); W. E. Kleinbauer: Early Christian and Byzantine 
Architecture. An annotated Bibliograhy and Historiography. Boston MA 1992; Art, archaeology and architecture 
of early Christianity. Ed.: E Corby Finney. Studies in early Christianity 18 (New York 1993); L. Rodley: Byzantine 
Art and Architecture: an Introduction. Cambridge 1994; K. M. Hatterley-Smith: Byzantine Public Architecture 
between the Fourth and Early Eleventh Centuries A.D. with Special Reference to the Towns of Macedonia. 
Makedonike Vivliotheke 83 (Thessaloniki 1996).

957 A. Grabar klasszikus könyvén (A. Grabar: Liconoclasme byzantin. Dossier archéologique. Paris 19842) és a méltat
lanul mellőzött M. Ja. Sjuzjumov (Problemy ikonoborcestva. Ucénye Zapiski Sverdlovskogo Gosudarstvennogo 
Pedagogiceskogo Instituta 4 [1948] 78-100) tanulmányán túl ld. S. Gero: Byzantine Iconoclasm during the Reign 
of Leo III. Löwen 1973; Iconoclasm; D. Stein: Der Beginn des byzantinischen Bilderstreites und seine Entwicklung 
bis in die 40er Jahre des 8. Jahrhunderts. Miscellanea Byzantina Monacensia 25 (München 1980). Az alapvető 
Schreiner (1988) óta megjelenti. Duceliier: EÉglise byzantine. Entre pouvoir et esprit (313-1204). Bibliothéque 
d’Histoire du Christianisme 21 (Paris 1990) 121-126,140-145; Belting (1993) 164-184; T. Sabev: Elconoclasme. In: 
Byzance et les images. La documentation franqaise. Red.: A. Guillou-J. Durand. Conférences et colloques. Paris 
1994, 329-369; P. Schick: The Christian Communities of Palestine from Byzantine to Islamic Rule. Studies in Late 
Antiquity and Early Islam 2 (Princeton 1995) 180-219; M. Piccirillo: Iconofobia o iconoclastia nelle chiese di 
Giordania. In: Bisanzio e l’Occidente: arte, archeológia, storia. Studi in onore di Fernanda de’ Maffei. Ed.: 
C. Barsanti et alia. Roma 1996,175-191; A. Cutler: Continuity and Change in the Literature on Byzantine Art. In: 
Byzantium. XIX International Congress of Byzantine Studies. Copenhagen 1996, 441-448; D. E. Afinogenov: 
Konstantinopol’skij patriarchat i ikonoborceskij krízis v Vizantii (784-847). Moskva 1997; P Speck: Bilder und 
Bilderstreit. In: Byzanz 56-67.

958 A konstantinápolyi Hagia Sophiában 768-769-ben a korábbi képek helyére keresztek kerültek, ld. Byzanz 63, Fig. 
47; a művészetek és a kézművesség helyzetéről általános áttekintés: Cormack (1977); a képrombolás kori ornamen
tikáról és kereszttípusokról ld. Spitzing (1989) 57-61; idem: Lexikon byzantinisch-christlicher Symbole. München 
1989, 193-204; M. Mundell: Monophysite Church Decoration. Ibidem 68, Fig. 11; Belting (1993) 183, Abb. 90, 91; 
M. Martin: Fibel und Fibeltracht. In: Reallexikon 8 (1994) 574, Abb. 168: 1, 2. A képrombolás kori építészet egyik 
ritka maradványa a 780-797 között Thessalonikében épült Hagia Sophia szentélymozaikja, ld. Loverance (1988) 
43, Fig. 55.
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117. Képrombolás kori keresztábrázolások: 1: Isztambul, Hagia Sophia; 2: Isztambul, Hagia Eiréné

nak termékeiben sem mutatkozik jelentős változás a 7. század után.959 Nem változott meg ezenkívül az 
ezüstpénz finomsága sem.960 961 Összességében tehát sem a kézművességnek, sem a gazdaságnak mint olyan
nak 8-9. századi általános válságáról nem lehet beszélni, és az esztétikai igényekben, a klasszikus modellek 
recepciójában sem figyelhető meg változás.951

Mindezek alapján úgy vélem, hogy a 8-10. századi bizánci fémedények minimális száma nem a véletlen mű
ve és nem is a kutatás hiányossága, amint az a 7. századi gazdasági válságnak sem nem megnyilvánulása, sem 
pedig a közvetlen következménye.

A féldrágaköveknek már említett bevonása a fémedény-művességbe egyértelműen korszakváltást jelez 
(vö. beszerzésük, költséges voltuk, az alkalmazásukkal járó új technika). A fémedények előállításának és 
társadalmi elterjedtségének a korábbi korszakokhoz viszonyítva valóban lényegesen szűkebbé válását -  az 
Avar, a Kazár Kaganátus és az Arab Kalifátus anyagi kultúrájának egy-egy kiragadott megnyilvánulása 
alapján -  egy általános, régiókon túl terjedő kulturális változás megnyilvánulásának gondolom. Ez a fém
edények esetében azoknak olyan használatát készítette elő, amely a korlátozott társadalmi és egyházi hasz
nálat helyébe lépett, s a társadalom szélesebb rétegeire és a hétköznapokra is kezdett kiterjedni. Talán nem 
véletlen, hogy a fémedények mindennapos használata még Nyugat- és Dél-Európában is csak az Ottók 10. 
századi Németországában -  a kézművesség lehetőségeinek és a társadalmi érdeklődés viszonyrendszerében 
lassan fokozódó ütemben -  kezdi megközelíteni a 6-7. századi Bizáncból ismert fémedények számát. Az 
Arab Kalifátusban is hasonló tendenciával találkozunk: 651-ben az arabok gyorsan szétosztották ugyan ma

959 ]. W. Hayes: Problémes de la céramique des VIIe-IXe siécles á Salamine et ä Chypre. In: Salamine et Chypre. 
Colloques Internationaux du CNRS 578, Lyon 1978 (Paris 1980), 375-387; V. Déroche-J.-M. Spieser: Recherches 
sur la céramique byzantine. BCH Suppi. XVIII. Strasbourg 1989; V. Frangois: La céramique byzantine ä Thasos. 
Études Thasiennes 16 (Athénes-Paris 1995); P. M. Pröttel: Mediterrane Feinkeramik des 2.-7. Jahrhunderts n. Chr. 
im oberen Adriaraum und in Slowenien. Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 2 (Leidorf 
1996). A bizánci kerámiával foglalkozó további irodalmat ld. Haldon (2000) 243-255; E. Villeneuve-P Watson: La 
céramique byzantine et proto-islamique en Syrie-Jordanie (IVe-VIIIe s. aprés J.-Ch.). Actes du Colloque tenu ä 
Amman les 3, 4 et 5 décembre 1999. Beyrouth 2001; M.-A. Haldimann: Umm-el-Walid: Prolégoménes céramologi- 
ques. In: Syrie 229-232.

960 III. Leó (717-741) ezüstpénzei az összetételükben és részben az eredetükben megegyeznek a 6-7. századi ezüstö
kével: Morrisson (1995) 543.

961 Grabar (1966) 340.
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guk között a szászánidák kincstárát, tehát az érdeklődésük nagyon is megvolt az ékszerek és a nemesfém 
edények iránt, de maga a korai iszlám fémedény-művesség csak évszázadokkal később, a 9-10. században 
érte el azt a mennyiségi és minőségi színvonalat, amelyet Bizáncnak az általa meghódított részében az öt
vösség már korábban megvalósított.962 Közép- és Észak-Európa még ennél is később, majd csak a közép
korban éri utol az előbbi országokat.

Bizánc vonatkozásában már maga a fémedények hiányának ténye is további kutatásra vár, nemhogy e 
változás mértékének, kiterjedésének és lehetséges okainak feltárása. E munka elvégzése természetesen Bi
zánc kutatóira, s nem a kívülállókra tartozik. E sorok nem-bizantinológus szerzője szerint annyi minden
esetre már a fentiekből is megmutatkozott, hogy a 7. század kulturális, gazdasági elemei továbbélésének 
vannak apró jelei. Úgy gondolom, hogy a 8-9. századot már nem a válság korának kell tekinteni, hanem 
azon új struktúra és kultúra vajúdási idejének, mely a 10. században Bizánc minden területén (már) jelen 
volt. Ez a folyamat hosszan tartó volt, mert a birodalomban lezajló gazdasági átalakulás és a keleti tartomá
nyok elvesztése nem tette lehetővé egy olyan új kultúra születését, mint ami Justinianus hosszú uralkodása 
alatt robbanásszerűen bekövetkezett. A képrombolás korszakának lezárulásával új korszak kezdődött: 
A. Cutler és J.-M. Spieser a bizánci gazdaság föllendülésével számol,963 mely a 10. században teljesedett ki, 
s A. Lesmüller-Werner a szellemi megújulás jelét látja a történetírás újraéledésében.964 A nagyszentmiklósi 
kincs egyik része ebben az átmeneti korszakban, ráadásul egy köztes kultúrájú, nem-bizánci régióban készült (vö. 
X. fejezet). Ez is oka az egyedülálló voltának.

962 Ld. S. D. Goitein utolérhetetlen gazdaság- és kultúrtörténeti összefoglalásában: S. D. Goitein: A Mediterranean 
Society, IV. Daily Life. Berkeley-Los Angeles-London 1983, 138-144.

963 Cutler-Spieser (1966) 79-80.
964 A. Lesmüller-Wemer: Das geistesgeschichtliche Umfeld. In: Byzanz am Vorabend neuer Grösse. Byzantinische Ge

schichtsschreiber 18 (Wien 1989) 11-12.
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OSSZEFOGLALAS

Nagyszentmiklósnak a bizánci fémedény-művességgel történt összehasonlítása is jórészt negatívumot ho
zott. Ennek oka csak részben kereshető abban, hogy szinte egyáltalán nem ismerünk bizánci terméket ab
ból az évszázadból, amelyik a véleményem szerint meghatározta a kincs arculatát (8. század). Lényegesebb 
ennél, hogy bár a nagyszentmiklósi kincsnek néhány edénytípusa és ornamentikái eleme közvetve vagy köz
vetlenül bizánci eredetűnek tartható, az egésze a nyersanyag, a tipológia és a díszítés tekintetében egy má
sik kultúrába tartozik. (Azt már az előző fejezetben láttuk, hogy ez utóbbi gyökerei nem Keleten keresen
dők.) Hogy a bizánci birodalom kultúrájában IV. Konstantinos uralkodása után végbement változások 
hogyan és miért, milyen mértékben befolyásolhatták a korabeli Délkelet-Európa és Kárpát-medence álta
lunk ismert régészeti anyagának fejlődését -  ennek kutatása túlnyúlik a kincs problematikáján.
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VII. NAGYSZENTMIKLÓS ÉS A 6-10. SZÁZADI 
KÁRPÁT-MEDENCEI FÉMEDÉNYEK

Az 5. század régészete nemcsak a Kárpát-medencében, hanem egész Európában és Bizáncban is egy min
den tekintetben másik korszak problematikáját jelenti, mint a rá következő évszázadé (önálló kutatási té
ma lehetne ennek a tipológiában, technológiában és ornamentikában egyaránt lezajlott kultúraváltásnak a 
háttere!), ezért -  a 19. századi ez irányú útkeresésektől eltekintve -  kézenfekvő okból hagytam kívül az aláb
biakban elemzett korszakon. Ugyanígy az 5. századi Kárpát-medencei fémedények965 is tipológiailag telje
sen eltérnek a későbbi évszázadokból ránk maradtaktól. Fel kell azonban figyelnünk két olyan körülmény
re, amely sem az ázsiai, sem a bizánci fémedény-művességben nem lelhető föl, ugyanakkor a meglétük 
bizonyos kulturális rokonságot jelez a nagyszentmiklósi kinccsel: ez az arany használata (Szilágysomlyó, 
Nagyszéksós, Apahida) és a csészéknél a függesztőkarika alkalmazása (Szilágysomlyó [118. kép: 1], 
Apahida).966 Mindez persze nem tekinthető többnek annál, mint hogy megmutatja azt, ami amúgy is evi
dens: eszerint létez(het)ett a Kárpát-medencében egy olyan „barbár” arisztokratikus ízlés, amelyik mind a 
bizáncitól, mind az eurázsiai steppeitől eltért.

A 6-10. századi Kárpát-medencéből a nagyszentmiklósin kívül biztosan csak egy967 olyan kincsleletről tu
dunk, amelyik fémedényt tartalmazott: ez a 669-674 után968 elrejtett nemesvarbóki lelet (Zemiansky 
Vrbovok, Szlovákia); avar (típusú) ezüst ékszerek és bizánci ezüstpénzek mellett egy talpas kehely, egy dí- 
szítetlen és egy díszített bizánci (típusú) ezüsttálka volt benne.969 970 E kincs jelentősége abban áll, hogy a jól 
keltezhető kehely tipológiailag azonos a nagyszentmiklósiakkal, ami egy biztos támpontot kínál az utóbbi 
korának és kulturális hovatartozásának meghatározásához (ld. 120. kép).910 A z  összes többi 6-10. századi

965 A szilágysomlyói (§imleul Silvanei, Románia), az apahidai (Apahida, Románia) és szeged-nagyszéksósi omphalos 
aranycsészék, a nagyszéksósi berakásos aranypohár a hun korból valók, ld. N. Fettich: Der zweite Schatz von 
Szilágysomlyó. ArchHung 8 (1932) Taf. XXVIII-XXXII; Bóna /.: A hunok és nagykirályaik. Budapest 1993, 70, 25. 
rajz; 71, 26. rajz; 126-127, 89., 90. kép; VII. t. Az apahidai 1. sír két korsója késő antik készítmény, az 5. század 2. 
felében tették sírba, ld. N. Fettich: La trouvaille de tömbe princiére hunnique ä Szeged-Nagyszéksós. ArchHung 32 
(1953) Tab. XXV; Harhoiu (é. n.) Taf. LX. Az aquincumi katonai amfiteátmm területén talált kincset, benne két 
félgömb alakú csészével (118. kép: 2, 3) az 5. század végén, a 6. század elején valamilyen germán előkelő áshatta 
el: I. Bóna: Die Langobarden in Ungarn. ActaArchHung 7 (1956) Taf. 6; M. Nagy: Das historische und ethnische 
Hintergrund christlicher Symbole an völkerwanderungszeitlichen Gegenständen des Historischen Museums von 
Budapest. In: Aquincum 52-53, Abb. 46-47; 74, Taf. III.

966 László-Rácz (1977) 157. Ugyanilyen függesztőkarika van egy késő szarmata kori csészén: A. I. Simonenko: Eine 
sarmatische Bestattung vom Südlichen Bug. EurAnt 3 (1997) 395, Abb. 5.

967 A 6. századi tépei lelet esetében csak valószínű, a 10. századi gégényi leletről pedig nem tudni pontosan, hogy va
lóban kincslelet volt-e, amint azt sem, hogy ezek eredetileg miből álltak, vö. Makkayl: A  tépei avar fejedelmi le
let előkerülésének körülményei. ArchÉrt 88 (1961) 278-279; Bóna (1971) 307. A gácsi (Halic, Szlovákia) kincs (ld. 
121. kép) eredeti összetétele is ismeretlen, ld. Garam (1993) Taf. 30.

968 Radomersky (1953); Somogyi (1997) 139.
969 Radomersky (1953); A. Avenarius: Die Konsolidierung des Awarenkhaganates. Byzantina 13/2 (Thessalonike 1985) 

1021-1032. (Az avar-bizánci kapcsolatok általa kínált értékelésével -  a régészeti és történeti adatok egyoldalú be
állítása miatt -  nem tudok egyetérteni.); T. Stefanicová: Der Silberschatz von Zemiansky Vrbovok. In: Hunnen + 
Awaren 275-279; Garam (2001) Taf. 135-136.

970 A Kárpát-medencével foglalkozó kutatás nem fordított figyelmet arra, hogy van-e történeti jelentősége a lelet túl
súlyos hexagrammájának. Úgy gondolom, hogy a jelenléte a 669-674 utáni Avar Kaganátus területén valamilyen 
rendkívüli beszerzési körülményt sejtet, ld. 605. old.
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118. 5-6. századi Kárpát-medencei kincsleletek fémedényei (M: 1: 1:1; 2-3: 2:3): 1: függesztőkarikás csésze 
(Szilágysomlyó [Simleul Silvanei, Románia], 5. század); 2-3: tálkák (Budapest-Nagyszombat utca, 6. század eleje)

fémedény sírból került elő, tehát szigorú értelemben véve nem elsősorban a kincsek problematikájához tar
tozik, de tipokronológiailag mégiscsak fontos adatbázist kínál Nagyszentmiklós kutatása számára. Első pil
lantásra észre lehet venni, hogy szinte valamennyiük egyetlen régészeti korszakból, az avar kor 7. századi 
részéből származik.971 Néhány kivétel: a 6. század közepéről, a hegykői temetőről elnevezett leletcsoport 
egyik sírjából származó tál;972 a petőházi kehely feltehetőleg szintén sírból került napvilágra, de mivel a ba
jor ötvösség terméke, automatikusan kiesik a tárgyalt kincs tanulmányozásából.973 A három honfoglalás ko
ri edény (20. kép: 2; 31. kép: 1, 2) is érdektelen a nagyszentmiklósiak szempontjából: a zempléni füles csé
sze a teljesen eltérő formája és díszítése, a gégényi lapos csésze pedig a jellegtelen volta miatt. A kétpói 
csészével kapcsolatban fölmerült az a gondolat, hogy egy nagyobb méretű korsó alsó részéből készült 
volna,974 de ez a lehetőség a nagyszentmiklósi korsók tanulmányozásához elégtelen.

971 Garam (1978) 214, Fig. 6.
972 Bóna (1976) 49, Abb. 10.
973 I. Bóna: „Cundpald fecit”. ActaArchHung 18 (1966) 279-325;/ Wemer: Zum Cundpald-Kelch von Petöháza [sic]. 

Jb RGZM 13 (1966) 265-278; P. Váczy: Karolingische Kunst in Pannonien: der Cundpald-Kelch. In: Évolution, I, 
306-335; Szőke (1998) 262-266; idem: Christliche Denkmäler in Pannonien aus der Karolingerzeit. Zalai Múzeum 
11 (2002) 247-250.

974 Fodor (1975) 256.
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119. Avar kori fémedények, II (M: 1:1:3; 2:1:1): 1: a nemesvarbóki (Zemiansky Vrbovok, Szlovákia) kincs 
ezüsttárgyai; 2: díszített ezüsttálka oldalnézetben
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6 - 1 0 .  s z á z a d i  K á r p á t - m e d e n c e i  f é m e d é n y e k 915

lelőhely edénytípus bizánci (típusú) avar magyar
Ada füles tálka ezüst
Bölcske 11. üst bronz
Bölcske 14. üst bronz
Budakalász korsó bronz
Budakalász 1472. pohár bronz
Budapest-Rákos pohár ezüst
Budapest-Tihany tér I. kehely ezüst
Budapest-Tihany tér I. kehely ezüst
Bocsa pohár arany
Bocsa korsó ezüst
Bocsa ivókürt arany
Csolnok üst bronz
Gégény lapos csésze ezüst
Hegykő tál bronz
Igar pohár ezüst
Kétpó lapos csésze ezüst
Kiskőrös-Vágóhíd I. pohár ezüst
Kiskőrös-Vágóhíd IV kehely ezüst
Kiskőrös-Vágóhíd XVIII. füles korsó ezüst
Kölked B 173. korsó bronz
Kölked B 301. tálka bronz
Kunágota pohár ezüst
Kunágota korsó ezüst
Kunbábony korsó arany
Kunbábony ivókürt arany
Kunbábony ivókürt arany + ?
Kunbábony füles korsó arany + fa(?)
Kunbábony füles pohár arany + fa(?)
Mosonszentjános tál bronz
Mosonszentjános üst vas
Nemesvarbók kehely ezüst
Nemesvarbók tálka ezüst
Nemesvarbók tálka ezüst
Ozora kehely ezüst
Ozora korsó ezüst
Ozora ivókürt ezüst
Szeged-Átokháza kehely ezüst
Szeged-Átokháza ivókürt ezüst
Szeged-Fehértó B 41. kehely bronz
Szeghegy üst bronz
Szentes-Kaján üst bronz
Tépe kehely ezüst
Tépe (egykor) tál ezüst
Várpalota tálca bronz
Zamárdi tál bronz
Zemplén füles csésze ezüst
Zsély 257. kehely ezüst
Zsély 818. kehely ezüst



Az avar kori sírokban talált fémedényeknek van egy része, melyek bizánci eredetéhez nem férhet kétség 
(Budakalász [119. kép: 2], Kölked-B 173. [299. kép: 1], 301., Tépe, Várpalota [101. kép: 1],976 Zamárdi). Spe
cialisták feladata annak megvilágítása, hogy közülük a páratlan kvalitású budakalászi korsón és a műhelype
csétekkel ellátott tépei tálon kívül melyikük tekinthető központi és melyik provinciális terméknek. Ez a di
lemma jól megmutatkozik a két nemesvarbóki tálka esetében (120. kép). A kutatás jellegzetes vonása, hogy 
míg a díszített a kiállítási katalógusok, tudomány-népszerűsítő könyvek gyakori illusztrációja, addig a díszí- 
tetlennel a közzététele óta nem foglalkoztak. Egyik fényképfelvétel sem érzékelteti a díszített tálka valódi jel
legét, mert mindegyik jóval szebbnek, színvonalasabbnak mutatja a ténylegesnél.977 A valóságban a készítés és 
a díszítés ormótlan jellege ütközik szembe. Mind a belső peremen körbefutó díszítés, mind a medaillon maga 
nagyobb méretű, s ugyanígy az ornamentikái elemek is jobban kiemelkednek a felületből, mint az szokásos a 
(központi készítésű) bizánci tálak esetében. E vonásai, valamint a díszítetlen tálkával és a díszített zales’ei- 
vel978 való tipológiai és méretbeli egyezése alapján bizánci provinciális készítménynek, ha nem éppen egy avar 
másolatnak tartható. (A kincs ékszerei tipológiailag, díszítésükkel és technikailag egyaránt határozottan eltér
nek az egykorú avar kori tárgyaktól, s a Kárpát-medencében egy olyan -  egyelőre ismeretlen -  körbe tartoz
nak, melyet a zales’ei lelet és az avar kori régészetben ritkán említett cadjavicai sírlelet979 jellemez.)

Az avar kori réz- (illetve 1 db vas-) üstökkel (122. kép) kapcsolatban csak kombinációk segítségével le
het eljutni annak feltételezéséhez, hogy bizánci hatásra készülhettek. Fölmerült ugyan, hogy római koriak 
s csak másodlagosan kerültek volna az avarok kezébe római kori településeken,980 de mivel ezen edénytí
pus használata nemcsak a római korban,981 de már az 5. századtól kezdve a kelet-európai steppei kultúrájú

975 Ada: ld. 859. j.; Bölcske 11.: Csallány (1943) 24—25; Budakalász: Pásztor-Vida (2000) 310, Fig. 1; Vida (2002) 117, 6. 
kép; Budakalász 1472.: közöletlen, Vida Tivadar baráti szívességének köszönhetően publikálhatom a fényképét ld. 
225. kép: 4; Budapest-Rákos: Nagy (1998) Taf. 153: 4a-b; Budapest-Tihany t.: Nagy (1998) Taf. 164: 1-2; Bocsa: Lász
ló (1955) Tab. XLII: la-b; XLIX: 1; Garant (1993) 57; Taf. 19-21; Csolnok: I. Erdélyi: A Section of the Csolnok Avar 
Cemetery. ActaArchHung 40 (1988) 205, Fig. 14: felül; Gégény: Hampel (1907) 13. kép: Ancient Hungarians 145, 
Fig. 1; Hegykő: ld. 972. j.; Igar: Garam (2002) 86; Kétpó: Selmeczi (1980) 252, Abb. 1; Ancient Hungarians 236-237, 
Fig. 1; Kiskőrös-Vágóhíd I.: László (1955) Pl. 1:13a; Kiskőrös-Vágóhíd IV: Garam (2002) 97, fig. 22: C: 4; Kiskőrös- 
Vágóhíd XVIII.: László (1955) Pl. XI; Kölked B 173.: Kiss (2001) II. Taf. 135: 1; Vida (2002) 117, 5. kép; Kölked B 
301.: Kiss (2001) II. Taf. 140: 10-12; Kunágota: Garam (1993) 90; Taf. 62,63; Kunbábony: Tóth-Horváth (1992) 254, 
Taf. IX: 1. (Azt a korsót nem is vettem föl ebbe az áttekintésbe, amelyet a szerzők egyetlen, nem is feltétlenül edény
ről származó veret alapján rekonstruáltak.) Kunbábony, arany ivókürt: Tóth-Horváth (1992) 32, Abb. 8: jobb; 
Kunbábony, ismeretlen anyagú ivókürt: Tóth-Horváth (1992) 32, Abb. 8: alul; Kunbábony, füles korsó: Garam 
(2002) 88, 11. kép: bal; Kunbábony, füles pohár: ibidem 11. kép: jobb; Mosonszentjános, tál: Bóna (1976) 54. Abb. 
15; Mosonszentjános, üst: R. Müller: Die Awaren und die Landwirtschaft. In: Hunnen + Awaren 369, No. 5.311; 
Nemesvarbók: Radomersky (1953); Z. Várta: Die Welt der alten Slawen. Praha 1983, 79; Ozora, kehely: Garam 
(1993) 99; Taf. 78,79; Ozora, ivókürt: Bóna (1983) 113; Szeged-Átokháza, kehely: Csallány (1948) 358,359,361; Taf. 
LXXVIII: la-c; Tóth-Horváth (1992) 175, Abb. 68: 2; Szeged-Fehértó B 4L: Madaras (1995) 192, Pl. 9: 41,1; Szeg
hegy: Csallány (1942) 22; Szentes-Kaján: Csallány (1942) 22-23; Tépe, kehely: Garam (1993) 107; Taf. 93-97; Tépe, 
tál darabja: Garam (2001) Taf. XXXIX: 1; Várpalota: Erdélyi-Németh (1969) 176-177, 23-25. kép; Zamárdi: Bár
dos (1992) 4-7,1-2. kép; Vida (2002) 115, 3. kép. -  A kutatás régóta tud egy másik „kopt” tárgy Kárpát-medencei 
előkerüléséről, vö. László Gy.: Kopt bronzlámpa Tápiógyörgyéről. La lampe de bronze copte (sic!) trouvée ä 
Tápiógyörgye. FA 1-2 (1939) 110-115. A hasonlók európai elterjedése alapján egyértelmű, hogy ez is az avar kor
ban kerülhetett ide, Garam É. magától értetődő módon tartja számon a korszak bizánci eredetű tárgyai között, vö. 
Garam (2001) Taf. 133, XL: 4; Zemplén: Budinsky-Kricka-Fettich (1973) 166, Abb. 10; Europas Mitte. Katalog 327, 
Abb. 15.03.01.g; Zsély 257.: Cilinská (1973) 209, Taf. XLII, 257: 25; Taf. CXXX, 818: 14.

976 E lelet kulturális kapcsolódásait érdemlegesen Vida T tárta fel, vö. Vida (2002) 115.
977 E tárgyat több alkalommal láttam eredetiben, a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézetében (Nyitra) 

Prof. Dr. Alexander Ruttkay és Dr. Darina Bialeková szíves engedélyével tanulmányozhattam.
978 Fettich (1951) Taf. I.
979 N. Fettich: Der Fund von Cadjavica. Viestnik Hrvatskog Arheolozkog Druztva 22-23 (1942-1943) 55-61; idem 

(1951) Taf. X-XII.
980 Sz. Garam É.: Rómaikori rézüstök korai avar sírokban. ArchÉrt 109 (1982) 86-87.
981 S. Tassinari: II vassalame bronzeo di Pompei. Ministero per i Béni Culturali ed Ambientali Soprintendenza 

Archeologica di Pompei, Cataloghi 5 (Roma 1993) I. Táv. CLXXX: 1; CLXXXI: 2.
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120. Avar kori fémedények, I: bizánci edények (M: 1:2): 1: ezüsttál töredéke I. Justinianus 547-556 közötti pecsétéivel
(Tépe); 2: bronzkorsó (Budakalász, 5-6. század[?])

népek körében is kimutatható,982 míg a bronzlemezből készültek általános volta a bizánci tartományokban a 
gyenge publikációs helyzet ellenére is jól ismert; éppenséggel ilyen üstök is ismeretesek.983 Maga a megneve
zésük is felülvizsgálatot érdemelne; a római-bizánci analógiáikat másféle névvel illetik („kézmosó tál”).

Kultúrtörténeti szempontból sokatmondó, hogy az avar sírokban talált bizánci eredetű edények mind
egyike más-más típusba tartozik. Ez annak a jele, hogy beszerzésük alkalomszerű volt, nem meghatározott 
igényt követett. Más a helyzet az avarok saját készítésűnek tekinthető fémedényei esetében.

A több mint kéttucatnyi, nagy valószínűséggel helyi készítésű avar kori fémedénylelet -  már amelyiknél 
legalábbis nem merül föl az idegen eredet gyanúja -  három szempontból kínál tanulságot:

a) Tipológia:
A korsók legtöbbjének füle van és abba a típusba tartozik, amelyik -  feltételezésem szerint -  Közép-Ázsi- 

ából ered (ld. 123. kép: A; 124. kép: 4, 5). Fontos vonásuk, hogy növényi ornamentika, jelenetes ábrázolás

982 Pl. A. VDmitriev: Pogrebenija vsadnikov i boevych konej v mogil’nike épochi pereselenija narodov na r. Djurso bliz 
Novorossijska. SovArch 1979/4,227, ris. 10: 4; A. P. Runic: Rannesrednevekovye sklepy Pjatigor’e. SovArch 1979/4, 
239, ris. 5: 9; M. L. Svecov: Kotly iz pogrebenij sredenevekovych kocevnikov. SovArch 1980/2, 192-202; V M. 
Batcaev: Gunnskij kötél iz selenija Chabaz. SovArch 1984/1, 257, ris. 1: 20.

983 Davidson (1952) pl. 50: 551; 51; 552, 553.
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nincs rajtuk. A  poharak tipológiailag igen egységesek, a tölcsér alakú peremük megegyezik a fémkorsók egy 
részénél és az agyagedények egyik csoportjánál984 láthatóval. Az avar kor régészeti periódusainak történeti 
értékelései során igen célszerű figyelembe venni, hogy a középavar kori poharak (Kiskőrös, Igar) tipológi
ai szempontból a kora avar koriak folytatását jelentik (Bocsa, Kunágota, Tépe [123. kép: B: 1]). A kelyhek 
tipológiailag homogén csoportot alkotnak. Semmilyen más fémedény-művességben nincsenek párhuzama
ik, ugyanakkor a nagyszentmiklósiak minden kétséget kizáróan ezek analógiái (123. kép: C; 124. kép: 3). 
Ugyanez mondható az ivókürtökről, az avar kor régészete számára azzal a -  megismétlődő! -  tanulsággal 
együtt, hogy ebben az esetben is egy kora avar kori típus középavar kori továbbélésével állunk szemben 
(Szeged-Átokháza [236. kép: 2]). Az egyetlen füles tálkának (Ada [216. kép]) a balkáni vrapi kincsben és 
Nagyszentmiklóson van analógiája.

b) Kronológia:
Az avar kori és helyi készítésűnek tekinthető edények egyharmada a korai, kétharmada a középső peri

ódusból származik, a késő avar korból egyetlen edény sem maradt ránk.
c) Asztali kultúra:
Az avar kori edények túlnyomó többsége ivásra szolgált, egyikük sem étkezés céljára. Nem lehet vélet

len, hogy három leletben is együtt fordult elő kehely és korsó (Bocsa, Kunágota, Ozora), s ezek közül ket
tőben ivókürt is volt.

Az avarok keleti eredetére gondolva és az avar régészeti kutatás hagyományait követve kézenfekvő ösz- 
szehasonlítani a ránk maradt fémedényeik tipológiai összetételét a közép-ázsiaiakéval.

A közép-ázsiai fémedény-művesség áttekintése során már felfigyeltünk meghatározott edénytípusoknak 
egy-egy terület fémművességén belüli gyakoriságára, preferenciájára (ld. 175. old.). Mint láttuk, ott elsősor
ban az étkezéseknél használt tálkák a gyakoriak. Ezzel szemben az avar sírokból elsősorban poharak és 
kelyhek, füles korsók és ivókürtök láttak napvilágot. Úgy vélem, ez a tipológiai eltérés annak a jele, hogy az 
avar fémedény-művesség alapvetően nem ázsiai eredetű asztali kultúrát szolgált; náluk a fémedényeknek 
elsősorban az italozások, és nem az étkezések alkalmával lehetett szerepe. A  keleti eredetű edények teljes 
hiánya azt mutatja, hogy az avarok és a Kelet között -  legalábbis a fémedény-művesség területén -  nem volt 
közvetlen kapcsolat (ez közvetve a fentebb már levont következtetést is megerősíti: a kincs nem keleti 
ötvöstermék). A 7. századi Kárpát-medencei fémedények a velük egyidejű kelet-európai steppéről napvilá
got látottaktól is lényegesen különböznek. Ha ugyanis leszámítjuk a Mala Perescepinó-i nagyfejedelmi le
letet, akkor az avar koriaknak jóval nagyobb a darabszáma, legnagyobbrészt helyi ötvösök munkájának tart
hatók, s az egyötödük aranyból készült. A  társadalmi elterjedtség tekintetében is különböznek az 
arisztokratikusabb környezetben megjelenő kelet-európaiaktól: az avaroknál a koraiak ún. vezéri sírból lát
tak napvilágot, ezzel szemben a középavar koriak darabszám szerint szélesebb megoszlásban és nem min
dig kiemelkedő gazdagságú temetkezések mellékletei voltak.

d) Területi elterjedés:
A 7. századi avar készítésű fémedények területi elterjedése igen figyelemreméltó korlátozódást mutat: 

csekély kivételtől eltekintve (Ozora, Igar, Nemesvarbók, Zsély) valamennyi az Alföldön látott napvilágot. 
E tényt érdemes szembeállítani azzal a másikkal, hogy a 7. századi avar kori leletanyagon belül a Dunántú
lon előkerült idegen eredetűek nagyobb darabszámúak, tipológiailag változatosabbak és technikailag jobb 
minőségűek, mint az alföldiek.985 Ebből az Avar Kaganátus két fele közötti kulturális különállásra következ
tethetünk, amire már korábban is láthattunk jeleket (pl. bekarcolt rajzok csonttárgyakon, fülkés 
temetkezés).986 Ez a területi jellegzetesség apró adalékkal szolgálhat a nagyszentmiklósi kincs egyedi voltá
nak magyarázatához is (Id. X. fejezet).

984 Vida (1999) 85, Abb. 23: IE/b2.
985 Bálint (1995) 315.
986 Bálint (1991) 309-311.
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121. A gácsi (Halié, Szlovákia) kincs (M: 1:1)
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122. Avar kori fémedények, III (M: 1:1): rézüst (Csolnok)

123. Avar kori fémedények, IV: ivóedények tipológiája (Garam É. nyomán): zl: füles korsók: 1-3: Kunbábony (2-3: 
rekonstrukció: Garam E.); 4: Bocsa; 5: Kunágota; 6: Ozora; 7: Kiskőrös-Vágóhíd; 8: Kiskőrös-Vágóhíd 

(rekonstrukció: Garam E.); 9: Budapest-Rákos; B: bócsai típusú poharak: 1: Bocsa; 2: Tépe; 3: Kunágota;
4: Szeged-Atokháza; 5: Kiskőrös-Vágóhíd; 6: Igar; C: ozorai típusú kelyhek: 1-2: Nagyszentmiklós; 3: Nemesvarbók 

(Zemiansky Vrbovok, Szlovákia); 4: Kiskőrös-Vágóhíd; 5-6: Zsély (Zelovce, Szlovákia);
7: Ozora; 8-9: Budapest-Tihany tér; 10: Szeged-Fehértó-B; 1-2: (M: 1:2): a bócsai lelet fémedényei
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124. Avar kori fémedények, V (M: 1:1:1; 2-4: 2:3; 5: 4:5): 1: Budapest-Rákos; 2-3: ezüstkehely és -korsó (Ozora);
4: Kiskőrös-Vágóhíd; 5: Kunbábony
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OSSZEFOGLALAS

A 7. századi avar fémedények helyi készüléséhez nem fér kétség, s a néhány, sejthetően közép-ázsiai erede
tű típusú magas füles korsókétól eltekintve tipológiailag is eredetinek mondhatók. Szemmellátható, hogy 
az avaroknál a fémedények készítése és használata, légióként azok tipológiailag egységes volta bizonyos tár
sadalmi igényhez, szokásrendszerhez igazodott. Ez utóbbi szokás -  amint a leletek megduplázódása mutat
ja -  a 7. század 2. felében jóval elterjedtebbé vált. Volt tehát bizonyos igény és volt azt kiszolgáló saját öt
vösség -  az avaroknál a 7. században megindult egy önálló és egységes fémedény -művesség kialakulása.

A z  előző fejezetben tett áttekintés után nyilvánvaló, hogy a 7. századi avaroknál tapasztalható jelenség: 
fémedények önálló előállítása -  összehasonlítva a kora középkori steppei eredetű népekkel -  egyedülálló. 
A szórványos belső- és közép-ázsiai leletektől eltekintve ugyanis saját készítésű fémedényekkel sem az egy
korú ázsiai, sem pedig a kelet-európai steppén nem találkozunk; a Volga és a Kárpátok közti hatalmas te
rületen kizárólag importtermékek kerültek elő, méghozzá nyilvánvaló, hogy azokat kialakult tipológiai pre
ferenciák nélkül fogadták el. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy az avar sírokból napvilágot látott 
ivókürtöknek Mala Perescepinóban, az adai füles tálkának a vrapin kívül s az ozorai típusú kelyheknek 
egyedül a nagyszentmiklósi kincsben van tipológiai megfelelője, míg másutt ilyenek nincsenek, akkor egy 
újabb, ezúttal kultúrtörténeti érvet találtunk arra nézve, hogy a kincs az avarokhoz kapcsolható, és nem vala
melyik keleti terület fémművességéhez, amint nem az eurázsiai steppei népekhez és a dunai bolgárokhoz 
és a honfoglaló magyarokhoz sem.

Senkinek sem jutna eszébe elvitatni, hogy a Kelet-Európábán talált importedények szebbek és színvona
lasabbak, mint amelyek a Kárpát-medencében láttak napvilágot. Csakhogy egy nép, egy kulturális csoport 
vagy politikai alakulat történeti és kulturális fejlettsége megítélésekor egyértelműen a saját készítésű tárgyak 
számítanak értékesebbnek, hiszen azok tanúskodnak az adott kézművesség -  és ezáltal: társadalom -  fejlett
sége fokáról. Mind az avarok, mind a nagyszentmiklósi kincset előállító és használó közeg tehát elmozdult 
az eurázsiai steppe kézműves és kulturális struktúráitól és hagyományától; az avar sírokban talált fémedé
nyek, a nagyszentmiklósi kincs a Bizánchoz és Európához való akkulturáció kisebb-nagyobb jelei. (Csak ép
pen előttünk áll egy súlyos és valójában nem is e könyvre tartozó kérdés: miért nem folytatódott ez a folya
mat az avar társadalomban a 8. században?)
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VIII. A TÁRGY- ES KEPTIPUSOK HASONLÓSÁGAIRÓL

„Azt hiszem, Macedónia az, ahol Nagy Sántor született. S én azt mondom magának, 
kapitány, hogyha a világ térképeibe pillant s Macedónia és Monmouth közt tesz 
összehasonlítást, pisztosíthatom, azt fogja látni, hogy a fekvése, nézze csak, mindkettőnek 
hasonló. Macedóniában is van egy folyó, azonkívül Monmouth-ban is van egy folyó; 
a monmouthit Wyenek hívják, a másik folyó, az kiment az atyámból, hogy hívják 
de mindegy; mint ujjam az ujjamhoz, úgy hasonlít s mind a kettőben van lazac.
S ha Sántor életét megfigyeli, Harry Monmouth élete igen jól mögé tehető, 
mert minden tologban van hasonlatosságok. ”

(W. Shakespeare: V Henrik IV felvonás 7. szín, ford. Németh László)

BEV EZETÉS

A probléma régészeti szempontú megfogalmazása

A bugris Fluellen, akitől a fenti fejtegetés származik, V. Henrik hadnagya volt Shakespeare drámájában. 
Vajda L. volt az, aki ezt a sajátos eszmefuttatást állította a parttalan összehasonlító módszerek csimbo- 
rasszójául,987 de tudnunk kell, hogy nem ő volt az első, aki az ilyesfajta színvonaltalanságokra fölfigyelt. 
Szókratész szájába adva már Arisztophanész gúnyolódott azokon, akik össze nem tartozó dolgokat hason
lítanak össze egymással (Felhők, I. felv.). A módszerben rejlő veszélyt tehát a gondolkodó elmék már 2400 
és 400 évvel ezelőtt is egyformán jól érzékelték; Vajda L. figyelmeztetését érdemes lenne a világ sok orszá
gában divatos (ezért efemer!) régészeti irányzat híveinek is megszívlelniük. Azok számára, akiknek ez a 
könyv készült, nem igényel bizonyítást: a különböző kontinensek sokszor különböző korokból származó, de 
minden esetben konkrét régészeti jelenségeinek összehasonlítása egy teljesen másik kutatási terület és tel
jesen másik régészeti kultúra konkrét problémaival nem tartogatja olyan következtetések feltárásának ígé
retét, melyektől valamilyen történeti relevancia is várható. így pl. a különféle korú dél-amerikai régészeti 
jelenségek párhuzamba állíthatók ugyan különféle korú nyugat-európaiakkal, csak éppen az -  már ameny- 
nyiben tényleg a történelem lényege és a kultúra története, s nem azoknak felszíne, illetve képzelt struktú
rája érdekel bennünket -  egyikük megismerését sem mozdítja előre. (Ezt fogalmazta meg úgy M. Bloch, 
hogy a lényeg abban rejlik: mit hasonlítunk össze mivel?!988)

Az európai gondolkodásban az indukciók során „hasonlattal” (parabolé) és az eredetileg matematikai fo
galomként, vagy geometriai, vagy etikai összefüggésben használatos analógiával való tudományos érvelés a 
pythagoreusok, majd Szókratész és Platón filozófiájában fordul elő, a hippokratészi eskü is tartalmazza.989 Az 
„analógia” a mai értelemben Arisztotelész Poétikájában (21) jelent meg először (a Nikomakhoszi etikában 
többször fordul elő990): .Analógiának nevezem azt, ha a második úgy viszonylik az elsőhöz, mint a negyedik a 
harmadikhoz...”991 A párhuzam fogalma a tudományos érvelésben ennél jóval fiatalabb keletű, Leibniz óta 
használatos,992 s csak a legtöbbünk pontatlan szóhasználatában vált az „analógia” szinonimájává.

987 L. Vajda: Zur Frage der Völkerwanderungen. Paideuma 19-20 (1973-1974) 31. 26. j.; idem: A népvándorlások kér
déseihez. Száz 129 (1995) 140. 58. j. „Az összehasonlító kutatás azon nagyvonalú válfajára történik itt utalás, 
amelynek nem kisebb szerző, mint Shakespeare állított emléket a derék amatőr-kutató Fluellen alakjában.”

988 Bloch (1963) 17.
989 A. Remane: Analogie. In: Wörterbuch 1 (1971) 224—229; W. K. C. Guthrie: Socrates. Cambridge 1971, 48.1. j.; 109; 

M. Dufour-A. Wartelle: Aristote Rhétorique, III. Paris 1973,145; A. Szabó: The Beginnings of Greek Mathematics. 
Budapest 1978, 145-161;/. Track: Analogie. Theologische Realenzyklopädie, II. Berlin-New York 1978, 625-626, 
630-633.

990 Y. Lafrance: Analogia. In: Encyclopédie Philosophique Universelle, II. Ed.: S. Auroux. Paris 1990, 80.
991 Arisztotelész: Poétika. Budapest 1963, 56 (ford. Sarkady J.).
992 E. Runggaldier: Parallelismus. In: Wörterbuch 7 (1987) 98-100.
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Az analógiák felhasználása a mindennapi életben és a szellemi tevékenységekben a legkülönfélébb korok
ban és formában, a világ legkülönfélébb kultúráiban megfigyelhető (vö. pl. az analógiás varázslás). Az ana
lógia feltárása a tudományos megismerés és bizonyítás során nélkülözhetetlen,993 hosszú időn át ez helyette
sítette a rendszeres megfigyelést és kísérletet. Ezért érthető, hogy a szóban forgó módszer és szemléletmód 
a 19. századi régészetnek is természetes eszköze volt, melynek -  számtalan módszerbeli gazdagodása mellett 
is -  szerves folytatása az általunk a 21. század küszöbén művelt diszciplína. Abban a kutatási korszakban még 
elsősorban a tárgyak, kultúrák korát és egymáshoz való viszonyát kellett -  legalább nagy vonalakban -  meg
állapítani; ezért analógiákkal operálni akkoriban, az ismereteknek azon a fokán teljesen indokolt volt. A  20. 
század elején aztán végérvényesnek tűnőén erősítette meg ezt és igen meggyőzőnek látszó alappal látta el a
L. Frobenius által kidolgozott,994 kezdetben csak a néprajzban kifejlődő, majd a század 2. felében a különfé
le modern régészeti irányzatokban is alkalmazott összehasonlító módszer (ld. alább). Szilárd meggyőződé
sem, hogy az ilyen típusú munkát a jövendő kutatások során a legújabb módszerek fölfedezése és alkalma
zása közepette sem lehet majd mellőzni; a rövid idő alatt híressé vált lapidáris, de egyben triviális kijelentés 
tökéletesen helytálló: „Minden régészetfi kutatás] analógiá[ko]n alapul.”995 Azt is szükségesnek tartom le
szögezni, hogy véleményem szerint mind a párhuzamok és analógiák, netán azonosságok történeti szempon
tú túlértékelése, mind pedig azoknak -  a legmodernebb módszerekre és technikákra való tekintettel -  teljes 
háttérbe szorítása alapvető hiba (lenne). Sajnos mindkettővel (értsd: túlértékelés és mellőzés) találkozni a 
közép- és kelet-európai régészetben -  ezért is szükséges külön figyelmet fordítanunk rá.

A történelem vonatkozásában már a 19. században elhangzott a figyelmeztetés, hogy a hasonlóság nem 
jelent mindig egyúttal kapcsolatot is (M. Renan),996 a régészek azonban példák végtelen számával tudják 
igazolni, hogy ez másként áll a tárgyak világában -  innen ered a csábítás, egyszersmind a kelepce, hogy a 
hasonlóság tényét túlértékeljék. Nagyszentmiklós problematikáját nézve: a jelenetes ábrázolások esetében 
nem érdemes bármit bármivel összehasonlítani, illetve a hasonlóság ténye további elemzést igényel, m ert a 
hasonlóságok gyakorisága, azok esetleg nagy mértéke még nem feltétlenül fejezi ki a lényeget, nem okvet
lenül jelent két ábrázolás között közvetlen kapcsolatot. Az alábbiakban nem kis mértékben erről a kérdés
körről lesz szó, mert a tapasztalataim alapján célszerűnek látom, hogy nemcsak a nagyszentmiklósi kincs 
kutatói, hanem általában a kora középkori eurázsiai steppe és az avarok, honfoglaló magyarok és proto- 
bolgárok régészetével foglalkozó munkák olvasói és szerzői is utánagondoljanak: mi állhat a tárgyak, az áb
rázolások, az ornamentika különféle fokú hasonlóságainak ténye mögött?

Abban az időben még nagyon egyszerű volt foglalkozni a régészeti leleteken látható ábrázolásokkal, ami
kor a két iker tudomány, a régészet és a művészettörténet még nem, vagy csak alig vált szét. Ez a folyamat a 
modem régészetben mind a kutatott korszakok, mind az egyes országok esetében eltérő időszakokban ment 
végbe; legkorábban a római kor kutatásában (19. század 1. fele). A jelen könyv olvasóit elsősorban érdeklő 
kora középkor kutatásán belül az ornamentika és a képtípusok tanulmányozása tudományterületenként igen 
eltérő fokokra jutott el: pl. a germán állatstílus, a skandináv művészet, a bizánci selymek, a karoling minia- 
túrák esetében önálló diszciplínává vált, mindegyikük gazdag szakirodalmat hozott létre -  ugyanez a folya
mat a steppei (eredetű) népek leletei esetében legföljebb még csak elkezdődött, és jelenleg csak a közvetlen 
hasonlóságok számbavételénél tart. Tekintettel a rendelkezésre álló adatbázisnak az imént felsorolt kutatási 
területekkel összehasonlítva rendkívül szerény és szegényes voltára, a steppei leleteken látható ornamenti
ka, jelenetes ábrázolások megismeréséhez vezető úton a művészettörténetnek és a régészetnek lehetőség 
szerint kéz a kézben kell(ene) menetelnie, miközben a módszereiket, valamint az illetékességi területeiket 
nem (lenne) szabad összekeverni. A régészt természetesen az érdekli, hogy az éppen kutatott ábrázolásnak

993 Az analógián alapuló következtetéseknek filozófiai megközelítésben az alábbi feltételeknek kell megfelelniük (ld. 
Filozófiai kislexikon. Budapest 1972, 18):

1) lényeges ismertetőjegyekre és az összehasonlított objektumok lehető legnagyobb számú közös tulajdonságán 
kell alapulnia,

2) a következtetésben szereplő ismertetőjegyeknek össze kell függniük az objektumokban feltárt közös ismerte
tőjegyekkel,

3) az objektumok megfelelése csak bizonyos összefüggésben s nem minden vonatkozásban szükséges,
4) a hasonlóságok feltárása mellett a különbségeké is szükséges.

994 L. Frobenius: Die Weltanschauung der Naturvölker. Weimar 1898; idem: Paideuma: Umrisse einer Kultur- und 
Seelenlehre. München 1921.

995 I. Hodder: The Present Past. London 1982, 9.
996 Idézi Bloch (1963) 24.
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hol és mely korból vannak párhuzamai, analógiái és azoknak mi a tanulsága. Tudomásul kell azonban ven
nie, hogy minden jel arra mutat: az egyes, ránk maradt ábrázolások között nem mindig mutatható ki közvet
len kapcsolat, s hogy a képtípusok -  folytonos átvétel tárgyai lévén -  csak nagy körültekintéssel használha
tók mind az adott tárgy korának, mind pedig az eredetének meghatározása során.

A tárgyak, ábrázolások, ornamentikái elemek közti hasonlóságok mértékének, jelentőségének vizsgála
tára főként azért van szükség, mert az említett népekkel és kultúrákkal foglalkozó régészetben és általában 
is: a kora középkori Közép- és Kelet-Európa kutatásában nem egyszer lehet találkozni egy jellegzetes mód
szertani hibával. Ez abban áll, hogy a különféle hasonlóságokat -  leginkább azonban azoknak mindig csak 
egy (akarva vagy akaratlanul) kiragadott részét -  úgy elemzik, hogy közben figyelmen kívül hagyják a teret, 
az időt, a kulturális és etnikai kapcsolatokat, s azok helyett mindig csak bizonyos részleteket tartanak szem 
előtt (ugyanakkor más tipológiai részleteket mellőznek!). Nos, ez a hiányosság valóban fennáll, de nem 
egyedül Nagyszentmiklós kutatásában és Közép- és Kelet-Európa régészetében. Az a helyzet, hogy az el
mélet és módszertan tekintetében különben élenjáró angolszász kutatás sem kínál segítséget az érdeklődő
nek a jelzett hibával és az azzal összefüggő problémák kezelésével kapcsolatban. Régészeti és művészettör
téneti kézikönyvek, lexikonok és enciklopédiák sorát lapoztam végig, de a kutatásban rendszeresen használt 
„párhuzam”, „analógia” fogalmakkal önálló címszóként vagy nem találkoztam, vagy amikor igen, akkor a 
szerzők azoknak csak olyan jelentésével foglalkoztak, amely a hasonlóságok különféle fokozatait és azok 
esetleges jelentőségét már nem érinti.997 Úgy látom, hogy a New Archeology és a Postprocessual Archeology 
-  mely a társadalomtörténeti irányultsága és a tipokronológia-ellenessége révén a kelet-európai országok
ban korábban művelt marxizmussal rokon -  társadalomtörténeti és absztrakt elméleti érdeklődésébe nem 
férnek bele a tárgyakkal és temetkezési szokásokkal foglalkozó régészet alapkérdései: milyen? mikori? hol 
és kiknél még? miért? stb. Bár az egyik irányzatuk igen sokat foglalkozik az „analógia” fogalmával, jóval rit
kábban teszi azt a tárgytípusok hasonlóságaival kapcsolatban,998 az ábrázolások esetében megfigyelhető ha
sonlóságokat pedig egyáltalán nem elemzi.999 Ennek oka véleményem szerint a hagyományos és a posztmo
dern régészetnek eltérő eredetében és más-más irányú művelésében kereshető. Ennek megértését egy 
analógia elősegíti: tanulságos elolvasni, hogyan alakult ki a hagyományosan kutatott néprajzból a társada
lomtörténeti irányultságú „kultúrantropológia”.1000 Európában a régiségtudományból (archaeologia, 
Altertumskunde) fejlődött ki a régészet és a művészettörténet. Az angol és az amerikai régész -  az orszá
guk világpolitikai pozíciója következtében -  mindig is sokféle néppel és kultúrával találkozott, ezért számá
ra kézenfekvő módon kínálkozott a legszorosabb társtudományul „az élő régészet”, a néprajz. (Az eltérő 
fejlődés, szemléletmód jól megmutatkozik a művészettörténetnek Európában és Amerikában egymástól el
térő szemléletű művelésében is, vö. pl. El. Belting-E. Panowsky, A. Gombrich.)

Ám nemcsak a „nyugati” régészetben, hanem -  R. Ettinghausen alább tárgyalandó művétől eltekintve -  
a Kelet kutatásában sem találtam a hasonlóságok történeti és kulturális értelmezését elősegítő elemzése
ket. E  körülménynek már több figyelmet kell itt szentelnünk.

A szászánida, bizánci és iszlám birodalom régészeti, művészettörténeti kutatásában -  tekintettel arra, 
hogy az ott lezajlott történeti, művészeti folyamatokat a kora középkori közép- és kelet-európaiaknál lénye
gesen jobban ismerjük -  a párhuzamok és analógiák fölhasználásának szentelt, részletes elméleti, módszer
tani tanulmányokra több okból sem mutatkozik nagy szükség, illetve igény. Először is mert a hatások, a mo
tívumok, a díszítőelemek stb. vándorlása a szászánida, bizánci és iszlám művészetben viszonylag könnyen 
nyomon követhető és jól is ismert. Másodsorban mert Kelet és Bizánc archeológiájában már oly nagy tö
megű adat és irodalom áll rendelkezésre, hogy életeket lehet eltölteni egy-egy szakterület kutatásával (pl. 
üveg, textil, kerámia stb.), amit a nyugat-európai múzeumok 19. századi típusú gyűjtőmunkájának termé
szete kézenfekvővé, sőt kötelezővé is tesz. Az anyagi kultúra tanulmányozása e tudományokban ugyanis a 
legutóbbi időkig vagy csak antikváriusi-tipológiai, vagy szinte kizárólag művészettörténeti-kronológiai irá
nyultságú volt. Ennek folytán még ha valaki nagyobb összefoglalásra vállalkozott, akkor is megmaradhatott 
a saját régiója és/vagy a saját szakterülete, ha nem éppen a múzeuma határain belül anélkül, hogy szűklá

997 S. Champion: DuMont’s Lexikon archäologischer Fachbegriffe und Techniken. Köln 1982, 195-196: 
„Vergesellschaftung”; Encyclopedia, II, 151-156: „Development in Archaeology.”

998 Egy ritka kivétel, csak éppen számunkra irreleváns régióban: A. Pedersen: Similar Finds-Different Meanings? 
Some Preliminary thoughts on the Viking-age burials with riding equipment in Scandinavia. In: Burial 171-183.

999 Az „analógia” fogalmával foglalkozó régészeti módszertani munkák legfrissebb irodalmát ld. Bembeck (1997) 
85-104.

1000 H. Fischer: „...in leichten Fällen hilft auch die Terminologie.” Zeitschrift für Ethnologie 118 (1993) 148, 150.
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tókörűséggel vádolhatnák. Ami pedig Kelet és Bizánc művészettörténeti, régészeti problémáinak történeti 
jellegű tárgyalását illeti, annak során szinte kizárólag az adott művészet eredetéről, kapcsolatairól és hatá
sairól folyik a szó. Mindennek megvitatása könnyen belátható módon nem tartozik ide, egyszerűen azt kell 
leszögeznünk, hogy Bizánc és a Kelet vizsgálatában a „művészettörténeti” és „régészeti problémák” alatt 
egészen mást értenek, mint a kora középkori közép- és kelet-európai kutatásban.

Nekünk azonban Nagyszentmiklós, a steppei népek és általában Közép- és Kelet-Európa régészeti kuta
tásában alapvetően más problémákkal kell megküzdenünk; itt az anyagi kultúráknak -  így tehát az esetleges 
fémedény-művességnek -  sokszor még az eredete is tisztázásra szorul. Mármost hogy az átadások-átvételek 
ténye és jellege miként értékelendő a steppei népeknek éppenséggel külön kutatásra váró fémedény-műves- 
sége esetében, annak megvilágításához előbb azon kérdés fölvetésére van szükség, hogy egyáltalán mit je
lentenek a tárgytípusok, ornamentikái elemek és jelenetes ábrázolások esetében megfigyelt, illetve megfi
gyelhető hasonlóságok. (Már itt előrebocsátom, hogy ennek megválaszolásától távol vagyunk.) Egyértelmű 
tehát, hogy a Közép- és Kelet-Európa kora középkorával foglalkozó régészeknek maguknak kell megterem
teniük a saját leletanyaguk sajátos problémáira vonatkozó módszertant. A leleteken látható ábrázolások ér
tékelése során pl. fontos lenne fölfigyelni arra, ami a középkorral, az újkorral és a modern korral foglalko
zó európai művészettörténetben a legközönségesebb tudásszámba megy, aminek ott külön kiállításokat is 
szenteltek. Fölismerték, hogy a művészi kompozíciók, témák, jelenetes ábrázolások legtöbb alaptípusa év
századokra, esetleg évezredekre megy vissza, melyeket folyton másoltak, utánoztak, variáltak, kombináltak, 
kiegészítettek, mégpedig úgy, hogy nemhogy a későbbi ábrázolás ikonográfiái programja, de már az ahhoz 
vezető láncszemek tartalma is lényegesen eltérhetett az eredeti képtípusétól.

Mindezzel, a problémakör szélesebb megközelítése szükségességével Nagyszentmiklós kutatójának is 
kell számolnia, mert sok olyan, a kincs korára, történeti jelentőségére vonatkozó megállapítás született már, 
amelyik a jelenetek egy-egy párhuzamára támaszkodott. E jelenetes ábrázolások jelentésének, folkloriszti- 
kus tartalmának feltárása céljából mindenekelőtt egyfelől a kora középkori steppe, másfelől Irán, Közép- 
Ázsia és Bizánc kultúráját kellene velük összehasonlítani. Csakhogy ezek anyagi és szellemi kultúráját, e 
kultúrák gyökereit és kisugárzásait rendkívül eltérő fokon ismerjük, s közülük a legkevésbé éppen a szá
munkra leginkább fontosat, a steppéét. így hát egy tudományosan kifogástalan összehasonlítás végigvitele, 
melynek elvi-módszertani alapja: az azonos minőségű adatbázisok használata, elsősorban a szellemi kultú
ra megnyilvánulásaival kapcsolatban szinte lehetetlen -  ezt is bele kell számítani mind a jelen munka meg
ítélésébe, mindpedig azon törekvések realitásaiba, amelyek kora középkori steppei, közép- és kelet-euró
pai ábrázolások szellemi hátterét próbálják feltárni.

Megbízható, a közép- és kelet-európai leletekre támaszkodó kutatási előzmények nélkül próbálkozom 
meg tehát azzal, hogy egyes jelenetes ábrázolások és tárgytípusok hasonlóságainak néhány kérdését a jelen 
könyv témájába vágó példákon keresztül, egyszerre konkrétan és néhány általános tanulság levonására is 
törekedve tanulmányozzam. Ezt elsősorban a Nagyszentmiklós kutatásában eddig tett bizonyos megállapí
tások, kialakult közhelyek árnyaltabb megítélése érdekében és annak reményében teszem, hogy a jövendő 
munkák során néhány hibatípus már nem bukkan majd minduntalan elő.

Kutatási helyzet

A tárgyak és/vagy ábrázolások hasonlóságainak vizsgálatában az egyik alapvető problémát az a triviális hely
zet okozza, hogy számtalan oknál fogva -  éppen ezért végtelenül gyakran -  előfordulhat: a kutató nem is
meri a szeme előtt levő tárgyon megnyilvánult hatást kiváltó eredeti tárgyakat és/vagy ábrázolásokat. Az 
utóbbiak ugyanis vagy mindörökre elvesztek, vagy egyszerűen még nem kerültek elő -  csak hát a régészek 
legtöbbje mindezzel nem számol! A Közép- és Kelet-Európa kora középkori régészetében kialakult gyakor
lat szerint a kutató a következő módszerek valamelyikét szokta követni:

a) Megelégszik azzal, hogy magát a jelenséget konstatálja, nevezetesen azt, hogy adva van egy tárgy vagy 
ábrázolás, melyhez esetenként csak igen távoli helyről és időből lehet hasonlót találni. E ponton megreked
ve egészen bizonyos, hogy homályban marad a tárgyak, ábrázolások közti eredeti összefüggésrendszer.

b) Megfeledkezik, illetve nem szándékozik az akkori világ kulturális összefüggéseire akár csak gondolni 
is (ez a magatartás még az előbbinél is sajnálatosabb, előnye viszont, hogy kisebb hibalehetőséget rejt ma
gában).

c) Körültekintés, mérlegelés nélkül köt egy bizonyos kultúrával rokon tárgyat és/vagy ábrázolást egy 
olyan régióhoz és korhoz, amelyik valószínűleg teljesen eltér az eredetiétől. A hasonlóság tényéből tehát 
nem az adott tárgytípus, ábrázolás általános jellegét ragadja meg, amikor a hasonlóságot konkrét történeti
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következtetésre használja fel; ahelyett a hasonlóságok történeti interpretációjával egy másik, olyan diszcip
lína területére lép át, amelyen a saját forráscsoportja nem magától értetődően illetékes.

Az első kettő igénytelenségére szükségtelen rámutatnom, az utóbbi eljárásban rejlő kockázat pedig nyil
vánvaló. Szerte a világban megfigyelhetők ugyanis egymással rokonjnak mutatkozó), ha nem éppen azonos
nak mondható tárgytípusok, önálló életet élő motívumok és ornamentikái elemek, mégpedig sokszor olyan 
kultúrákban is, amelyek térben és időben távol esnek egymástól, és amelyeket egymással semmilyen kap
csolatba sem lehet hozni. Minthogy az ilyen hasonlóságok képezik a posztmodern régészet analógia-kuta
tásának egyik fő bázisát, az alábbi példákkal arra az alapvető különbségre mutatok rá, ami a régészet ha
gyományos művelésével összehasonlítva a történetiség értelmezésében megnyilvánul közöttük. „Analóg” 
lehet hatalmi szimbólum,1001 használati eszköz,1002 ékszer,1003 motívum,1004 ornamentikái elem, de egy szem- 
pillantás alatt kiderül, hogy ezek történeti következtetés levonására alkalmatlanok.1005 Ennek illusztrálásá
ra álljon itt egy példa azon közép-ázsiai ábrázolások köréből, amelyekre a magyar és általában a steppei né
pek régészeti kutatása rendszeresen hivatkozik.

Mindenki előtt köztudott, hogy Közép-Ázsia buddhista emlékei indiai hatásról tanúskodnak. Ezek há
romdimenziós ábrázolások -  csakhogy ilyeneket az indiaiak abban az időben nem tudtak készíteni. E hely
zet magyarázatára két lehetőség kínálkozik: az észak-baktriai és tokharisztáni buddhista festményeket vagy 
hellenisztikus iskolázottságú helyi művészek készítették, vagy pedig olyanok, akik a Római Birodalom ke
leti tartományaiból mentek oda. Bármelyik is bizonyul majd helyesnek, ez mindenképpen azt jelenti, hogy 
a közép-ázsiai buddhista falfestmények létrejöttét nem lehet többé indiai hatásként elkönyvelni. Ezután 
kényszerű módon merül föl a kérdés: hogyan ismerkedtek meg ezek a művészek a buddhista ikonográfiá
val, ha nem ismerték az indiai tradíciókat?! Erre csakis egyféle válasz adható. Nevezetesen az, hogy egy-egy 
képtípus, sőt, mint látjuk, egész ikonográfiái rendszer és művészeti iskola is -  minden ideológiai tartalom 
nélkül! -  átvehető és arra egy egész saját művészet ráépíthető!1006

Szükséges tehát annak vizsgálata, hogy egyáltalán meddig mehetünk el a Nagyszentmiklóssal kapcsolat
ba hozható hasonlóságok értékelése során. Ezzel egyrészt valamelyest csökkenteni szeretném a posztmo
dern teoretikus és a hagyományos gyakorlati régészeti kutatás között az utóbbi 1-2 évtized során létrejött 
hatalmas távolságot, másrészt a kinccsel kapcsolatban ez az egész problémakör teljesen kutatatlan. Ennek 
oka sokféle lehet; a számbavételük nem ide tartozik. Egyet tartok csak szükségesnek kiemelni: valószínűleg 
azért sem tettek föl ilyen típusú kérdéseket, mert az eurázsiai steppével foglalkozó közép- és kelet-európai 
régészetben a hasonlóságok megítélése nemzedékek óta -  a legtöbbször már csak közvetett úton -  egy olyan

1001 A földkerekség minden népénél megtalálható uralkodói koronákra mint tipológiailag mindenütt egységes hatal
mi szimbólumra fölösleges is utalnom. Tanulságos látni, hogy nemcsak a tárgytípusban magában és annak társa
dalmi szimbolikájában figyelhető meg azonosság, hanem a koronákkal kapcsolatos rítusok esetében is, méghoz
zá olyan esetekben is, amikor az azonosság biztosan nem közvetlen történeti, etnikai, kulturális kapcsolatból 
fakad (pl. a korona felfüggesztése a szászánidáknál és a vizigótoknál). Ugyanezt mutatják más tárgytípusok (pl. a 
sella curulis etruszk eredetű és a rómaiaktól terjedt el a világban, mégpedig Róma közvetlen utánzása és/vagy ha
tása nélkül, még Kínában is) és pl. az uralkodói hatalmat kifejező építészeti elemek is (ld. az Európából általunk 
legkorábbról Mykénéből ismert oroszlánokkal díszített trónus és kapu), vö. O. Wanscher: Sella curulis. The 
Folding Stool. An Ancient Symbol of Dignity. Copenhagen 1980; C. P. FitzGerald: Barbarian Beds. The Origin of 
the Chair in China. London 1965; F. Berthier: Le voyage des motifs. I. Le tróné aux lions et la porté aux lions. 
ArtsAs 45 (1990) 114-123; 45 (1991) 111-121.

1002 Az egész Mediterráneumban a vaskor óta, egymással soha kapcsolatban nem volt népeknél elterjedt és a Balká
non mind a mai napig változatlan formában használatos sütőharang, T. Vida: Backhauben, Backglocken und 
Backdeckel. In: Balkan.

1003 A kauricsigák (Cypreae) néhány faját a paleolitikumtól napjainkig különböző jelképi háttérrel -  elsősorban a ter
mékenység védelmére -  használták egész Eurázsiában és Eszak-Afrikában, L. Kovács: Vulvae, Eyes, Snake’s 
Heads. Archaeological Finds of the Cowty Amulets. Kézirat. Budapest 2000.

1004 Ugyancsak az etruszkoktól származik az Eurázsia-szerte szélesen elterjedt (iszlám világ, Kína) és a napjainkban 
is közönséges, eredetileg apotropaikus rendeltetésű oroszlánfej, melynek szájában egy karika van, O. Kurz: Lion 
Masks with Rings in the West and in the East. Scripta Hierosolymitana. Jerusalem 1972. [Reprint: Studies in Art, 
ed.: M. Barasch]; Gombrich (1982) 283, Abb. 329-331.

1005 Hasonlóan ősi gyökerű a görög, római, bizánci és szászánida művészetben és egész Európában, a népművészet
ben is jól ismert életfa prototípusa. Ennek prototípusa a Közel-Keletről ered, szemléletes leírása Mózes 2. tör
vénykönyvében (37.17-24) olvasható. A kora középkori ábrázolások összefoglalása: Hodak (1996).

1006 Minderről Id. T. K Mkrtycev: K voprosu o zivopisnoj tradicii buddijskich pamjatnikov Severnoj Baktrii kusansko- 
go vremeni. VDI 1998/3, 188-195.
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kutató szemléletéből táplálkozik, aki a formai hasonlóságokat -  előzetes kérdésfeltevés nélkül -  mindent 
meghatározó tényezőként kezelte. A roppant termékeny osztrák tudós -  valóban monumentális! -  művei 
érthető módon váltak sokak előtt követendő, vagy éppenséggel követhetetlen példává, hiszen a 20. század 
1. felében a legtöbb közép- és kelet-európai régész számára már pusztán az ő térben és időben egyaránt óri
ási tájékozottságának elérése is igen nagy feladatnak mutatkozott. Ezért a legtöbben valóban meg is eléged
tek J. Strzygowski adatai felhasználásával (de csak azzal!), vagy néhány, azokhoz hasonló típusú újabbnak 
a fölkutatásával. Csakhogy az Asiens bildende Kunst, az Altai, Iran und Völkerwanderung stb. megismétlése 
önmagában ma már nem elegendő, s még kevésbé nem az J. Strzygowski nyomdokainak és módszerének 
követése. E könyv bevezetőjében már jeleztem azokat az abszolút lényegbevágó mennyiségi és koncepcio
nális változásokat, amelyek a kora középkori Kelet kutatásában a 20. század folyamán bekövetkeztek. Mi 
sem nyilvánvalóbb annál, mint hogy az időközben ismertté vált új adatok és új eredmények teljesen új ku
tatási módszert és szemléletet tesznek szükségessé. Míg azonban a minél szélesebb, szükség esetén akár 
kontinensekre is kiterjedő adatgyűjtés a kutatónak csakis hasznára lehet, ugyanez az eljárás veszélyessé, il
letve értelmetlenné válhatik, amikor történetileg vagy kulturálisan össze nem kapcsolható leleteket, ábrá
zolásokat, képtípusokat valaki olyan szempontok segítségével kíván megmagyarázni, amelyek nem konkré
tan a tárgyakhoz vagy a rajtuk látható ábrázolásokhoz igazodnak.

Mint fentebb utaltam már rá, különösen nagy nyomatékkai bírhat ez a módszer azokban az esetekben, 
amikor egyes régészek a tárgyak és/vagy díszítések, ábrázolások, képtípusok hasonlóságaiból történeti követ
keztetéseket vonnak le. A  félreértés veszélye a jelenetes ábrázolások esetében a legnagyobb. Közép- és Ke- 
let-Európa kora középkori régészetében két fő hiba lehetősége forog fenn. Az egyik abban áll, hogy a ku
tatók nemigen számolnak a képtípusok létezésével, azok vándorlásával. A  művészettörténet feladata azt 
vizsgálni, hogy mik tartják fenn, mik éltetik a képtípusokat évszázadokon, ha nem éppen évezredeken ke
resztül, de magáról a hagyományozódás lehetőségéről a régészeknek sem szabad megfeledkezniük, éppen 
a téves történeti következtetések elkerülése érdekében. A  másik hibalehetőség a képtípusok variációiban 
rejlik, amit nem könnyű felismerni. Magától értetődően egyazon képtípusnak többféle változata lehetséges, 
s csak a művész iskolázottságú szem veszi észre a köztük fennálló teljes azonosságot. Rendkívül szemléle
tesen érzékeltette ezt E. H. Gombrich, amikor W. Crane-nak egy tanulmányrajzára hívta fel a figyelmet. 
A rajz ugyanazt a kompozíciót különböző variációban és grafikai stílusban mutatta be: egy ló és egy előtte 
kontraposztban álló férfi kompozícióját elölről és hátulról nézve, egy középtengely körül tükrözve, ugyan
azok a kontúrok görbe vagy szögletes vonalakkal meghúzva.1007 Roppant tanulságos, hogy úgy tűnik: szinte 
teljesen más képet, stílust és feltételezhető tartalmat látunk, de mindeközben maga az ábrázolás alaptípu
sa ugyanaz! Egy másik példa már több mint egy évszázada áll figyelmeztetésül az ornamentikával foglalko
zó régészek előtt. A. Riegl „lefordította” a klasszikus görög formakincs nyelvére a 878-ban épült kairói Ibn 
Tulun-mecset egyik díszítését -  a kettő szinte felismerhetetlenül eltér egymástól!10073 így kell hát szemlél
nünk az ábrázolásokat és az ornamentikái elemeket, azaz a hasonlóságaiknál nemcsak azt kutatva, hogy mi
lyen képtípus vagy díszítőelem vándorlásával van dolgunk, hanem azt is, hogy különbségeik a lényeget érin- 
tőek-e, vagy csak ugyanannak a variációját, esetleg formai átköltését jelzik-e.

A kulturális jelenségek és a képtípusok terjedéséről (figyelemfelkeltés régészek számára)

A tudomány kezdeti korszakában a közép- és kelet-európai kora középkor régészetének kutatói számára 
mi sem volt természetesebb feladat, mint megkísérelni kimutatni a történetileg többé-kevésbé ismert 
steppei népvándorlások régészeti nyomát. A történeti események és folyamatok feltárása ma is e diszciplí
na egyik legfőbb feladata. Nagyon sok eredmény született e területen, pl. lehetővé vált több nép leletanya
gának a meghatározása, és korábban ismeretlen történeti és kulturális folyamatokra derült fény. Amikor 
azonban az egyes népek anyagi kultúrájának a gyökereire és kialakulására terelődik a figyelem, akkor azon
nal kiderül: bizonytalan talajra tévedünk.1008 Nem tudom, hogy a mai kutatás egésze előtt mennyire egyér

1007 E. H. Gombrich: Ornament und Kunst. Schmucktrieb und Ordnungssinn in der Psychologie des dekorativen 
Schaffens. Stuttgart 1982, 26. Fig. 13.

1007a Riegl (1893) 304, Fig. 167-167a.
1008 A kelet-európai régióban első, örvendetes kísérlet; igaz, módszertani elmélyülés nélkül: S. A. Jacenko: Kostjum- 

nye svjazi velikoj stepi v sarmatskoe vremja: migracii? moda? diplomaticeskie kontakty? In: Kul’tury stepej 
Evrazii vtoroj poloviny I tysjaceletija n. é. (íz istorii kostjuma). Red.: D. A. Stasenkov. Samara 2000, 142-145.
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telmű az, ami néhány régész számára teljesen nyilvánvaló: az anyagi kultúrával kapcsolatos régészeti jelen
ségek legtöbbje a kora középkori steppei népek körében konkrétan nem kötődik, sőt: nem köthető népván
dorlásokhoz. (Más problémakörbe tartozik az, hogy mivel a leletanyag időrendjét évnyi pontossággal sosem 
lehet majd tisztázni, azért valószínűleg mindig is eldönthetetlen marad, hogy az egyes divatjelenségek ter
jedése mennyire az adott periódus általános, nem-etnikus megnyilvánulása [„divat”], illetve mennyire függ 
közvetlenül össze egy-egy nép vándorlásával.) Egyszer röviden már rámutattam arra, hogy a Kárpát-meden
cei hun régészeti emlékek kelet-európai és ázsiai párhuzamai a legtöbb esetben nem keltezhetők a 420 kö
rüli évek, illetve 373 elé, azaz arra a periódusra, amikor a hunok még nem költöztek be a Kárpát-medencé
be, illetve magába Európába.1009 Ez azt jelenti, hogy a szóban forgó leletek olykor bár kitűnő párhuzamai a 
Kárpát-medencei hun tárgyaknak, de a legkevésbé sem biztos, hogy azok ott éppenséggel hun népesség sír
jában láttak napvilágot. Hasonlót véltem megfigyelni az avarok és a honfoglaló magyarok esetében is: a rá
juk kétségbevonhatatlanul jellemző Kárpát-medencei tárgytípusok kelet-európai párhuzamai közül meg
nyugtató módon egyet sem származtathatunk 568, illetve 895 előttről,1010 azaz a hasonló keleti leletek nem 
előzményei a Kárpát-medenceieknek. E megfigyelést lehetett (volna) tévesnek vagy a steppei régészet spe
cifikumának minősíteni, csakhogy kiderült: Nyugat-Európa népvándorlás kori népeinél is hasonlóan ko
moly gondot jelent az első nemzedék hagyatékának meghatározása.1011 A különféle germán népek sem vit
ték magukkal az új hazába valamennyi korábbi tárgytípusukat, tehát a kora középkori Nyugat-Európában 
sem önmagában egy-egy tárgy az, amelynek alapján az új népek felbukkanása régészetileg igazolható. Ez 
azt jelenti, hogy nem egyedi, véletlen esettel, vagy éppen steppei különlegességgel, netán a kutatás alacsony 
intenzitásával van dolgunk, hanem egy általános jelenséggel, ami nem egyedül a népvándorláskor honfog
laló nemzedékeinek régészeti anyagával kapcsolatos. Hasonlót figyelhetünk meg azon tárgy-, képtípusok, 
ábrázolások és ornamentikái elemek elterjedésénél is, amelyek egymástól távol eső, egymással közvetlen 
kapcsolatban nem állt régiók esetében mutatnak egymással hasonlóságot. (Erre szükségtelennek is látom 
példákat felhozni, mert ez a tanulság az, ami J. Strzygowski és követői munkásságából az olvasó számára 
ma lépten-nyomon leszűrődik.)

Amennyiben viszont a tárgy- és különösen a képtípusok, valamint az ornamentikái elemek nem népván
dorlások révén, akkor hogyan másként terjedtek el a világban? Ehhez alapjában véve arra kellene tudni vá
laszt adni, hogy egyáltalán miként terjed maga a kultúra. Konkrétan, amit Nagyszentmiklós esetében még 
fontosabb lenne tudni: miként terjednek a világban a különféle ikonográfiái prototípusok? Miként jutottak 
el azok a befogadóhoz? Ez egy multidiszciplináris probléma, melyhez közelítve a szakmai illetékességet 
tisztázandó először is az a nyilvánvaló, hogy különbséget kell tenni a kultúra terjedésének folyamata és an
nak végeredménye között. Az előbbi tanulmányozása a legkevésbé sem lehet e könyv feladata, mert első
sorban az etnográfia és a szociológia hatáskörébe tartozik. Ne feledjük azt sem, hogy a régészet módszer
tanilag legfejlettebb területével, a Délkelet-Európa ősrégészetével foglalkozó nagy összefoglalások szerzői 
és a legmodernebb régészeti irányzatok képviselői is rendszerint fölteszik maguknak ezt a kérdést, amihez 
hasonlók a kora középkor régészetében még föl sem merültek! E  könyvfejezet nem készült hiába, ha e szak
terület művelőit rá tudja ébreszteni arra, hogy több körültekintéssel kellene eljárni az egyes tárgytípusok és 
főleg az ábrázolások között megfigyelhető hasonlóságok értékelése során.

A kora középkorral foglalkozó régészek számára mindig is evidens volt, hogy a kereskedelem,1012 a kora 
középkorban Eurázsia legtávolabbi pontjai között sokféle kapcsolatot teremtő Selyemút1013 és a különböző

1009 Bálint (1993) 197-198.
1010 Ibidem; idem (1994); idem (1996a) 943-944. A magyar őstörténet vonatkozásában ezen álláspontommal a magyar 

kutatásban jelenleg egyedül állok, ld. még 131., 149. j.
1011 Vö. Landnahmen.
1012 A legrészletesebb összefoglalás, mely -  a címétől eltérően -  nem pusztán a nyugati Mediterráneum, hanem az írá

sos források nyújtotta lehetőségekhez mérten Kelet-Európa kereskedelmét is tárgyalja: Claude (1975); ugyaner
ről és általános kérdésekről Id.: R. S. Lopez-I. W. Raymond: Medieval Trade in the Mediterranean World. 
Illustrative Documents. New York 19902; K. Randsborg: The First Millennium A.D. In: Europe and the Mediter
ranean. An Archaeological Survey. Cambridge 1991,120-147.

1013 A japánok egy angol nyelvi terminust teremtettek erre, mely valamennyi, ez irányú kutatást kívánja kifejezni: 
„silkroadology”. Az ezzel foglalkozó igen nagy számú cikk, kiállítási katalógus és tudomány-népszerűsítő munka 
(irodalmát ld. Koch [1999] 538.) mellett ld. az e problémakörnek szentelt legrangosabb kiadványsorozatot: „Silk 
Road Art and Archaeology” (Kamakura).
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célból végzett utazások, rendkívüli alkalmak révén1014 bizonyos tárgyak, valamint az utóbbiakon látható áb
rázolások képtípusai az eredeti készülési helyüktől lényegesen távolabbra kerülhettek el. Csakhogy valóban 
ezek (a Selyemúton, diplomáciai utazások stb. alkalmával szállított) tárgyak és éppen így lettek volna-e a kul
túra hordozói? Esetenként és részben nyilván igen, de semmiképpen sem a tömegáruk elterjedésének és még 
kevésbé a kultúrák egészének kialakulása esetében, s nyilvánvalóan nem lehetett így a képtípusok terjedése 
esetében sem. Pl. a római és bizánci mozaikoknál mintakönyvek ide-odakerülését, nemzedékeken át történt 
használatát feltételezi a kutatás,1015 de a tárgyak esetében már szinte kideríthetetlennek látszik, hogy melyik 
hordozta az adott képtípust és hatott a másikra.1016 A selymeknek a kora középkori ornamentika elterjedé
sében és fejlődésében játszott, közvetítő szerepére való hivatkozás -  joggal -  közhelyszámba megy,1017 hiszen 
a selyem könnyen szállítható s a szó szoros értelmében látványos luxuscikk.1018 A mértékadó bizonyára a fő
város, azon belül is a császári udvar lehetett; egy elejtve tett, de nagyon értékes megfigyelés szerint sok bi
zánci tál ábrázolása szignifikáns hasonlóságokat mutat a császári palota mozaikjaival.1019

Óriási problémák sora vár kutatásra, pl. hogy a kora középkori Európa számos népe és régiója a medi
terrán világtól eltérően miért nem jutott el az önálló művészet, önálló kompozíciók kialakításához, és mi
ért szorult arra -  már amikor egyáltalán igénye és képessége volt rá - , hogy Rómától vagy Bizánctól vegyen 
át ábrázolásokat. Ugyanez a kérdés egy másik irányból föltéve: miért és hogyan alakulhatott ki a viking ko
ri Skandináviában a klasszikus előképeknek vagy mellőzésével, vagy teljes átalakításával egy szuverén „inter
pretatio germanica ”? Külön vizsgálatot igényel, hogy ugyanez vajon miért maradt el az avaroknál, és miért 
nincsen jelenetes ábrázolás a honfoglaló magyaroknál. (Az utóbbiakkal foglalkozó kutatás jellegét jól mu
tatja, hogy e kérdés még csak föl sem vetődött.)

Úgy látom, hogy a kora középkori közép- és kelet-európai ábrázolások, s velük együtt a nagyszentmik- 
lósi edények ornamentikája eredetének és összefüggéseinek kutatása során a régészek egy része az asztro
lógusokhoz hasonlóan jár el: kizárólag a rendelkezésre álló leletek, ábrázolások alapján kombinál, s nem 
számol azzal, hogy más is létezhetik, mint amit lát, ismer. Az ismeretelméleti vonatkozástól eltekintve ez 
azzal a veszéllyel jár, hogy olyan elemeket hoznak kapcsolatba egymással, amelyeknek a valóságban nem is 
volt közvetlen köze egymáshoz. Ezt a nyilvánvaló hibát elkerülendő célszerű (lenne) azzal számolni, hogy 
ami a kultúra terjedéséből általunk megragadható, az többnyire a Bevezetésben már említett búvópatakok 
működésére hasonlít. (Az utóbbiak a legváratlanabb helyeken bukkannak fel, s az eredetük csak speciális 
technikával deríthető ki.) Ez a hasonlat a motívumok és ornamentikái elemek vándorlásának kutatása szá
mára azt a tanulságot kínálja, hogy a hagyományozódás folyamata, az átvétel útja, annak állomásai szinte 
sosem követhetők nyomon, minthogy a leletek, az ábrázolások véletlenszerűen maradtak ránk.

A kora középkori bizánci és ázsiai ötvöstárgyak egy részénél egyértelműen megmutatkozik, hogy a raj
tuk látható és esetenként egymással rokonságot vagy pusztán hasonlóságot mutató ábrázolások nem egy
szerűen „párhuzamai” vagy „analógiái” egymásnak. Tudniillik ezek sem készülhettek másként, mint a mo

1014 A. D. Lee: Informations and Frontiers. Roman Foreign Relations in Late Antiquity. Cambridge 1993,162. szerint 
a késő antik korban és a kora középkorban Ázsiában a zarándokok, diákok, klerikusok, kereskedők, zsoldosok 
voltak azok, akik hozták-vitték a világban a híreket és a tárgyakat. Egy másik korszakkal és másik világrésszel fog
lalkozó kutató számára is a diplomáciai ajándékok, nászajándékok és kereskedelmi áruk feltételezése a kézenfek
vő, mint a 9-11. századi nyugat-európai exkluzív tárgyak elterjedésének módja: R. Kahsnitz: Byzantinische Kunst 
in mittelalterlichen Kirchenschätzen: Franken, Schwaben und Altbayem. In: Rom und Byzanz 2 58-61.

1015 G. Brett-W. J. Maculay-R. B. K. Stevenson: The Great Palace of the Byzantine Emperors. Being a First Report on 
the Excavations carried out in Istanbul on behalf of the Walker Trust (The University of St. Andrews). Ox
ford-London 1947, 68. 1. j.; Rice (1975) 17; C. Dauphin: Byzantine Pattern Books: A Reexamination of the 
Problem in the Light of the „Inhabited Scroll”. Art History 1 (1978) 400^123; Ph. Bruneau: Les mosaistes 
antiques avaient-ils des cahiers de modéles? RevArch 1984, 241-272.

1016 A római és a perzsa művészet kutatásában már bővebben foglalkoztak ezzel, ld. legutóbb: L.-A. Touchette: The 
dancing Maenad reliefs: continuity and change in Roman copies. Bulletin Supplement of Institute of Classical 
Studies 62 (London 1995); A. Adamova: The Repetition of Compositions and the Problem of the Identification 
of Artists in Persian Painting. In: Curtis (1998) 175-181; Sir Th. W. Arnold: Survivals of Sasanian and Manichaean 
Art in Persian Painting. Oxford 1924; Azarpay (1981) 170-180; A. Ghuchani: Sasanian Motifs and Early Islamic 
Metalwork. In: Curtis (1998) 188-191; J. Lemen Sasanian and Achaemenid Revivals in Qajar Art. Ibidem 162-167.

1017 PI. Rice (1975) 17; ugyanez az ikonokon: A. Bank: Les modéles de Constantinople et les copies locales (d’aprés 
les objets d’art mineure du Xe-XIIe ss.). In: Évolution, I, 177-184.

1018 A textileken alkalmazott minták különösen hosszú életét feltételezi Stauffer (1992) 45—49.
1019 Trilling (1989) 49. 89. j.
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zaikok a római és bizánci korban, s mint a selymek a kora középkorban: utánzással, másolással és ötvös fan
táziája által hozzáadott többlettel. S ahogy művészeti és műhelykapcsolatokat, mintakönyvek használatát 
szokás feltételezni a mozaikok és a selymek ornamentikájában megmutatkozó hasonlóságok esetében, úgy 
nem szabad közvetlen történeti következtetéseket levonni az ötvöstárgyak ábrázolásai között esetleg meg
mutatkozó hasonlóságok alapján sem. Köztudott, hogy az eurázsiai művészet története során több központ
ban számos ikonográfiái prototípus alakult ki és élt egymás mellett (pl. lovon ülő ember, állatküzdelmi je
lenet, szembeforduló állatok között álló emberi alak vagy istenség stb.). Ezeknek legtöbbje az ókori 
Közel-Kelet művészetéből ered, ahonnan azok különböző hullámokban és közvetítések révén szétterjedtek, 
úgyhogy bizonyos képtípusokat évszázadokon át többféle régióban, egymással párhuzamosan és az eredeti 
jelentéstől messze eltérő tartalommal alkalmaztak.

A rendelkezésre álló képtípus felhasználásának volt egy külső és egy belső oldala. Az előbbi az alapsé
ma kezelésmódjában nyilvánult meg: az adott képtípust a mester aktualizálhatta, variálhatta, az eredeti áb
rázolást a helyi kultúrából fakadó asszociációknak megfelelően a saját kulturális elemeivel kiegészíthette, te
hát azt új és saját jelentéssel és tartalommal látta el. A belső, tartalmi vonatkozás abban ragadható meg, 
hogy az ötvös az előképet 1 emásolta-e, azt a maga kultúrájához adaptálta-e, vagy pedig az eredetit teljesen 
átalakította. Hogy aztán az új ábrázolást készítő mester a felsoroltak közül éppen melyik módszert válasz
totta, az részben nyilván a megrendelő társadalmi közeg művészi és folklór igényétől, de bizonyára nem kis 
mértékig az ötvös technikai felkészültségétől is függött. Ennyi feltételezés megengedhető azzal a kérdéssel 
kapcsolatban, hogy a befogadó környezet miként kezelhette a hozzá eljutott képtípust. De mi az, amivel a 
kultúra mint olyan terjedéséből a kora középkori steppei eredetű népekkel foglalkozó régész konkrétan 
szembetalálja magát? Többnyire azzal a jelenséggel, hogy az idegen tárgyakat, formákat, ornamentikát -  
számtalan és ismeretlen oknál fogva -  egy, az eredetiétől mindenben különböző régióban másolják vagy 
adaptálják. (Mindenesetre az ilyen esetekben, amikor is a kulturális környezet, a választott anyag és/vagy a 
tárgy rendeltetése az előképül szolgálóétól teljesen eltér, joggal használjuk a régészetben különben Jolly Jo
ker-ként használt „hatás” fogalmát.1020) E másolások, adaptációk útvesztőjében, ahol ezen terminusok ha
tárvonalai nem is határozhatók meg pontosan, rendkívül nehéz eligazodni. Szükségét látom minduntalan 
hangsúlyozni, hogy súlyos és nem ritka tévedés származhatik abból, ha a hasonlóságok között kellő körül
tekintés nélkül közvetlen kapcsolatot feltételezünk. A  hasonlóság foka nem a kapcsolat fokát tükrözi.

A  hasonló jelenetes ábrázolások kezelésmódjáról a Kárpát-medence 
kora középkori régészeti kutatásában (esettanulmányok)

Amikor elkezdett foglalkoztatni, hogy valójában mit jelentenek azok a hasonlóságok, amelyeket a nagy- 
szentmiklósi kincs edénytípusaival, ornamentikájával és ábrázolásaival kapcsolatba szoktak, illetve lehet 
hozni, nem tudtam kutatási előzményekre támaszkodni. (Mint említettem, az „analógiának” a nyugat-euró
pai régészet egyik irányzatában szentelt nagy figyelem ellenére a bőséges irodalomban nem találtam konk
rétan hasznosíthatót e kérdéskör számára.) A közép- és kelet-európai régészek előzetesen tisztázott krité
riumok nélkül, egymás szinonimájaként használják az „analógia” és a „párhuzam” terminust (korábbi 
munkáimban én is így tettem). A magyar kutatásban nem ügyelnek arra -  pedig külön bonyodalmat jelent, 
mert szemiotikái félreértést szül(het) -, hogy nyelvünkben a „rokon” jelző egyformán jelenthet ’(genetikai
lag) rokon’-t és ’hasonló’-t. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar kutatónak az anyanyelve relációkat kifejező 
szavai már eleve azt sugallják: ami ’hasonló’, az egyben össze is tartozik, „tehát” úgymond: egymással 
’rokon’! (E vonatkozásban a New Archaeology művelői is hasonló módon gondolkodnak: „...a bizonyos ha
sonlóságokból származó következtetés további hasonlóságokat eredményez.”1021) Márpedig különösen 
egyes képtípusok vándorlása és több évszázadon át tartó használata éppenséggel azt bizonyítja, hogy a „ha
sonló” a legkevésbé sem jelenti feltétel nélkül a „rokonság”-ot. Az e témakörrel kapcsolatos számos elmé
leti kérdés tisztázására nem vállalkozhatom. Nem is annyira azért, mert ennek vizsgálata a kora középkori 
eurázsiai steppe és a Kárpát-medencei steppei népek: az avarok és a honfoglaló magyarok kutatásában, sőt 
az egész közép-európai régészetben is teljesen ismeretlen, hanem mert a művészetelméletben járatlan va
gyok. A jövendő, elmélyült vizsgálatokat valamelyest előkészítendő annyit tudok tenni, hogy a nagyszent- 
miklósi kinccsel kapcsolatos néhány problémára fölhívom a figyelmet. Ezek egyik része általában a hason

1020 A „hatásnak” a történeti gondolkodásban játszott szerepéről Id. Schramm (1956) 1068-1072.
1021 R. A. Gould-P. J. Watson cikke, A. Gramsch-S. Reinhold: Analogie und Archäologie. EAZ 37 (1996) 238. nyomán.
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lóságok történeti értékelése, a másik részük a nagyszentmiklósi ábrázolásokkal kapcsolatban rendszeresen 
hivatkozott keleti párhuzamok felhasználása során mutatkozik meg.

A régészet legrégibb módszerei közé tartozik a különféle tárgyak formái, díszítései, ötvöstechnikai fogá
sai stb. között megfigyelhető és különböző fokú hasonlóságokra támaszkodó tipokronológiai, kulturális, sőt, 
olykor történeti érvelés. A nagyszentmiklósi kincs kutatásában részben a sajátos kutatástörténeti hagyomá
nyok hatására, részben az említett módszertani alapok hiánya következtében, s mintegy az előbbieket pót
landó szoktak történeti eseményekre, összefüggésekre és/vagy nyelvészeti adatokra, megfejtésekre hivat
kozni. Ez a vegyes érvelésmód jellemzi azt az eljárást is, amelyet a kora középkori Kárpát-medence és a 
kelet-európai steppe leletei között kimutatható hasonló vonások és jelenségek értékelése során gyakran al
kalmaznak. Ugyanígy téves a tipológiában, ornamentikában és az ábrázolásokban megmutatkozó hasonló
ságoknak túlzott jelentőséget tulajdonítani, vagy azok szerepét hiperkritikusan alábecsülni.1022 (Mindkét hi
batípus föllelhető a közép- és kelet-európai kora középkori régészetben.) Nagyszentmiklós kutatásában és 
általában a közép- és kelet-európai régészetben sokan a párhuzamok, analógiák megítélésében még mindig 
a kezdeti, heurisztikus fázisnál tartanak, azaz egy-egy új lelet vagy közlemény képes az adott leletegyüttes 
vagy kultúra értékelésének teljesen új irányt szabni. Ez önmagában nem hordoz nagy veszélyt, legföljebb 
kissé kiábrándító; igazi hiba akkor keletkezik, amikor az újonnan felfedezett (és vélt) párhuzamok a követ
keztetésekben történetileg is döntő jelentőséghez jutnak. Ez utóbbi az alapjait tekintve az alábbi elméleti, il
letve kutatási hiányosságokra vezethető vissza:

Tárgy és etnikum kapcsolata
Az  egyik legáltalánosabb hiba az a szemlélet, amelyik a tárgyakat, pontosabban bizonyos tárgyakat 
etnospecifikusak tekinti. Nem ez a hely hivatott az „etnoarcheológia” közép- és kelet-európai régészetben 
elterjedt változatának az elemzésére és cáfolatára;1023 a kora középkor bizonyos leleteinek, kultúráinak ér-

1022 Érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy már évtizedekkel a New Archaeology és a Postprocessual Archaeology 
előtt is volt a magyar régészetben olyan felfogás, amely szerint „a párhuzamok összegyűjtése kizárólag szorgalom 
kérdése” (László Gy., egyetemi előadások), azaz hogy a múlt megismerése más módszerekkel is elvégezhető vol
na, mint a -  lehetőség szerint -  rendelkezésre álló valamennyi adat elemzésével.

1023 Közép- és Kelet-Európa kora középkori régészeti kutatását 1945-től a napjainkig három tényező határozta meg 
(ld. 49-50. old.):

a) A Nyugat-Európában végbement elméleti-módszertani fejlődéstől való történeti lemaradás (tiszteletre mél
tó kivételektől eltekintve!).

b) A marxizmus vulgarizált és aktuálpolitikával töltött alkalmazása, mely a (kényszerű) kizárólagosságával az 
első időkben lehetetlenné tette, később már „csak” megnehezítette a modern szellemi áramlatok és a módszerta
ni fejlődés követését. Ugyanezen okokból maradtak itt visszhang nélkül azok a Nyugat-Európában készült mo
dern módszertani munkák, melyek a tárgyak, régészeti kultúrák etnikai kapcsolatait taglalják.

c) Egyes országokban a nacionalizmus térnyerése, melyhez a nem-szláv nyelvű országokban még a pánszláviz
mus hosszabb-rövidebb ideig történő kiszolgálása is járult.

Mindeddig a volt Szovjetunióval és a Közel-Kelettel kapcsolatban készültek beható elemzések, Id. L. Klejn: 
Fenomen sovetskoj archeologii. Sankt-Peterburg 1993; V A. Shnirelman: Who Gets the Past? Competition for 
Ancestors among Non-Russian Intellectuals in Russia. Washington D.C. 1996; idem: Nasledie sovetskoj arche
ologii. RossArch 1998/2, 215-224; N. A. Silberman: Nationalism and Archaeology. In: Encyclopaedia 4 (1997) 
103-112. A volt „szocialista” országok II. világháború utáni régészetéről csak rövid áttekintések születtek, ld. 
Antiquity 67 (1993) 121-156. A -  különösen a II. világháború utáni Kelet-Európábán -  szélsőségesen művelt 
„etnoarcheológia” modem kritikája: L. Klejn: To separate a centaur: on the relationship of archaeology and his
tory in Soviet tradition. Antiquity 67 (1993) 339-348; B. Werbaert: All these phantastic cultures? Concepts of 
archaeological cultures, identity and ethnicity. Archaeologia Polona 34 (1997) 97-128. A kérdés történeti-elmé
leti vonatkozásához ld. B J. Geary: Ethnic Identity as a Situational Construct in early Middle Ages. Mitteilungen 
der Archäologischen Gesellschaft in Wien 113 (1983) 15-26. A népvándorlás kori régészet szempontjából tett leg
utóbbi állásfoglalásokat ld. A. Kaltofen: Studien zur Chronologie der Völkerwanderungszeit in südöstlichen 
Mitteleuropa. BAR IntSer 191 (1984) 99-100; M. Wendowski: Archäologische Kultur und ethnische Einheit. 
Frankfurt/Main 1995; S. Jones: The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and Present. 
London-New York 1997; W. Pohl: Signs of Ethnic Identity. In: Pohl (1998) 17-69; F. Daim: Archaeology, Ethnicity 
and the Structures of Identification: The Example of the Avars, Carantanians and Moravians in the eighth 
Centuiy. Ibidem 71-93; 5. Brother: Ethnische Identitäten als Konstrukte der frühgeschichtlichen Archäologie. 
Germania 78 (2000) 139-177.
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tékelésével kapcsolatban egy másik munkámban többször is jeleztem az ezzel kapcsolatos kritikai 
álláspontomat,* 1024 s természetesen szükségét látom e szemlélet közép- és kelet-európai változata módsze
res bírálatának is.

A  kultúra és a történelem összefüggése
A másik hiba abból a hiányosságból fakad, hogy Közép- és Kelet-Európa népvándorlás kori régészetében 
tisztázatlan maradt: meddig lehet elmenni a tárgyi és a szellemi kultúra itt-ott megfigyelhető hasonlósága
inak történeti értékelésében?1025

E fejezetben Nagyszentmiklós jelenetes ábrázolásaival kapcsolatban a világban („kívül”) és a kincsen 
(„belül”) megfigyelhető hasonlóságok értékelésével, valamint a kincs egyes darabjainak egymással és má
sokkal való hasonlóságaival, azonosságaival foglalkozom. Bevezetésként két esettanulmányt mutatok be. 
Az elsővel azt kívánom illusztrálni, hogy még magának a „hasonlóságnak” a fogalma is milyen sokfélekép
pen értelmezhető, a másodikkal pedig azt, hogy -  különösen a jelenetes ábrázolások kutatásában -  mekko
ra veszélyt hordozhat magában a párhuzamoknak, analógiáknak akár prekoncepcióból, akár tájékozatlan
ságból fakadóan egyetlen irányban történő keresése.

1. esettanulmány: Nagyszentmiklós és Rakam az?

A nagyszentmiklósi kincs 2. és 7. sz. korsóján látható „égberagadási jeleneteknek” (127. kép: 1; 155. kép; 
156. kép) és a Rakamaz-Gyepi-földekről múzeumba került honfoglalás kori ezüstkorongokon látható ábrá
zolásnak (26. kép: 1) a magyar kutatásban szélesen elterjedt, egymással való párhuzamba állítása módját 
mutatom itt be. (A kincs feltételezett magyar eredetéről Id. IV fejezet.) A két ábrázolás összekapcsolása an
nak idején döntő jelentőségű lépés volt a kincs történeti megítélése szempontjából, hiszen az meghatározó 
módon járult hozzá azon felfogás kialakulásához, majd a 70-es években annak széles körű elfogadásához, 
mely Nagyszentmiklóst 10-11. századi magyar ötvösműnek határozta meg. Nehéz magyarázatot találni ar
ra, hogy a kutatás meghatározó részének1026 miért nem tűnt fel: ebben az esetben egyszerűen nem is lehet 
szó említésre méltó hasonlóságról! Csallány D. azon ötlete, amely szerint a két ábrázolás azonosnak, illet
ve egymással rokonnak, közös gyökerűnek tekinthető,1027 Magyarországon -  akárcsak a nagy nemzetközi el
ismertségnek örvendő B. I. Marsak munkásságában is1028 -  úgy épült be a tudományos eredmények sorába, 
hogy ezt a feltételezett azonosságot bizonyítottnak tekintették, evidenciaként kezelték, s egyszerű hivatko
zással átvették Csallány D. véleményét -  mindeközben nem mérték föl a két ábrázolás között fennálló alap
vető eltéréseket. Vegyük számba az utóbbiakat:

Nem hagyható itt említés nélkül, hogy -  különösen az angolszász -  régészetben nagyon is létezik az etnoarcheo- 
lógiának egy pozitív irányzata is; ez a néprajzi ismereteket adaptálja és kísérli meg kamatoztatni, ld. 
Ethnoarchaeology. Implications of Ethnography for Archaeology. Ed.: C. Kramer. New York 1979; R. Cribb: 
Nomads in archaeology (New Studies in Archaeology). Cambridge 1991, 4-6; Ethnoarchéologie. Justification, 
problémes, limites. XIIe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes. Juan-les-Pins 1992; 
Ch. E. Carter: Ethnoarchaeology. In: Encyclopaedia 2 (1997) 280-284; Bembeck (1997) 104-106. Ennek megtár
gyalása kívül esik e könyv vállalt célkitűzésén.

1024 Bálint (1995).
1025 Kivételesen szerencsés helyzetben van a kora középkori skandináv népek régészete, mert ott az ábrázolt szemé

lyek és tárgyak sokszor jól azonosíthatónak tűnnek. Tanulmányozásuk a germánok régészeti kutatásának kezde
teire megy vissza, amihez az aranybrakteáták a „Bild und Schrift” együttese által különleges lehetőséget kínáltak, 
vö. J. Werner: Das Aufkommen von Bild und Schrift in Nordeuropa. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Sitzungsberichte 1966/4.

1026 Nagyszentmiklós és Rakamaz összekapcsolhatóságával kapcsolatban óvatos fenntartások megfogalmazódtak 
ugyan, de azok szerzői sem vonták le azokból a következtetést, hanem -  más okokból -  közvetett vagy közvetlen 
módon továbbra is kitartottak a honfoglaló magyar eredet teóriája mellett, pl. Bartha (1968) 131; László (1986) 114.

1027 Csallány (1959) 324.
1028 Marschak (1986) 345: [a rakamazi és zempléni korongok] „...természetesen megfelelnek a nagyszentmiklósi kom

pozícióknak”.
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-  A már említett (Id. 29. kép): a honfoglalás kori művészetben egyáltalán nincsen emberábrázolás (kivé
tel: Sárrétudvari-Hízóföld, 83. sír,1029 sőt, még két lényből álló jelenet (ember és állat együttese bármilyen 
változatban) sem fordul elő. (Kivétel: a 10. századi magyar ötvösségen belül azon ritka esetekben, amikor 
nem növényi ornamentikával vagy képzeletbeli lénnyel van dolgunk, akkor az állatok mindig önmagukban 
állnak.) Ez már önmagában is arra figyelmeztet, hogy bármilyen lehetett is az összehasonlított két kompo
zíciónak (értsd: Nagyszentmiklós „égberagadási jelenetei” -  rakamazi ragadozó madár-ábrázolások) szelle
mi tartalma, azok között mindenképpen alapvető eltérés volt. Ebből automatikusan adódik az a következ
tetés, hogy a honfoglaló magyar ornamentikában egyáltalán nincsen olyan ábrázolás, amelyik esetében akár 
csak a legkisebb mértékben is gyanúba jöhetne, hogy az a nagyszentmiklósihoz hasonló mitikus jelenetként 
lenne értelmezhető.

-  Az egyik madár képzeletbeli (Nagyszentmiklós: griff), a másik valós, ornitológiailag meghatározható 
(Rakamaz: sólyomféle vagy keselyű).1030

-  A  két madár teljesen mást tart a karmai között: az egyik egy embert (Nagyszentmiklós),1031 a másik két 
kis madarat, valószínűleg a fiókáját (Rakamaz). Tovább erősödik a gyanúnk: annak ellenére, hogy ponto
san még csak nem is ismer(het)jük a két ábrázolás eredeti mondanivalóját,1032 már ennyiből is megállapít
ható: a jelentésük csakis eltérő lehetett.

Nagyszentmiklós és Rakamaz részletekbe menő összehasonlítása nemcsak tanulságos, hanem önkriti
kára is késztet: a kutatás Csallány D. cikke megjelenése óta a felsorolt különbségekre nem figyelt föl, azok
kal négy évtizeden át nem foglalkozott. Ez egyszerűen nem következhetett másként, mint hogy a két lelet 
kapcsolatára folyton hivatkozó kutatók észrevették ugyan a (csekély) hasonlóságukat, de a figyelmük ezen 
a ponton egyszersmind le is ragadt. Nyilvánvaló, hogy egy pillanatig sem gondolták át: végül is mi az, ami 
egyáltalán az összehasonlítás alapját jelentheti?!1033 Ez mindössze annyi, hogy valamilyen madár valamit 
tart a karmai között -  márpedig ez csak igen távoli párhuzamosság; kulturális, történeti értékelésre telje
sen alkalmatlan.

1029 Ancient Hungarians (1996) 260, Fig. 7.
1030 Csallány D. cikkéből nem derül ki, hogy kitől származnak az általa használt ornitológiái meghatározások 

(Nagyszentmiklós: „Bartgeier” [= szakállas keselyű], Rakamaz: „Mönchgeier” [= barátkeselyű]) és annak meg
állapítása, hogy a rakamazi korongon a két kis madár vízimadár lenne. Vízimadárnak tartja -  az alább említendő 
Alföldi Andráson kívül -  Kádár Z. is: Z. Kádár: Ikonographische und religionsgeschichtliche Bemerkungen zur 
Zierscheibe aus Rakamaz. FolArch 19 (1968) 105-112.

Kérésemre néhai Beretzk Péter ornitológus elemezte a rakamazi korongokon ábrázolt madarakat:
„Erősen hajlott csőr, a fejen kontyos dísz. Lába kétségtelenül markoló, karom nincs feltüntetve, de láthatólag 

hegyes végződésű. Ha ki lennének nyújtva a szárnyai, elég széles ívet mutatnának -  ilyet a vágómadaraknál (azaz 
a vadászaton használt madaraknál) nem találni. Ugyanis a vágómadarak keskeny és rövid szárnyúak... A raka
mazi szárnya hegyesen végződik, ez talán arra mutat, hogy hegyes szárnyvégű, azaz gyors röptű madár, talán só
lyomféle lenne. Ugyanakkor az ötvös az egész testfelületet -  a csüd, valamint a fej és nyak egy részének kivételé
vel -  csupasz, toll nélkülinek ábrázolta. Ez a körülmény, valamint az aránylag hosszabb nyak, az erősen hajlott 
csőr, a viszonylag gyenge karmok keselyűre utalnak. Bármennyire stilizált is ez a figura, az semmiképpen sem le
hetséges, hogy ez a madár vadászmadár lett volna. Igen valószínű, hogy a karmában tartott két kis madár az ő ki
csinyei... Az a tény, hogy a nyakon nem hosszanti irányú tollakat, hanem pontocskákat jelzett az ötvös, azt mu
tatja, hogy feltétlenül fiókákról van szó. Kizárt, hogy vízimadarak lennének: hajlott csőrük van, ugyanakkor pedig 
úszóhártyájuk egyáltalán nincsen.” (Levél a szerzőhöz, Szeged, 1972. november 23.)

Az ornitológus által adott elemzésből kiderül, ami egyébként is sejthető volt: az ötvös nem tudományosan pon
tos ábrázolást készített. Sosem lehet megtudni, hogy munkája során a saját tapasztalatára vagy valamilyen előkép
re támaszkodott-e, s az utóbbi esetben milyen mértékben, azaz hogy másolt-e vagy azt szabadon egészítette ki a sa
ját fantáziájával. Az írottakból két megállapítás számít a további kutatás számára kiindulópontnak: a) nem vízi-, 
hanem ragadozó madár ábrázolásával van dolgunk, b) a madár a karmaiban a fiókáit és nem vízimadarakat tart.

1031 Erre az eltérésre fölfigyelt Dienes (1972a) 103. 10. j.
1032 A két ábrázolás egymással való össszekapcsolásának előfeltétele a rakamazi korongnak a turul-mondával való 

kapcsolatba hozatala. Ennek módszertani hibáira ld. 124-128. old.
1033 Fenntartásokat egyedül K. Benda fogalmazott meg: Benda (1960) 284-286.
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2. esettanulmány: A Staré Méstó-i lovas solymász

Az alábbi esettanulmány annak szükségességére kívánja fölhívni a figyelmet, hogy az egyes képtípusok ere
detének kutatása és „párhuzamaik” feltárása a kora középkori Kárpát-medencei kutatásban a jelenleg szo
kásosnál mind kronológiai, mind kulturális tekintetben jóval szélesebb vizsgálatot igényel.

A Staré Méstó-i lovas solymászt ábrázoló korong (125. kép: 5) feldolgozása során K. Benda példás mér
tékletességet mutatott, amikor nem követte a régió régészetében szokásos historizálást, és nem értékelte túl 
automatikusan az időrendi tényezőt, azaz nem támaszkodott egyedül arra a tényre, hogy a tárgy egy 9. szá
zadi morva leletegyüttesben került napvilágra. E visszafogottságnak köszönhetően nem jutott olyan irreális 
következtetésre, amelyhez hasonló különben számtalan más esetben igen könnyen megszületik. (Más kér
dés, hogy kiállítási katalógusokban, népszerűsítő munkákban közvetett módon az sugalmazódik, hogy mor- 
va/szláv személy ábrázolásával van dolgunk.)

Köztudott, hogy a lovas solymászt ábrázoló korong egy, a 9. század utolsó harmada előtti időre keltez
hető templomkörüli temetőben látott napvilágot.1034 Nem férhet kétség ahhoz, hogy a képtípus nem erede
ti helyi, ómorva termék -  tisztázásra vár tehát annak eredete és persze az is, hogy hol készülhetett maga a 
tárgy. A közlemény szerzője vázlatosan áttekintette az általa ismert és a probléma szempontjából releváns
nak tűnő régiókból számbavehető párhuzamok valamennyi főbb típusát. Hamarosan látni fogjuk: az eleve 
korlátozott irányú adatgyűjtés -  mint rendszerint -  ez esetben is előre meghatározta a szerző végkövetkez
tetését. (Ezzel együtt kár, hogy a cseh nyelven megjelent s csak egy rövid német kivonattal ellátott cikk -  
érdemtelenül -  visszhang nélkül maradt a Kárpát-medencei régészeti és még inkább a bizánci, korai iszlám 
művészettörténeti kutatásban.1035) Mármost ha kizárólag a K. Benda által ismert adatokat nézzük, akkor 
gondolatmenetének megítélése, hogy tudniillik az helytálló-e vagy téves, nem azon múlik, hogy még több 
hasonló ábrázolás is bevonható a kérdés tanulmányozásába; ő eleve a geopolitikai és kultúrtörténeti reali
tásokat, valamint annak lehetőségét mérte fel tévesen, hogy miként jutott volna el a közép-ázsiai kultúrá
nak (?) valamilyen eleme a 8-9. századi Kárpát-medence északi felébe.1036

Minthogy K. Benda a lovas solymász-ábrázolások közül egyedül a kora középkori nyugat-európaiakat és 
keletieket vizsgálta, azok együttesét nézve valóban nem tévedett, hogy a Staré Méstó-i mindenképpen az 
egyik legkorábbi. Nem terjedt ki azonban a figyelme más korszakra és más régióra, pedig célszerű lett volna 
azt is mérlegelnie, hogy -  miután előzetesen kizártnak vélte mindennemű bizánci kapcsolat lehetőségét -  a 
korongnak általa föltételezett egyik lehetséges készülési időszakában, a 8. század 2. felében egyáltalán ho
gyan és miért képzelhető el a Kárpát-medencében egy délkeleti irányból érkező, iszlám eredetű művészeti 
hatás. Ez a vizsgálat sem a szomszédos Bizánc, sem pedig az átadónak feltételezett Kalifátus vonatkozásá
ban nem történt meg. Közvetlen iszlám kapcsolatra K. Benda szerencsére nem gondolt, annak viszont -  min
dennemű reális támpont hiányában -  még a lehetősége sem merült föl, hogy ez a különben teljesen irreális 
„iszlám hatás” netalán a Balkánon és Bizáncon vagy a Balkánon és a Földközi-tengeren keresztül, esetleg a 
kelet-európai steppén keresztül jutott volna el a korongot készítő ötvöshöz. (Helyes, mert mindez a legcse
kélyebb mértékben sem volna igazolható.) Amennyiben pedig mindezen változatok egyikének figyelembevé
telével sem lehetséges a Staré Méstó-i korong képtípusát Ázsiából származtatni, akkor kénytelenek vagyunk 
Bizáncot számításba vennünk, hogy onnan juthatott el a lovas solymász alakja a Kárpát-medencébe.

Hogyan kezeljük ezt a lehetőséget? Ha ugyanis mindenáron ki akarnánk tartani az iszlám eredeztetés 
mellett, akkor először is annak előfeltételezésére, majd bizonyítására volna szükség, hogy a lovas solymász 
alakja a Kalifátusból került volna át a Bizánci Birodalomba. Ez azonban a szóban forgó időben, az adott 
kapcsolatrendszereket tekintetbe véve elképzelhetetlen -  nem is történt kísérlet e lehetőség igazolására. 
Igen érdekes, hogy miközben K. Benda figyelmét nem kerülték el az ábrázolással kapcsolatba hozható bi
zonyos késő antik/kopt előzmények, ő mégis mindenáron egy késő vagy posztszászánida közvetítő láncszem 
feltételezésével próbálta a problémát megoldani. Ennek egyszerűen nincsen realitása, s nemcsak azért, 
mert az a fennemlített, megoldásra váró előfeltételeket vonná maga után, hanem mert már magának e köz
vetítőnek a létezése is több mint bizonytalan. Az egész elképzelésben igazán az a meglepő, hogy egy cseh 
tudós részéről merült föl, akinek az iskolázottsága éppenséggel Bizánc- és nem Kelet-irányultságú kellett,

1034 J. Poulík: Nález kostela z doby rise Velkomoravské v trati „Spitálky” ve Starém Méste. PamArch 46 (1955) 320, 
328, 332, 336; Benda (1963).

1035 A lovas solymász-ábrázolások legutóbbi kutatója sem tudott erről a kora középkori Kárpát-medencével foglalko
zó kiállítási katalógusokból, népszerűsítő kiadványokból jól ismert tárgyról: Durand (1998).

1036 Hasonlóképpen/. Bures: Islamská ornamentika ze Skalice. Musaica 15/4 (Bratislava 1964) 44—64.
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hogy legyen. Nem is találni rá más magyarázatot, mint hogy szakítani kívánván az avarok és a szlávok meg
ítélését a hazájában évtizedeken át meghatározó, pánszláv ihletésű L. Niederle-i koncepcióval, más megkö
zelítésmód után kutatva ő is a „keletpreferencia” hatása alá került. Minthogy pedig ez egy cseh kutató ré
széről mégiscsak szokatlan (hasonlóra utaló jellel J. Werner munkásságában is találkozunk), ezért 
megmutatkozik, hogy e látásmód a magyar és bulgár régészeknél nem kizárólag a nemzeti elfogultságnak, 
hanem egy tudományos iskolának, szemléletmódnak a megnyilvánulása.

A Staré Méstó-i korong állandóan szerepel a morva fejedelemség régészeti hagyatékát bemutató tárgyak 
között. K. Benda a helyi, morva készülésének is esélyt adott;1037 a másikkal, a 8. századi avar eredet lehető
ségével a szlovák kutatás egyáltalán nem számol. Kétségtelen, hogy ez utóbbi a jelenleg ismert leletek alap
ján nem bizonyítható, mert sem a tárgytípus maga, sem a poncolás jellege nem mutat avar jellegzetességet. 
Csakhogy ugyanezen vonások tekintetében egyedülálló a korong a 9. századi morva leletanyagban is! Vé
gül is az óriási darabszámmal képviselt avar ötvöstárgyaktól való, egyértelműen elhatároló jegyek (vö. tárgy
típus, technika) alapján mégiscsak morva készítménynek kell gondolnunk ezt a szép dísztárgyat.

Más lehet a helyzet a rajta látható ábrázolás képtípusának eredetével kapcsolatban. K. Benda cikke írá
sa idején még nem volt ismert az a két késő avar kori lelet, amelyek közül az egyik feltehetőleg, a másik pe
dig egyértelműen fölöslegessé tesz minden, az iszlám kultúrával kapcsolatos kombinációt. Az első a zamár- 
di avar temető gazdag leletanyagába tartozik. Ez egy lovast ábrázoló áttört bronzkorong,1038 melynél a 
nagyfokú stilizálás mellett is jól látszik, hogy a testtel szembeforduló lovas jobb keze a ló fejét fogja, a bal 
karja pedig vízszintesen kinyújtott. Ez a kar a kéz irányába haladva fokozatosan kiszélesedik; eldönthetet
len, hogy vajon ez az öntőmintát készítő mester gyakorlatlansága miatt alakult-e így, vagy pedig azt akarta- 
e jelezni, hogy a lovas valamit tart a kezében (125. kép: 3). Egy Odessza környékén talált bronz csüngődísz 
ikonográfiája teljesen azonos, csak annál jobban látszik, hogy a prototípuson madarat ábrázoltak.10383 Az 
ábrázolás minden kezdetlegessége mellett is meg kell állapítani: a lovas és a ló valamennyi fontosabb test
része jelzésszerűen fel van tüntetve. Hasonló ábrázolásokkal, azaz amelyeknél a lovas kinyújtja a karját, bi
zánci és kora középkori nyugat-európai ábrázolásokon is találkozunk,1039 de ott a kézen nincsen semmi sem; 
a képtípus római eredete („győztes császár”) aligha vonható kétségbe. A második avar kori leleten látható 
ábrázolás viszont teljesen egyértelmű: az ismeretlen lelőhelyről származó, pajzs alakú, öntött bronz övveret 
esetében egy képzeletbeli lényen vagy oroszlánon lovagló embert látunk, aki a jobb kezében előretartott 
lándzsát (?), a bal karján pedig nagy csőrű, hosszú farkú madarat tart (125. kép: 4).1040 E két adat alapján 
egyértelműen megállapítható: a lovas solymász képtípusa megvolt a 8. századi avaroknál is. Mármost tekin
tettel arra, hogy ugyanezzel a Kalifátusban a 10. század előtt nem találkozunk (a magyar kutatásban a fel
tételezett ősmagyar eredete [?] miatt jól ismert kutemski tál [125. kép: 6 /1041 sem keltezhető ennél korább
ra, amint 10. század végi lehet az a besenyő/uz sír, amelynek egy korongján elnagyoltan szintén ezt a 
képtípust ábrázolták1042), ezért nyilvánvaló, hogy az archetípust csakis Bizáncban kereshetjük. Meg is talál
juk, mégha kis számban és kronológiailag egymáshoz nem kapcsolódó láncszemekként.

Elsőként azt említem, amelyik térben és időben a legközelebb esik a most tárgyalt Kárpát-medenceiek
hez. Ezen ábrázolásnak az avar és honfoglalás kori régészet számára releváns voltára László Gy. már bő fél 
évszázada fölhívta a figyelmet.1043 Az észak-itáliai San Pietro in Valle apátságában őrzik egy olyan lovast áb-

1037 Korábbi véleményét a Kárpát-medencei készülést illetően később is fenntartotta: K. Benda: Mikulcicky orans. 
PamArch 64 (1973) 101.

1038 Bárdos (1998) 38. kép.
1038a S. Stanilov: Starobálgarskijat amulet ot Belgrad. Arheologija 1985/3, 43, obr. 1:2.
1039 K. R. Brown: The Morgan Scramasax. MetMusJour 24 (1989) 72, Fig. 2; Nord 98, No. 113b; N. N.: On the 

Frontiers of Byzantium. In: Brown (2000) 121.
1040 F. D[aim]: Scharnierbeschlag mit Darstellung eines Falkners. In: Hunnen + Awaren 353, No. 5.282.
1041 László (1942) XIII. 1.1; Darkevic (1976) 172. Tab. 56: 4; Marschak (1986) Abb. 119; Fodor et alia (1996) 56: felül. 

E képtípust később is használták Volgái Bolgárországban: Smimov (1964) 61, ris. 23:1; 63, ris. 24; A. M. Belavin: 
Bljachi s „ochotnic’im” sjuzetom iz Verchnego Prikam’ja. Archeologija i Étnografija Srednego Priural’ja 1 
(Berezniki 2001) 116-122; P. Langó: The Kutemsk Bowl. Izevsk 2003 (s. a.).

1042 Dvomicenko-Fedorov-Davydov (1989) 111, ris. 88.
1043 László (1942) XIII. t. 2. (A származási hely nála tévesen: Róma, Santa Saba.) Fölfigyelt az ott ábrázolt csepp ala

kú véretekkel díszített farhámra. Ugyanakkor egyfelől tanulságos, hogy az ábrázolás egyértelmű időrendi és föld
rajzi helyzete miatt az avar és a honfoglaló magyar leletanyaggal való közvetlen kapcsolat keresése szempontjá
ból érdektelen. Másfelől elgondolkodtató az, hogy avar és honfoglaló magyar lószerszámok egy lehetséges 
párhuzamát egy szokatlan régióban fedezhetjük fel.
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125. Kora középkori solymászábrázolások (M: különböző): 1: mozaik (Carthago-Byrsa, 5/6. század);
2: kőfaragvány (San Pietro in Valle-apátság, 8. század); 3: bronzkorong (Zamárdi, késő avar kor); 4: bronz öweret 

(ismeretlen lelőhely, Burgenland, Ausztria[?], késő avar kor); 5: ezüst díszkorong (Staré Mésto, 9. század);
6: ezüsttál (Kutemski, 10-11. század); 7: elefántcsont tarsolylemez részlete (ismeretlen lelőhely, 10-11. század)
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rázoló márványlap töredékét, amelyen a kezében madarat tartó embert látunk (125. kép: 2). A kompozíció
ja megegyezik a Staré Méstó-i korongéval: a ló balra halad, a lovas jobb kezével a gyeplőt tartja, a bal ke
zén viszont valamilyen nagy madár ül. A  feliratában szereplő személynévnek II. Hilderich spoletói duxszal 
(739-740) való azonosítása révén ez a márványlap a 8. század közepére, azaz éppen a most tárgyalt Kárpát
medencei ábrázolások korára keltezhető.1044 Ez a párhuzam nem véletlen: a Kárpát-medencei lovas soly- 
mász-ábrázolások többi párhuzamát is a Mediterráneumban leljük föl: késő antik emlékeken,1045 egy 4-5. 
századi kopt szöveten1046 és a Karthago Byrsa részében feltárt villa 5. század végi-6. század eleji mozaikján 
(125. kép: 1).1047 Újabb, a kutemskihez hasonló lelet került elő Észak-Szibériában, a Jamal-Nyenyec terüle
ten; ez az ezüsttál erősen töredékes. A  lovas fejdísze és a kengyel ábrázolása, az arc megformálásának a 
10-12. századi szeldzsuk tárgyakon látható ábrázolásokkal való hasonlósága1048 alapján sokkal inkább 
10-11. századi készítménynek tűnik, ami által elesik a 9. századi ősmagyar ötvösműnek történt 
meghatározása.1049 Az utóbbi időből való az a bizánci készülésű elefántcsont tarsolylemez, amelyen egy kür
töt fújó, vadászmadaras lovast is ábrázoltak (125. kép: 7).

Nem lehet kétségünk afelől, hogy a lovas solymász képtípusa nem keleti, hanem késő antik eredetű, és 
hogy az említett Kárpát-medencei ábrázolások Bizáncból erednek.1050 A kronológiai helyzet miatt még az 
is nyilvánvaló, hogy ez a képtípus éppenséggel Bizáncból kerülhetett át az iszlám művészetbe s nem fordít
va! (Más kérdés, hogy a nyugat-európai középkori selymeken látható lovas solymász-ábrázolások a sokat 
tárgyalt arab közvetítésnek, talán a mozarab művészetnek köszönhetően már tényleg Keletről eredhetnek, 
s nem Bizáncból, ahol ezek a 10. század után többé nem fordulnak elő.1051) E helyzetben a Staré Méstó-i 
korong esetében nem is kell okvetlenül avar közvetítésre gondolni, egyedül azért, mert ez a képtípus koráb
ban az utóbbiaknál mutatható ki. A Staré Méstó-i korongot készítő ötvös meríthetett közvetlenül is bizán
ci forrásból, hiszen a 9. századi morva ékszereken megfigyelhető bizánci vonásokat sem szükséges a 8. szá
zadi avaroktól eredeztetni.

A  Staré Méstó-i korong egy olyan ikonológiai kérdést vet föl, ami más kora középkori közép- és kelet-eu
rópai ábrázolás értelmezése számára is releváns lehet: egyáltalán mit tudtak kezdeni a 9. századi morvák egy 
olyan képtípussal, amelynek nemcsak az ikonográfiája, de még maga a témája is ismeretlen volt a számuk
ra?! Minthogy pedig a legcsekélyebb írásos, régészeti, néprajzi adat, jel nincsen arra nézve, hogy a Kárpát
medence északi, erdős régiójában az érett feudalizmus kiépülése előtt valaha is űztek volna lóról sólyommal 
történő vadászatot, meg kell állapítanunk: a morva ötvös már eleve egy olyan ábrázolást készített, amelynek 
mind a témája, mind pedig az ikonográfiája idegen volt a tárgyat használó közegben. A lovas solymász alak
ját az előképről úgy vette át, hogy ahhoz semminemű formai és tartalmi rokonság, semmilyen asszociációs 
alap nem akadt a saját kulturális közegében!

1044 Menis (1990) 307-308, No. VII. 10.
1045 A. M. Romanini: Problemi di scultura e plastica altomedievale. In: Artigianato e tecnica nella societa dell’Alto 

Medioevo occidentale. XVIII Settimana di Studi del Centro Italiano sull’Alto Medioevo (Spoleto 1971) II, 
425-467.

1046 R. Pfister: Tissus coptes du Musée du Louvre. Paris 1932, Pl. 6: középső sor, balra.
1047 P. Gauckler: La personnification de Carthage. Mémoires de la Société nationale des Antiquaires 63 (1904) 1-14; 

D. Parrish: Season Mosaics of Roman North Africa. Roma 1984, PI. 25.
1048 Ld. pi. Islamische Kunst 113, No. 4.
1049 N. V. Fedorova: Silverware of „Magna Hungária”. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum 6. 

Sessiones Sectionum. Dissertationes. Historica, archaeologica et anthropologica. Red.: J. Barta et alia. Debrecen 
1990, 161-162; B. Mjarsak] in: Sokrovisca Priob’ja. Red.: B. Marsak-M. Kramarovskij. Sankt-Petersburg 1996, 
120-121, No. 55.

1050 Kiss (2002) 239, Taf. 6: 6, 9. a lovas szentek sorában tárgyalja ezeket.
1051 A lovas solymász motívum nyugat- és észak-európai népszerűsége részben az arab művészetnek az európaira 

gyakorolt közismert hatásának, részben a feudalizmussal terjedő solymászatnak volt köszönhető, vö. G. Aker- 
ström-Hougen: Falconry as a motif in early Swedish art. Its historical and art historical significance. In: Nord 
266-270; K. Lindner: Beiträge zur Vogelfang und Falknerei im Altertum. Berlin-New York 1971; idem: Beizjagd. 
In: Reallexikon 2 (1976) 163-171.
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Hogyan volt ez lehetséges? A magyar kutatók körében válaszként könnyen fogalmazódnak meg olyan ma
gyarázatok, amelyek a László-iskola jellegzetességei; tanulságos most megvizsgálnunk ezek lehetőségét. Evi
denciaként használatos ugyan, pedig igazol(hat)atlan, hogy „az adott képbe a befogadó nép a saját kultúrá
ját magyarázta bele” -  tudniillik semmit sem tudunk a 9. századi morvák szellemi kultúrájáról! Egy másik 
ilyen magyarázat lehetne, hogy az avar kultúra a morva arisztokrácia számára követendő példának tűnhetett, 
s így került volna el Staré Méstóba a lovas solymász képtípusa. Ehhez azonban mérlegelendő: 30-50 évvel az 
avar kaganátus összeomlása után ideológiailag mi indokolhatta volna, materiálisán pedig mi tehette volna le
hetővé a helyét Nyugat és Bizánc között kereső Magna Moraviában, hogy a hatalmukat nemzedékekkel ko
rábban elvesztett avaroktól valamilyen ábrázolást lemásoljanak? Más volna a helyzet abban az esetben, ha a 
korong valóban a 8. századból származnék, amire K. Benda célzott. Ebben az esetben valóban állna az avar 
presztízzsel kapcsolatos érv -  csakhogy ezen interpretáció realitását megszabja az a tény, hogy abban az év
században a morváknál még nem volt olyan önálló anyagi kultúra, amelybe ez beleillenék, és biztosan nem 
volt olyan társadalmi közeg, amelyik ezt egyáltalán igényelte volna és el tudta volna készíttetni.

Összefoglalva: Minthogy az írásos és régészeti adatok teljes hallgatása, a történeti helyzet irrealitása alap
ján elvethetjük azt a lehetőséget, hogy a Staré Méstó-i ábrázolás közvetlen arab-morva kapcsolatok hatá
sára jött volna létre, s mivel az is nyilvánvaló, hogy az ötvös nem egy helyi életképet örökített meg, hanem 
a lovas solymász alakja átvétel eredménye, így megállapíthatjuk: egy képtípus átvétele nem feltétlenül járt 
együtt a tartalom és a jelentés átvételével. Ez az ábrázolások jelentésének kutatása során nagyfokú óvatosság
ra kell, hogy intsen bennünket.
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A HASONLÓSÁGOK K EZELÉSM Ó D JA  NÉHÁNY KULTÚRKÖR 
KORA K Ö ZÉPK O R I M Ű V ÉSZETÉN EK  KUTATÁSÁBAN

Néhány tanulság

A bizánci, a szászánida és a közép-ázsiai leletekkel foglalkozó kutatók látásmódja, módszere alapvetően 
más, mint az európai régészeké: ők a tanulmányozandó leleteket kronológiai sorrendbe állítják, s annak 
alapján állapítják meg a művészet változásainak (vélt) korszakait. Ennek felelnek meg a legfontosabb ter
minusaik: „konzervativizmus”, „továbbélés”, „új stílus”. (A „hatás” terminusról most nem beszélek.) A  je- 
lenetes ábrázolások vizsgálata során a „képtípus” fogalma szinte egyáltalán nem kap figyelmet; a párhuza
mokat többnyire felsorolják, de annak jelentőségével már nemigen foglalkoznak, hogy a mesterek legtöbbje 
általánosan elterjedt, olykor éppen ősrégi képtípusokat, kompozíciókat és ornamentikái elemeket használt 
fel a munkája során. Mindennek fokozottabb figyelembevétele mellett arra is kellene törekedni, hogy el le
hessen különíteni az egyazon perióduson belül jelen levő archaizáló és új elemeket hozó áramlatokat. E  ku
tatási helyzet és bizonytalanságok közepette -  és ellenére! -  tekintsük most át, hogy milyen elméleti tapasz
talat nyerhető Nagyszentmiklós és a Kárpát-medence régészete számára azokból a szintézisekből, amelyek 
a kincsünkhöz kézenfekvő módon legközelebb álló két nagy világbirodalom anyagi kultúrájáról az elmúlt 
évtizedekben készültek.

A Bizáncról és Iránról írt számtalan tudományos és tudománynépszerűsítő monográfia s a világban rende
zett sok kiállítás sorában tudtommal mindeddig két vállalkozás akadt, mely e birodalmak anyagi és szellemi 
kultúráját azok ideális egységében, valódi szintézisben kezelte. Az egyik The Metropolitan Museum of Art
ban 1977-ben rendezett kiállítás és katalógusa (koncepció és katalógus: K. Weitzmann) volt. Szemléletének, 
módszerének nem akadt követője sem a későbbi kiállítások rendezői koncepciójában, sem a kutatásban; egye
dül az ugyanazon évben Ann Arborban (Mich.) megnyílt szászánida művészeti kiállítás (The University of 
Michigan Museum of Art, koncepció és katalógus: O. Grabar) lehetett volna hasonló jellegű és színvonalú, 
amennyiben a kora középkori Irán régészeti és művészettörténeti emlékeit is a Bizáncét megközelítő mérték
ben ismernénk. E két kutató volt az, aki képes volt a rendelkezésre álló tárgyi anyagot -  az adott kultúra egé
szére vonatkozó valamennyi ismerettel összhangba hozva -  a maga szellemi teljességében bemutatni.

K. Weitzmann megközelítésmódjában a Bizáncból és annak kisugárzásából ismert különféle tárgyak, áb
rázolások, motívumok nem egymás párhuzamaiként, hanem a legszélesebb értelemben vett kultúra külön
féle tárgyi megnyilvánulásaiként szerepelnek. Egyedülálló az a beállítás is, ahogyan ő az idegen hatásokat 
kezelte: nem gyűjtőfogalmak szerint, az anyagi kultúra egyes válfajai tételszerű felsorolásában (pl. „építé
szet”, „ötvösség”, „textilek” stb.), ahogyan ez minden összefoglaló műben és katalógusban szinte törvény
szerűen föllelhető, hanem azok „bizantinizálódása” folyamatában, pl. „The Classical Realm”, „The Jewish 
Realm” stb. fejezetcímekkel. (Ez a régész és művészettörténész egyik végső, legfőbb feladata: egy kultúra 
gyökereit, kialakulása folyamatát és az ideológiai lényegét megragadni!)

O. Grabar szintézise a fennemlített ok miatt lényegesen egyoldalúbbra sikeredett, ezért a jelen munka ke
vesebbet tud belőle a saját céljaira gyümölcsöztetni. (Ez azért különösen furcsa -  egyben Nagyszentmiklós 
keleti kapcsolatainak kutatása számára egy rendkívül komoly figyelmeztetés! mert a kötet illusztrációs 
anyaga a kilenctizedében éppen a fémedény-művesség körébe tartozó tárgyakból áll.) Az köztudott, hogy a 
kora középkori steppei régészeti kutatásban a szászánida Irán tárgyi emlékei mennyire kiemelten fontos sze
repet játszanak (más kérdés, hogy ezek a párhuzamba állítások mennyi megbízható és konkrét eredményt hoz
nak). Ezért O. Grabar elemzéséből szerintem az a legfontosabb, hogy a „szászánida” jelző valójában egy -  
tértől és időtől bizonyos mértékig független -  művészeti stílust takar, következésként az nem kizárólag a
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szászánida Irán politikai határain és a dinasztia fennállása idején belül született tárgyakra vonatkozik. (Tud
nivaló, hogy O. Grabar néhány évvel korábban hasonló felfogást fejtett ki az „iszlám” művészettel kapcsolat
ban is.1052) Az utóbbi két évtizedben nagy számban megismert új szászánida edények fényében nagy szükség 
mutatkozik a hamisítványok és a később készült, „szászánizáló” ötvösmunkák kiszűrésére.

Az említett két kiállítás és a katalógusaik két, általános érvényű, Nagyszentmiklós kutatásában is hasz
nosítható tanulsággal szolgálnak:

a) A z  együttes kezelésmód a tárgyalt esetekben tekintet nélkül volt arra -  mert az anyag ezt lehetővé tet
te - , hogy egyes tárgyak, ábrázolások, motívumok esetleg még csak nem is hasonlítanak egymásra, ugyan
akkor ideológiai és ikonológiai tekintetben mégis összetartoznak! A nagy eurázsiai civilizációkkal foglalko
zó régészek és művészettörténészek számára nincsen ebben semmi meglepő; előttük köztudott -  mert 
ennek fölismerését az írásos és a tárgyi forrásanyag lehetővé teszi - , hogy szellemi áramlatok tárgyi tükrö
ződése a legkülönbözőbb lehet; a tárgyakat és főként az ábrázolásokat valójában a használatuk módja, il
letve az ideológiai tartalmuk, mondanivalójuk s nem elsősorban a külső jegyek köthetik össze egymással. Ez 
a tanulság bennünket, Közép- és Kelet-Európa kora középkori régészetével foglalkozókat a rokon(nak lát
szó) ábrázolások összehasonlításai során óvatosságra kell, hogy intsen.

b) Közel egy évszázad elmúltával, a tanulmányozható leletanyag megsokszorozódása után is egyértelmű
en mutatkozik meg: a művészeti stílusok és a hatások valóban az A. Riegl által a 20. század legelején meg
határozott „Kunstindustrie” törvényeit követik. Eszerint a témákat és a formákat -  teret és időt átívelve -  
másolták ugyan,1053 de a részletek s természetesen az ornamentika kidolgozásában a mester, illetve művész 
mindig a maga saját kultúrájához folyamodott, a saját környezetének igényeit elégítette ki, vagy éppen az elő
képet a saját művészi igénye szerint formálta át. (E. Kitzinger kitűnő kifejezése szerint ez „creative copying” 
volt;1054 e folyamat lehetséges változatairól mindjárt bővebben lesz szó.) Csakis így lehetséges, hogy ugyan
azok a motívumok évszázadokon keresztül olyan régiókban is föl-fölbukkanhattak, amelyek közvetlen kap
csolatban biztosan sohasem álltak egymással -  az alábbiakban ezt néhány példával szemléltetni is fogom.

Gyökeresen más viszont a kutatás helyzete és a rendelkezésre álló lehetősége az e könyv tematikájához 
közvetlenül kapcsolódó területeken. A tárgyi -  nemhogy a szellemi! -  kultúra ismerete a kora középkori 
Kárpát-medencében és általában: a korabeli Közép- és Kelet-Európábán a bizánciétól és az irániétól fény
évnyi távolságban van. (Érdemes összehasonlítani, hogy az anyagi kultúra milyen széles skáláját értik -  mi
lyen széleset lehet érteni -  a „bizánci régészet” fogalma alatt!1055) Vitathatatlan viszont, hogy a mindennapi 
élet többféle -  ámde csak bizonyos típusú! -  tárgyi megnyilvánulását a kontinens most említett részeiben 
folytatott módszeres régészeti feltárásoknak és publikációs tevékenységnek köszönhetően lényegesen job
ban ismerjük (s ez termékenyítőleg hathatna [illetve kellene, hogy hasson] az egész Bizánci Birodalom ré
gészeti kutatására). Sajnos azonban konkrétan, Nagyszentmiklós tanulmányozása szempontjából a kutatá
si helyzet jelenleg olyan, hogy a kelet-európai steppei és a Kárpát-medencei köznép és vezető réteg ránk 
maradt anyagi kultúrájának -  annak is csak bizonyos területeire korlátozódó -  ismerete e tekintetben vaj
mi kevéssé gyümölcsöztethető, mivel a kerámia és a fémből készült viseleti és használati tárgyak formavilá
ga, ornamentikája és természetesen a rendeltetése nagyban (ha nem éppen alapvetően!) eltér a kincsétől. 
Ami pedig a Kárpát-medencei, közép- és kelet-európai ötvösművészet szellemi hátterét illeti, azt -  forrás
adatok híján -  egyáltalán nem ismerjük; így hát minden ezzel kapcsolatban felröppentett ötletet, magyará
zatot megengedhetőnek és gondolatébresztőnek, de egyben megalapozatlannak tartok.

Az alapkérdés tehát változatlan: mily mértékben és mire használhatók föl a hasonlóságok, azok külön
böző fokozatai?

Az esetleges válaszadáshoz előbb módszert kell választani. Természetesen jó volna megtalálnunk az 
arany középutat a pesszimista, sehová nem vezető szuperkritika ösvénye és a „minden lelet = (majdnem) 
párhuzam”-felfogás parttalan óceánja között. Azt is könnyű lenne mondani, hogy az adott helyzetet figye
lembe véve a nagyszentmiklósi kincs -  és általában a Kárpát-medencei, közép- és kelet-európai ötvöstár
gyak -  kutatása, a párhuzamok, analógiák jobb megértése számára egy külön módszert célszerű kidolgoz
ni. Csakhogy a rendelkezésre álló lehetőségeinknek egy kicsit is utánagondolva kiderül: kellő adatbázis 
híján, sőt, a kincs tisztázatlan, illetve vitatott kormeghatározása következtében ez nem lehetséges. A meg-

1052 O. Grabar: Die Entstehung der islamischen Kunst. Köln 1977,12-27. (Eredeti kiadása: The Formation of Islamic 
Art. New Haven-London 1973.)

1053 Grabar (1967) 45.
1054 Kitzinger (1946) 59.
1055 Ld. 807. j.
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közelítésmóddal kapcsolatos ezen bizonytalanság láttán megengedhető, hogy ellenőrzésül a kérdést fordí
tott irányban (is) tegyük föl: vajon indokolt-e, lehetséges-e, érdemes-e a nagyszentmiklósi kincsre, az ábrá
zolásainak, ornamentikájának (jobb) értékelésére önálló módszert alkotnunk? Látva a kincsnek egyfelől 
egyedülálló voltát, másfelől bizonyos kapcsolódásait más kultúrákhoz és leletekhez, tanácsos előbb utána
gondolnunk, hogy egyáltalán lehetséges lenne-e, s ha igen, akkor mi lenne az értelme egy ilyen önálló, egye
di útkeresésnek. A kutatás fő célja ugyanis éppenséggel mindig is az volt, hogy valamilyen módon kijelöl
jük, illetve pontosítsuk a kincs korát és kulturális helyét a Kárpát-medencei leletanyagban. Ez pedig -  
kézenfekvő módon -  mégiscsak egy olyan, a leletekkel, az ábrázolásokkal való egybevetés révén végezhető 
el, amely egyúttal -  legalább részben -  folytatása a korábbi kutatásnak. Természetesen reméljük, hogy egy
szer elérkezik egy olyan kutatási helyzet, amikor majd pl. a jelenlegieken kívül a közép-, kelet- és délkelet
európai térségből lényegesen több, a nagyszentmiklósival azonos nemű adatokat, netán kincseket és feje
delmi leleteket is módunkban áll összehasonlítani. Addig viszont, a nem közeli jövendőig nem látok más 
megoldást, mint a már rendelkezésre álló adatok és módszerek felhasználását.

A  jelenetes ábrázolások hasonlóságainak tipologizálása a bizánci és korai iszlám 
leletanyagon belül (R. Ettinghausen, O. Grabar)

Eddig két olyan munka született, amelyik az egyfelől az Irán, Közép-Ázsia és Bizánc, másfelől a steppe ko
ra középkori ábrázolásai és leletei között megfigyelhető, mindkét oldal kutatása részéről föl-fölemlegetett 
hasonlóságok értékelése számára is hasznosítható elméleti vonatkozásokat tartalmaz.

Az egyik R. Ettinghausen úttörő jelentőségű műve, melyben a művészeti átadás-átvétel problémáját há
rom motívum vándorlása példáján keresztül kísérelte meg nyomon követni. A szerző előbb Dionysos és Pe
gazus szászánida és korai iszlám ábrázolásait s az egyik leghíresebb omajjida palota, a Khirbat al-Mafjar-i 
trónterem architektúráját és díszítését elemezte. Módszertani igényességét a tanulmány alcíme is jelzi: 
„Three Modes of Artistic Influence.” R. Ettinghausen az említett három motívum más-más minőségű, il
letve fokozatú befogadtatását vetette vizsgálat alá. Érdemes az általa használt fogalmak elméleti tisztázását 
in extenso idéznem:1056

„Az átvétel egyik -  a legkorlátozottabb érvényű -  formája a formák vagy fogalmak minden változtatás és 
továbbfejlesztés nélküli másolása [“transfer”; kiemelések tőlem -B . Cs. ] és felhasználása. Az ilyen motívu
mok ritkák, csak elszigetelten találhatók, és nem bizonyultak tartósnak. Ennél sokkal alapvetőbb átalakítás 
(átalakulás) jött létre az adaptáció [“adoption”] révén. Hasonlóan ahhoz a kisgyermekhez, akit örökbefoga
dás következtében az eredeti otthonától teljesen különböző környezetben nevelnek föl, s bár biológiai érte
lemben ugyanaz az ember marad, egész egyénisége megváltozik; ugyanígy az egy régióból egy másik régióba 
átvitt művészeti forma, melyet új szempontok szerint formáltak át, az eredeti alakjától oly mértékben külön
bözik, hogy igazi jellege elhomályosul. A kulturális befogadásnak a harmadik és legmélyebben ható megje
lenési formája az, amely különleges körülmények következtében egy másik civilizáció fő művészeti formái
nak kész elfogadását követeli meg, de őket helyi elemekkel, alkotó módon ötvözi. Ezt a folyamatot leginkább 
integrációnak [“integration”] nevezhetnénk, amely a kölcsönhatás művészeti átalakulás egyik formája, és eb
ben az esetben gyakran nehéz megállapítani, hogy melyik az adó és melyik a kapó fél. Ennek a módnak a sa
játossága, hogy ez a szerencsés, egyenlő felek közötti csere peremvidékeken is előfordulhat.”1057

Az Ettinghausen-féle fokozatokat Nagyszentmiklósra vonatkoztatva vegyes, de még a részleges ered
ménytelenségben is tanulságos eredményt kapunk.

Az 1. fokozat (másolás) a kincs ábrázolásai esetében legföljebb a 2. és 7. sz. korsó „égberagadási” és a 2. 
és 21. sz. edény állatküzdelmi jelenetei esetében mutatható ki (ld. alább). Nagyszentmiklós talán legfőbb 
jellegzetessége éppen az, hogy az eddig ismert kultúrák, művészetek jellegzetes kompozíciói az eredeti meg
fogalmazásukban és jelentésükben nem fedezhetők föl rajta.

A  3. fokozatról, az integrációról a kincs ábrázolásaival kapcsolatban két okból sem beszélhetünk. Egy
részt mert régészeti és történeti okokból jelenleg nincsen alapunk olyan tárgyak, ábrázolások és olyan kul
túra létezését feltételezni, amelyre Nagyszentmiklós kimutathatóan hatással lett volna. Másrészt pedig mert 
teljesen ismeretlen előttünk az a kincset használó szellemi közeg és annak reakciója is, amelyik, illetve aho
gyan az edényeken látható, a számára idegen eredetű ábrázolásokat fogadta. E kérdéskörrel kapcsolatban

1056 Ettinghausen (1972) 1-2.
1057 Szegedy-Maszák Zsuzsának köszönöm az értő fordítást.

336



mindössze annyira hivatkozhatunk, ami a magyar kutatásban többé-kevésbé általánosan elfogadott, ámbár 
bizonyítottnak nem tekinthető felfogást fejezi ki. Eszerint az avarság a klasszikus állatküzdelmi jeleneteket 
-  valóban egyfajta adaptációként -  a maga hiedelemvilágával („mitológiájával”) összhangba hozta 
volna.1058 Látszólag ez is abba a fogalomba tartozik, amelyet a bizánci anyagi kultúra „elavarosításának” ne
veztem el,1059 valójában azonban ilyenről az ő esetükben bizonyossággal csak az anyagi kultúra területén be
szélhetünk, és nem az avarok szellemi szférájában.

Ide kívánkozik annak megjegyzése, hogy Közép-Európában talán sokan nem is tudják: a művészi „befo
gadással” kapcsolatban a László-iskolában élő felfogás az eredetét nézve A. Rieglnek a késő római művé
szet „barbár” fogadtatásával kapcsolatos elméletére megy vissza. O volt az, aki először fejtette ki: a „barbá
rok” a maguk kultúráját magyarázták bele a hozzájuk eljutott római alkotásokba.1060 Újból idéznem kell, 
hogy habent sua fata libelli, mert amikor L. A. Maculevic megállapításaként idézik1061 azt a -  szerintem vi
tatható -  gondolatát, hogy a Káma-vidék lakossága integrálta volna a maga hitvilágába a hozzájuk eljutott 
„szászánida” tálak jeleneteit,1062 akkor valószínűleg nem számolnak azzal, hogy az orosz bizantinológus -  a 
korabeli szovjetunióbeli viszonyok ismeretében elképzelhető, hogy nem is tudva róla -  A. Riegl koncepci
óját alkalmazta. Ami azonban -  tekintettel az ugyanonnan származó, habár évszázadokkal későbbi folklór 
adatokra -  a Káma-vidéki népek esetében módszertanilag még megengedhető, az a Kárpát-medence kora 
középkori népeinél már eleve reménytelen vállalkozás volna. Még csak esélyt sem látok arra, hogy a hunok, 
avarok, honfoglaló magyarok esetében valamelyik ábrázolásukkal kapcsolatban valaha is beszélhessünk 
majd az Ettinghausen-féle integrációról; ehhez ugyanis az említett népek szellemi kultúrájának a jelenlegi
nél nagyságrendekkel elmélyültebb és nem utolsó sorban primér forrásokra alapozott ismeretére lenne 
szükség. A művészeti kapcsolatoknak, a motívumok vándorlásának R. Ettinghausen által javasolt tipologi- 
zálása azért sem alkalmazható a Kárpát-medence régészetében, mert az előbbi dinamikus és tartalmi szem
pontú, mely az átvétel, illetve a befogadás folyamatát ragadja meg, s annak a befogadó szempontjából mér
hető fokát határozza meg. S ezzel eljutottunk annak kimondásához, hogy az Ettinghausen-féle tipológia 
egészében a kora középkori Kárpát-medencei ábrázolások értelmezésére alkalmazhatatlan. Ha azonban egy 
kicsit jobban elmélyedünk ezen problémakörben, akkor rájövünk: ez utóbbinak nem kizárólag az az oka, 
hogy nem ismerjük az itt élt népek folklórját.

Van egy másik rendszerezés is, amelyik az ábrázolások között mutatkozó hasonlóságok értelmezésére 
vállalkozott, ezt O. Grabar készítette az ún. szászánida ábrázolásokra.1063 E hasonlóságokkal kapcsolatban 
két dolgot feltétlenül tekintetbe kell vennünk. Először is azt, hogy a szóban forgó ezüsttálak kronológiája 
egyáltalán nem áll biztos lábakon.1064 Kiderült továbbá, hogy azokat Irán politikai határain kívül is és a min
dig éppen ábrázolt király uralkodási periódusán jóval túlnyúlva is készítették1065 (ezt egy példával magam is 
megerősítettem, ld. alább). Éppen ezekért vélem azt, hogy az említett térbeli és időbeli rugalmasság követ
keztében a hasonlóságok O. Grabar által elkülönített változatai kínálnak némi elméleti tanulságot a -  szin-

1058 A közfelfogással szemben László Gy. jól fogalmazott (csak később sokszor maga is eltért ettől): „... ki tudná ma 
már megmondani, hogy miféle belemagyarázás jogán kerültek ezek a képek [antik motívumok -  B. Cs.] az avar 
bronzöntés mintái közé!” Vö. László (1970) 58.

1059 Bálint (1993) 222, 225, 234.
1060 Riegl (1893) 300.
1061 Bartha (1968) 185. 72. j.
1062 Maculevic (1940) 139-158. Az a mód azonban, ahogyan a helyi lakosság kezelte ezeket az edényeket, néhány eset

ben ellene szól ennek az elképzelésnek. A tálakra utólag karcolt rajzok és a felfüggesztésükre szolgáló lyukak el
helyezkedése azt mutatja, hogy a Káma-vidéki lakosság nem (mindig) volt tekintettel az eredeti ábrázolásokra.

1063 Grabar (1979) 49.3
1064 Köztudott, hogy az ún. szászánida tálak általános tipokronológiája az ábrázolt király koronájára alapul. Tudtom

mal J. Strzygowski gondolt először arra, hogy a keleti ezüstedények kormeghatározásához segítséget nyújt a 
szászánida pénzekkel való összehasonlítás, ld. Strzygowski (1909) 678. Módszeresen K. Erdmann vetette össze elő
ször azokat a pénzeken látható, mindig más-más típusú koronákkal, vö. K. Erdmann: Zur Chronologie der sog. 
„Jagdschalen”. Zeitschrift der Morgenländischen Gesellschaft 97 (1943) 268-283; idem: Die Entwicklung der 
säsänidischen Krone. Arslsl 15-16 (1951) 87-123. Jó ideje, O. Grabar intései óta ismeretesek e módszer bizony
talanságai, vö. Grabar (1967) 44. Körültekintően fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a korona típusa alapján az va
lóban szinte teljes biztonsággal megállapítható: mely királyt kívánta ábrázolni az ötvös, csakhogy abból a tál ké
szülésének kora egyáltalán nem következtethető ki automatikusan.

1065 Harper (1993) 96-98.
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tén sokféle bizonytalansággal megterhelt, ugyanakkor a keleti leleteknél lényegesen pontosabban keltezhe
tő! -  Kárpát-medencei emlékanyag kutatása számára is:

1. Az előképről történő másolás. Ilyen számos helyen, számos kulturális és társadalmi közegben, különfé
le időkben történt. Ez a terminus jobban alkalmazható a közép- és kelet-európai leletanyag tanulmányozá
sában, mint amit R. Ettinghausen -  nagymértékben az ideológiai folyamatokat szem előtt tartva -  a „trans
fer” fogalma bevezetésével javasolt.

2. Keveredés, melynek során a kétféle kultúrából származó modellek egyes elemei fölolvadnak egymás
ban (R. Ettinghausen: „integration”).

3. Egyedi változtatások: ezen esetekben a másolás során az előképhez viszonyítva a készítő mester narra
tív vagy más, a saját kulturális közegére jellemző változtatásokat hajt végre (R. Ettinghausen: „adoption”).

Ezek fényében mi a helyzet a nagyszentmiklósi kincs esetében? Vitathatatlan, hogy a legtöbb idegen ere
detű formai, ornamentális elem, kompozíció átdolgozva, méghozzá egy abszolút egyedi kulturális nyelvre 
lefordítva van benne jelen. Ami a 2. és 7. sz. korsók jelenetes ábrázolásaival kapcsolatos kutatásokat illeti, 
úgy vélem, hogy azok számára a kulturális hatások befogadásának tárgyalt tipologizálásából az „egyedi vál
toztatás”, az „adoption” fogalma lehet releváns. Megismételve azt a kijelentést, hogy a nagyszentmiklósi 
kincset létrehozó és befogadó szellemi közeg teljesen ismeretlen előttünk (s valószínűleg mindig is az ma
rad), számolnunk kell azzal, hogy egyedül az adaptáció folyamatának a kiindulópontja marad számunkra 
megragadhatónak; annak a kutatása, hogy mely elemek és honnan kerültek el az edényeket alkotó ötvösök
höz. A jelen kutatási helyzetben már pusztán ennek vizsgálata sem ígér keveset, hiszen segítséget nyújthat 
a kincs korának és kulturális helyének meghatározásában. A részletek kidolgozásában megmutatkozó, 
egyedi változtatásokat másodlagosnak, az iparművészeti munkafolyamat szerves velejárójának kell tarta
nunk, hiszen mindig ezek adják a készítő ötvös műhelyének és egész kulturális hátterének egyéni karakte
rét. Igazából a lényegbevágó egyezések azok, amelyek az érdeklődésünket fölkelthetik, mert azok vagy a 
kulturális és/vagy kronológiai együvé tartozásnak jelei, vagy pedig éppenséggel annak bizonyítékai, hogy az 
adott ötvösök azonos prototípust követtek. Ennek föltárása csakis egyedi kísérlet lehet, s nemcsak fogas fel
adatot jelent, de sokszor talán eleve reménytelen vállalkozás is.

Nézzük most meg, hogy mindebből mi hasznosítható a kora középkori Kárpát-medence régészete és 
konkrétan: mi a nagyszentmiklósi kincs kutatása számára. Az R. Ettinghausen és O. Grabar által készítet
tek mellett fölállítható egy másféle tipológiai rendszer is, amelyik statikus és a hasonlóságnak a mértékét ra
gadja meg. Számunkra, a nagyszentmiklósi kincset -  és általában a kora középkori Kárpát-medencét s a ke
let-európai steppét -  kutatók számára két okból is ez a megközelítésmód a célravezetőbb. Először is mert 
-  újból emlékeztetnem kell erre -  e régióban a legtöbb esetben egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy ki az „áta
dó” és ki az „átvevő”; a legvalószínűbb az, hogy valamennyi általunk ismert közeg, illetve tárgyat készítő 
mester „átvevő” volt. Másodsorban azon, szintén már többször említett okból, hogy itt nem ismerjük a szel
lemi folyamatokat, s amelyiket igen, azt a legkevésbé sem olyan részletességgel, mint az írott forrásokban 
és művészeti emlékekben aránytalanul gazdagabb világbirodalmak esetében.

338



A  HASONLÓSÁGOK FOKOZATAI ÉS 
A  NAGYSZENTM IKLÓSI KINCS

A kora középkori közép- és kelet-európai ábrázolások esetében megítélésem szerint az egyedi változtatások
kal véghezvitt adaptáció különféle megnyilvánulásaival találkozunk. A megfigyelhető hasonlóságok három 
fokozatát javaslom megkülönböztetni: „párhuzam” -  „analógia” -  „azonosság”.

A közép- és kelet-európai régészeti szakirodalomban e terminusok a jelentésük egyértelmű tisztázása 
nélkül szerepelnek. Az alábbiakban esettanulmányokon keresztül próbálkozom meg a tartalmuk (egyféle) 
lehetséges pontosításával. Kísérletet teszek annak (részleges) megvilágítására, hogy mit jelenthetnek a ti
pológiai, ornamentális és motívumbeli hasonlóságok, mit továbbá az ábrázolt jelenetek és egyes tárgyak kö
zött esetleg megmutatkozó hasonlóságok, esetleges azonosságok. Ez a kísérlet nyilván vitatható, de egyben 
remélhetőleg figyelmeztet majd annak a nagyfokú óvatosságnak szükségességére, amellyel a különféle ha
sonlóságok értékelése során tanácsos eljárni.

A  „párhuzamok”

A „párhuzam” a többé-kevésbé szinkron régészeti jelenségek között a leggyakoribb megnyilvánulás. E fo
galom alá -  a tudományos közfelfogással, illetve gyakorlattal egyező módon -  a jelenetes ábrázolások köz
ti hasonlóság tényét sorolom, amit a hasonlóság legalacsonyabb fokának tartok (a tárgyak esetében ezt fe
jezi ki a „típus” fogalma). Számolni kell azzal, hogy a hasonló(nak tartott, illetve tartható) díszítőelemek és 
jelenetes ábrázolások az időtől, tértől, kultúrától és etnikumtól függetlenül jelenhetnek meg, illetve terjed
hetnek el.

A „párhuzamokkal”, azaz az egyszerű hasonlóságokkal történő érvelés a régészetben a leggyakoribb, an
nak ellenére, hogy az átadó-átvevő közti kapcsolat sokszor nemcsak tisztázatlan, de a számos és ismeretlen 
áttétel miatt az valószínűleg mindig is kibogozhatatlan marad. A jelenlegi kutatásban sehol sem látok arra 
irányuló törekvéseket, hogy megkísérelnék feltárni: mik lehetnek ezen (és a hasonló) következtetések kor
látái? A jelenetes ábrázolások között ugyanis számtalan és számunkra ismeretlen, ellenőrizhetetlen és szub
jektív okokból is keletkezhettek hasonlóságok (pl. az ötvös alkotó fantáziája). Ezért rájuk támaszkodva kro
nológiai megállapításokat csak körültekintéssel szabad tenni, míg a segítségükkel levont történeti és etnikai 
következtetések még az előbbieknél is bizonytalanabb alapokon állnak. Első, pozitívnak szánt példám a 
kincs egyik legismertebb ábrázolásával kapcsolatos.

A 2. és 7. sz. korsó „égberagadási jelenete” (külső kapcsolataik1066)

A kincs edényein látható ábrázolások között a „győztes fejedelemé”1067 mellett ez a másik leghíresebb, ez 
szerepel leggyakrabban a különféle tudományos és tudomány-népszerűsítő munkákban, a kézikönyvekben, 
valamint a Nagyszentmiklóssal foglalkozó lexikoncikkekben. Magától értetődik, hogy számos nézet, magya
rázat született vele kapcsolatban, amik között nem kevés olyan is akad, amelyik a Kárpát-medence régésze-

1066 A két jelenet belső kapcsolatairól, azaz az egymáshoz való viszonyukról ld. alább.
1067 E könyvben a 2. és 7. sz. korsó medaillonjaiban látható jeleneteket a László Gy. révén általánossá vált megneve

zésekkel illetem (anélkül, hogy az általa adott interpretációikkal foglalkoznék): „égberagadás”, „győztes fejede
lem”, „égi vadászat”, „állatküzdelmi jelenet”.
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tében kevéssé vagy egyáltalán nem járatos művészettörténész, vallástörténész tollából származik. Az utób
bi kutatók speciális ismeretei, a többféle megközelítésmód természetesen gazdagították a kutatást, egyben 
tükrözve a tisztázandó kérdéseknek azt a végtelen sokszínűségét, amelyet Nagyszentmiklós megjelenít. Az 
említett munkák két esetben válnak problematikussá. Egyszer akkor, amikor a specialisták egyáltalán nem 
fordítanak figyelmet a kincs történeti összefüggéseire, a tárgytípusok és az ábrázolások helyi és európai kap
csolódásaira, valamint magára a tényre, hogy egy Kárpát-medencei lelettel van dolgunk, melynek bizonyos 
kulturális kötődései -  míg másoknak a hiányai -  eleve adottak voltak. A  másik problémát e szemléletnek az 
ellenkező megnyilvánulása jelenti, amikor művészet- és vallástörténészek kilépnek a maguk szakterületé
ről, és a kincs történeti vonatkozásaival kezdenek el foglalkozni, mégpedig a kronológia figyelembevétele 
nélkül. Az idő köztudottan a történelem (egyik féle) kutatásának egyik alapkategóriája, fő rendező elve, 
aminek alkalmazása nem a régészetével azonos mértékben érvényesül a művészettörténet, vallástörténet 
kutatásában. Az utóbbiakban több irányzat az ideológiai jelenségeket, folyamatokat és azok művészi lecsa
pódásait kutatja, ami a művészettörténetnek kétségkívül izgalmas irányzatait jelenti, csakhogy ez 
Nagyszentmiklós esetében a kutatás jelen állása mellett irreleváns, hiszen egyelőre a kinccsel kapcsolatos 
alapkérdések várnak tisztázásra!

Mindazon kísérletek, amelyek a kincs keltezésének, etnikai-kulturális hovatartozásának problémáját a 2. 
és 7. sz. korsó ábrázolásainak vallástörténeti, illetve folklór analógiái segítségével próbálták megoldani, 
nem véletlenül vezettek zsákutcába. Az „égberagadási jelenet” lehetséges párhuzamaira való hivatkozá
sok1068 a legfőbb kérdést -  a kincs korát, történeti-kulturális hovatartozását -  egyáltalán nem oldották meg. 
Nincs is abban semmi meglepő, hogy ahol csak előfordul ez a madár, minden népnél az erőt, a nemességet 
szimbolizálja; az ember és a sas viszonya pedig szinte mindig pozitív tartalmú. Ezért a sas által elragadott 
férfi vagy nő meséjével Eurázsia számos népénél és sok korszakban lehet találkozni,1069 ugyanezért igen sok 
népnél totemállat ez a madár, s ezért is etetnek asszonyok sokfelé sast.1070 Hosszú ideje1071 tudunk más 
olyan ábrázolásokról is, amelyeken sas és ember együttese, sőt, éppenséggel hasonló égberagadási jelenet 
látható. Ezek vagy olyan kultúrából valók, amelyekkel a kincs készítőinek és birtokosainak nem lehetett 
közvetlen kapcsolata (klasszikus görög, Gandhara-művészet [126. kép: 77),1072 vagy pedig olyan késői szá
zadokból származnak, amelyek Nagyszentmiklós keletkezése és keltezése szempontjából mindenképpen ér
dektelenek (11-12. század).1073 Művészet- és vallástörténészek azon vitatkoztak, hogy a nagyszentmiklósi 
és/vagy a Bol’saja Anikovka-i ábrázolást vajon a steppei eredetű termékenység-mítosz, vagy a Garuda- és a 
Naga-motívum variánsának1074 lehet-e tekinteni, vagy pedig Ganymédés, illetve Nagy Sándor égbevite
lét,1075 netalán a jócselekedetek zoroaszteriánus felfogású allegóriáját1076 ábrázolja-e. Fölmerült az a gon-

1068 Mavrodinov (1943) 94-105; László-Rácz (1977) 73, 91-98; Makkay (1996) 787.
1069 Motif-Index of Folk-Literature VI. Ed.: S. Thomson. Copenhagen 1958, 238-239; A. de Vries: Dictionary of 

Symbols and Imagery. Amsterdam-London 19762, 152-154; H.-J. Uther: Adler. Enzyklopädie des Märchens 1. 
Berlin-New York 1977, 106-110.

1070 Pl. Györffy (1959) 111-115.
1071 [J.] Hofrat Ritter von Karabacek: Über einen frühmittelalterlichen Zeugdruck mit angeblicher Ganymed- 

Musterung. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien 1916, 11-15.
1072 Azarpay (1995).
1073 Trever (1937) 29; Kühnei (1956) Abb. 14, 23-26; Marsuk (1978) 43, ris. 15: 8; Trever-Lukonin (1987) 89; K. 

Otavsky-M. A. M. Salim: Mittelalterliche Textilien. I. Die Textilsammlung der Abegg-Stiftung 1 (Riggisberg 1995) 
127-130, No. 77.

1074 Még az is meglehet, hogy amikor M. Rosenberg a 7. sz. korsót „Nagi-korsónak” nevezte, a két szó írásképében 
mutatkozó hasonlóság befolyásolta őt, vő. Rosenberg (1921) 22, Fig. 35: „Breitseite der Nagi-Kanne von Nagy- 
Scent [sic]-Miklós...” [a kurzív tőlem -B . Cs.]. Érvelés nélkül, nyilvánvalóan Supka Géza 1914-ben és A. le Coq 
előző évben megjelent cikkére, illetve könyvére (Le Coq [1925] 79, fig. 149) támaszkodik Fettich N. azon ötlete, 
mely szerint indiai Ganymédés-ábrázolással volna dolgunk, vö. Fettich (1926) 90; Filov (1932) 17; de Takács 
(1931-1932) 35; Jansé (1935) 69; A. K. Coomaraswamy: The Rape of a Nägl: an Indian Gupta Seal. Bulletin of 
the Museum of Fine Arts 35 (1937) 38-41, 56-57; Ph. Ackerman: Some Poblems of Early Iconography. SPA 2 
(1939) 881-883; H. Appelgren-Kivalo: Die Grundzüge des skythisch-permischen Ornamentstiles. Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 26 (1912) 11; P Lundström: The Man with the Captive Birds. Acta 
Archaeologica 31 (1960) 190-198; Egami (1974) Pl. XXV, Fig. 17.

1075 Az addig született véleményekről jó áttekintést ad Kádár (1961) 122-123.
1076 B. I. Mariak: The Order of the World on the Late Sasanian Silver Plate. In: Kul’tura Vostoka: Problema i pam- 

jatniki. Red.: E. V Zejmal’-A. B. Nikitin. Sankpeterburg 1992,120.
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126. Égberagadási jelenetek, I (M: különböző): 1: kőfaragvány (Gandhara, 4-5. század); 2-3: bronzdísz (Káma-vidék,
7-8. század); 4: mázas tál (ismeretlen lelőhely, 10. század)
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127. Égberagadási jelenetek, II (M: 1: 3:2; 2: 2:3): 1: korsó egyik medaillonja (NagyszentmikJós, 2. sz.);
2: tál (Bol’saja Anikovka)
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dolat is, hogy az itt tárgyalt két Kárpát-medencei korsó esetében indiai (eredetű) mitológiai jelenetről vagy 
az Avesta egyik Anahita-története ábrázolásáról volna szó;1077 ezt végül is még a rendelkezésre álló forrá
sok tekintetében összehasonlíthatatlanul gazdagabb indiai és iráni folklór felől közelítve sem lehetett bebi
zonyítani.1078 A nagyszentmiklósi égberagadási jelenet roppant sokféle értelmezhetőségét az is jól mutatja, 
hogy nemrég fölvetődött: éppenséggel a sas az, amelyik eteti az elragadott nőt, s nem fordítva.1079 Módszer
tani szempontból nagymértékben kifogásolható: ezek a hipotézisek mind úgy születtek, hogy közben az 
adott korsónak, illetve a kincsnek a kora, a készítőjének és birtokosának etnikuma tisztázásra vár, ami mel
lett az ebben az esetben a leglényegesebb vonatkozás: az utóbbiak hiedelemvilága abszolút ismeretlen előt
tünk! Szabad-e így egy ábrázolás konkrét vallástörténeti és történeti elemzésébe bocsátkozni? Szilárd meg
győződésem szerint nem, s a kutatásnak már régen le kellett volna vonnia a -  különben triviális -  
következtetést: ha „égberagadási jelenetek” a görög-római kor óta, a kora középkorban megtalálhatók a 
közép-ázsiai és az iszlám kultúrában (126. kép: 4), az indiai, permi (126. kép: 2, 3) és skandináviai ábrázo
lásokon és mondákban, akkor mi sem nyilvánvalóbb annál, mint hogy egy világszerte és hosszú időn át el
terjedt motívummal van dolgunk, s ezért a nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatos történeti következtetésre 
nemigen alkalmasak. Meggyőződésem szerint az „égberagadási jelenet” -  és mint látni fogjuk: a 2. sz. kor
só többi medaillonjában látható ábrázolás is -  önmagában, ikonográfiailag és/vagy ikonológiailag vizsgálva 
a Nagyszentmiklóssal kapcsolatos történeti alapkérdések megoldására eleve alkalmatlan.

Az alábbiakban azt nézzük meg, hogy meddig lehet elmenni a következtetésekkel a nagyszentmiklósi 
„égberagadási jelenet” legközelebbi rokona alapján.

Nem lehet vita afelől, hogy a 2. és 7. sz. korsók „égberagadási jelenetének” a Bol’saja Anikovka-i kincs 
hosszú ideje közismert és a nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatban is rendszeresen hivatkozott ezüsttálján 
látható ábrázolás (127. kép: 2) az egyetlen igazán jó1080 párhuzama, amit az újabb kutatás egybehangzóan 
a 6-7. század fordulója tájára keltez.1081 Az ikonográfiái azonosságtól eltekintve azonban e két jelenet kö
zeli, valódi rokonságáról nem lehet szó, annyira jelentősek az eltéréseik. Az utóbbiakat mindeddig nem 
vették számba, márpedig anélkül tévútra vihet a hasonlóságok hangsúlyozása. Hasonlítsuk hát össze őket 
figyelmesen:

a) Megegyezik a kompozíció maga, az elragadás és az etetés gesztusa, a lábtartás (de ugyanilyen a gand- 
haraié is!), a jelenetet kétoldalt szegélyező fák és az ábrázolást körbefogó növényi fríz megléte.

b) Kisebb eltérést jelent, hogy a Bol’saja Anikovka-i tálon ábrázolt nő felemelt bal kezében semmi sincsen 
és ő -  a nagyszentmiklósiaktól eltérően -  a karperecek mellett lábpereceket is visel, míg a nagyszentmik- 
lósiak nyakában torques, a nő csuklóján karperec van (157., 159., 160. kép). A z  alakok kidolgozottságában

1077 Trever (1937) 32-35; Trever-Lukonin (1987) 89-90.
1078 Az Anahitával foglalkozó irodalomba való bepillantás elegendő annak megállapításához, hogy a nagyszentmik

lósi nőábrázolásoknak nincsen azokhoz közük: M.-L. Chaumont: Le culte d’Anahita ä Staxr et les premiers 
Sassanides. Revue d’Histoire des Religions 158 (1958) 154-175; idem: Le culte de la déesse Anahita (Anahit) 
dans la religion des monarques d’Iran et d’Arménie au Ier siede de notre ere. Journal Asiatique 253 (1965) 
178-181; N. V. Djakonova-O. I. Smirnova: K voprosu o kul’te Nany (Anachity) v Sogde. SovArch 1967/1 74-83; 
Trever (1967); /. Duchesne-Guillemin: Art et religion sous les Sassanides. In: Persia 379; G. Azarpay: Naná, the 
Sumero-Akkadian Goddess of Transoxiana Journal of American Oriental Society 96 (1976) 536-546; D. Shepherd: 
Bacchantes in Islam. BullClev 47 (1960) 43-49; idem: The Iconography of Anahita. Berytus 28 (1980) 47-83; B. 
Goldman: Women’s Robing in the Sasanian Era. IrAnt 32 (1997) 246. 38. j.; D. T. Potts: Nana in Bactria. SRAA 7 
(2001) 23-35. A meztelen nő-ábrázolások közel-keleti eredetéről, sokféle variációjáról (potnia theron, Istar, 
Lilith stb.) tanulságos P. P. Vértesalji: „La déesse nue Élamite” und der Kreis der babylonischen LILu-dämonen. 
IrAnt 26 (1991) 101-148; K. M. Bajpakov-G. A. Temovaja: Zenskie bozestva Kazachstana na Velikom Selkovom 
Puti. Izvestija Ministerstva Obrazovanija i Nauki Nacional’noj Akademii Nauk Respubliki Kazachstana. Serija 
Obscestvennych Nauk 1 (2001) 219-234.

1079 Vö. B. I. Marshak: The Decoration of Some Late Sasanian Silver Vessels and its Subject-Matter. In: Curtis (1998) 
Pl. XIII: b.

1080 Makkay (1996) 784: „mondhatjuk tökéletes párhuzam.”
1081 7. század 1. fele: Trever-Lukonin (1987) 113; 6. század vége-7. század 1. fele: B. Mjarsak]: Plat. Oiseau de proie 

tenant une femme ses serres. In: Splendeur Sassanide 224, No. 74. A diszciplínáink közti különbségek szempont
jából tanulságos fölfigyelni arra, hogy a tálnak szentelt első munkájában K. Trever egyáltalán nem foglalkozott 
annak korával, őt kizárólag az ábrázolás vallástörténeti vonatkozásai érdekelték, vö. Trever (1937). Ugyanígy járt 
el a közelmúltban G. Azarpay is, vö. Azarpay (1995). Indoklás nélkül 5-6. századinak tartotta Mavrodinov (1943) 
99, Fig. 62.
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128. Nőábrázolások szászánida edényeken (M: különböző): 1: ismeretlen lelőhely; 2: Curinskaja; 
3-6: Kvacpilaevo; 7: ismeretlen lelőhely; 8: Urál-vidék; 9: Reshy



megmutatkozó különbségeknek nyilván szintén nem kell nagyobb jelentőséget tulajdonítani, viszont nem ez 
a helyzet a növényi díszítőelemek valamennyi részletében megmutatkozó eltérések esetében.

c) Lényeges eltérés az ikonológiájukban mutatkozik:
-  A keleti tálon az ábrázolt emberi alak női volta iránt (anatómiai jegyek, hajviselet) nem merülhet föl 

kétség. Másként áll e dolog a nagyszentmiklósiak esetében, mert csak a 2. sz. korsón látunk nőt, a 7. sz. kor
són viszont férfit (ld. alább).1082

-  Tanácsosnak látom utánagondolni mindazon ikonográfiái részleteknek és forrásadatokkal alátámasz
tott vallástörténeti ismereteknek, amelyek alapján határozottan vitatottá vált, hogy a közismert, táncosnő
ket ábrázoló szászánida edényeken valóban Anahitát láthatnánk.1083

Vegyük most számba ezen interpretáció alapján az előttünk álló három ábrázoláscsoportot:
-  a szászánida „Anahita-korsók” ikonográfiája nem hasonlít a nagyszentmiklósiakra,
-  a Bol’saja Anikovka-inak az Anahita-kultusszal való kapcsolata több mint kérdéses (a tál alján ábrá

zolt baltás és íjas alakok ugyanis teljesen más kontextust jeleznek),
-  a nagyszentmiklósiak ideológiai tartalmáról semminemű ismerettel nem rendelkezünk.
Az Anahita-ábrázolásosnak tartott korsók, a Bol’saja Anikovka-i tál és a nagyszentmiklósi „égberagadá- 

si jelenet” nőalakjai között csupán annyi a közös, hogy mindegyikük teste (többé-kevésbé) fedetlen, de ne 
tévesszük szem elől: a szászánida korsókon ábrázolt nők által viselt átlátszó fátyol és a fejdísz egészen más
féle szerepet sejtet (128. kép), mint amit a két Kárpát-medencei korsón láthatók játszhattak. Ha pedig -  az 
említett fenntartások ellenére -  netán mégis Anahitát láthatnánk a Bol’saja Anikovka-i tálon, meggyőző 
módon még akkor is milyen tanulságot lehetne abból levonni a nagyszentmiklósi korsók jelenete számára?! 
Mit kereshet a szászánida termékenységkultusz (ábrázolása) a kora középkori Kárpát-medencében? Erre 
könnyen mondhatni azt, hogy „egyelőre nem tudjuk”, de akkor egyelőre ne is kapcsoljuk össze Anahitát a 
nagyszentmiklósi kincssel!

Ami a nagyszentmiklósi 2. sz. korsó szóban forgó jelenetének az eredetét illeti: az iránt nem lehet kétsé
günk, hogy az nem bizánci, hanem keleti. Egyrészt azért, mert közvetlen antik előzménye nincsen 
(Ganymédés köztudottan férfi volt), másrészt mert a keresztény ikonográfiában nem találkozunk még a leg
csekélyebb mértékben sem hasonló jelenettel. Ez a meghatározás („keleti”) természetesen rendkívül tág, 
de ennél akár csak kevéssel is pontosabbat mondani már roppant nehéz és kockázatos. A nagyszentmiklósi 
„égberagadási jelenet” témája és típusa -  az elragadott nő táplálja a sast -  föllelhető ugyan a szászánida 
folklórban, de azt közvetlenül szászánida, illetve közép-ázsiai eredetűnek mégsem lehet tartani, mert ez el
len a művészeti stílusbelieken túl történeti, művészettörténeti és vallástörténeti kifogások is emelhetők. Ha
sonló mondható a Bol’saja Anikovka-i tállal kapcsolatban is; ez ugyanis kétségtelenül nem a P. O. Harper 
által meghatározott szászánida királyi udvari ötvöstermékek sorába tartozik, már K. V Trever is csak „át
menetnek” határozta meg a „szászánida” tálak és a nagyszentmiklósi ábrázolás között. A Bol’saja 
Anikovka-i a „szászánida periférikus ötvösség” (P. O. Harper) csoportjába sorolható, ami földrajzilag és 
kulturálisan szintén igen tág, etnikai és vallástörténeti vonatkozásaiban pedig ismeretlen (s bizonyára az is 
marad), úgyhogy az ábrázolásnak az Aban yast-tal való kapcsolatba hozatala (K. V Trever) konkrét követ
keztetésre már nem ad lehetőséget. (A javasolt kulturális besorolást megerősíti, hogy a tálnak a „keleti 
ezüst” leleteken belül teljesen egyedi jellegét a technológiai vizsgálatok is kimutatták.1084) Már a K. V. 
Trever által adott meghatározás („átmenet”) is egy nagyon fontos kulturális tanulságot rejtett magában. Az 
ugyanis nyilvánvaló, hogy a tárgyalt keleti tálon és Kárpát-medencei korsókon látható ábrázolás témája sem 
az egyik, sem a másik régió (szászánida kori Közép-Azsia, illetve Kárpát-medence) eredeti termékének 
nem tekinthető, hanem egy harmadikból kell, hogy származzék. Minthogy pedig az említett két régió kö
zött semminemű közvetlen kapcsolatrendszer nem feltételezhető, ezért megállapíthatjuk: az ikonográfiái 
azonosság nem azonos a történeti kapcsolattal. (Művészettörténészek számára ez triviális.) Az pedig mind
ezen probléma láttán nagyon is érthető, illetve nem véletlen, hogy a közép-ázsiai ötvösséggel összefoglaló 
módon foglalkozó négy specialista közül kettő egyáltalán nem is tárgyalta ezt a világhíres és különleges iko-

1082 László-Rácz (1977) 198.
1083 Mavrodinov (1943) 98-99; Trever-Lukonin (1987) 89; Grabar (1967) 60-65. ezen nézetét vitatja Egami (1974) 

222-223. Ld. még L.-J. Ringbom: Zur Ikonographie der Göttin Ardvi Sura Anahita. Acta Academiae Aboensis 
Humaniora 23/2 (Äbo 1957); R. Göbl: Investitur im sassanidischen Iran und ihre numismatische Bezeugung. 
Zugleich ein Beitrag zur Ikonographie der Göttin Anahita. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 
61 (1960)49-50. 48. j.

1084 Trever-Lukonin (1987) 148.
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nográfiájú tálat, a harmadik műben pedig még csak találgatásba sem bocsátkoztak a készülési helyét illető
en (V P. Darkevic, B. I. Marsak, K. V Trever-V G. Lukonin)! E  feladat elvégzése természetesen nem a 
nagyszentmiklósi kinccsel, Közép-Európa régészetével foglalkozók feladata. Az elmúlt években G. Azarpay 
dolgozta föl az „égberagadás” motívumát széles kitekintéssel.1085 Munkájából kitűnik: Nagyszentmiklós és 
Bol’saja Anikóvá ábrázolásainak (kultúr)történeti értékelése szempontjából a Gandhara- és Gupta- 
művészetben való előfordulások a leglényegesebbek, jelezvén a nő sas által történő elragadásának ókori kö
zép-ázsiai, nem-szászánida eredetét. Ez a kutatás vár folytatásra.

Külön meg kell itt emlékeznünk az ún. permi bronzok azon csoportjáról, amelyeken egy madár egy embe
ri fejet tart a karmai között. Ezekre is rendszeresen hivatkoznak1086 1087 a nagyszentmiklósi „égberagadási jelene
tek” tárgyalása során, de érdemes figyelmesen megnézni, hogy magán az égberagadás tényén túl egyáltalán mi 
a közös bennük. A kutatásban senki sem firtatta, hogy egy realisztikusan ábrázolt emberi alak ([terhes?] nő) 
és egy absztrakt emberi fejnek más-másféle madár által történő elragadása ábrázolásai (126. kép: 3) között mi
lyen alapvető tartalmi -  hitvilágbeli, illetve epikai -  különbség rejtezhetett! Egyértelműen megmutatkozik ez 
azokban az esetekben, amelyeknél a szárnyas lény -  valójában egy medve és az udmurt mesék szerint a lányát 
tartja a mellső lábaival (126. kép: 2).1087 Elvileg, hallgatólagosan lehet(ett volna) hivatkozni arra, hogy a -  na
gyon is egyedi, nyilvánvalóan lokális stílusú és szellemi hátterű -  permi bronzokon ábrázolt tematikára hatás
sal lehetett a Káma-vidékre áramlott szászánida és közép-ázsiai edények képi világa, de hogy ez nem történt 
meg, az nem véletlen; ennek ugyanis semmi nyoma sem látszik. Amennyiben pedig a 10. század előtt ilyen ha
tások mégis lettek volna,1088 azok akkor sem lehettek sem intenzívek, sem széles spektrumúak. A jelen kuta
tási helyzetben nem látom tehát annak alapját, hogy a nagyszentmiklósi „égberagadási jeleneteket” a permi 
bronzokon láthatókkal bármi módon kapcsolatba lehetne hozni. Az utóbbiak nem többről, mint az égberaga
dás képtípusának széles elterjedtségéről tanúskodnak, így tehát a nagyszentmiklósi kincs szempontjából tör
téneti, művészet- és vallástörténeti következtetések levonására alkalmatlanok.

Összefoglalva: A nagyszentmiklósi „égberagadási jelenet” egy az ókor óta Közép-Ázsiában szélesen el
terjedt, nem-szászánida eredetű képtípusba tartozik. A nagyszentmiklósi 2. sz. korsóé ennek adaptációjával 
jött létre; s bár a Boksája Anikova-in a tárgyalt kincs ábrázolásainak analógiája látható, mégsincs alap arra, 
hogy kettejük között közvetlen történeti kapcsolatot és/vagy azonos folklorisztikus tartalmat lehetne felté
telezni. Ugyanígy nem kereshető közvetlen kapcsolat Nagyszentmiklós és a 4. századi pakisztáni 
(Gandhara-művészet), 5. századi észak-indiai (Gupta-művészet), valamint a 6-7. századi kelet-iráni(?, 
Boksája Anikovka) „égberagadási jelenetei” között -  egy közép-ázsiai képtípus Kárpát-medencei adaptáció
jával van dolgunk.

A  2. sz. korsó „égi vadászata” (129. kép)

Mindenekelőtt nem árt egy evidenciára emlékeztetnünk: a Kárpát-medencében a kora középkorban nem 
élt oroszlán. (A nem kis számú avar kori oroszlánábrázolás miatt tanácsos ezen elgondolkodni olyankor, 
amikor az avar „művészet” eredetéről és azon „művészetnek” az avarok mindennapi életének, kultúrájának 
rekonstrukciója szempontjából releváns voltáról esik szó!) A nagyszentmiklósi 2. sz. korsón látható vadá
szati jelenet tehát csakis kétféleképpen keletkezhetett: vagy az ötvösnek másutt (Délkelet-, Kelet-Európá- 
ban, Ázsiában) szerzett tapasztalata alapján, vagy pedig úgy, hogy a korsó készítője egy kész képtípus nyo
mán dolgozott. Minthogy pedig a kincsnek kimutathatók kapcsolódásai a 7-8. századi avar kultúrához (ld.

1085 Azarpay (1995). -  Kizárólag a művészeti elemeket kutató szemléletét mutatja, hogy az általa tárgyalt Bol’saja 
Anikovka-i tál korának, szászánida meghatározásának problémáját egy rövid hivatkozással intézi el, s bár több
ször tárgyalja a nagyszentmiklósi ábrázolásokat, az utóbbi történeti vonatkozásai sem keltették fel a figyelmét. 
Míg N. Mavrodinov könyvét olvasta, László Gy. művéből csak annyit hasznosított, hogy a kincs korát a 9-10. szá
zadra tette, pedig az utóbbiban olvasható adatok és László Gy. szemléletmódja G. Azarpay számára éppenséggel 
gyümölcsöztethetők lettek volna.

1086 Mavrodinov (1943) 102-104; J. Werner: Slawische Bronzefiguren aus Nordgriechenland. Abhandlungen der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Gesellschaftswissenschaften 2 (1952) Taf. 6: 1-4. 
A témának szentelt bőséges orosz és szovjet irodalom után a „permi bronzok” összefoglalása: Oborin-Cagin 
(1988); Ojateva (2001) és az ott idézett korábbi munkái.

1087 Ojateva (2001) 160, ris. 4: 2.
1088 Ilyennek gondolom a 10. század után a lovas solymász képtípusát, ld. fentebb.
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129. A nagyszentmiklósi 2. sz. korsó „égi vadászat”jelenete (M: 1,5:1)

IX. fejezet), ezért az említett szemponttal is megerősítve láthatjuk: a szóban forgó edényt egy, a Kárpát-me
dencében nem idegen ötvös készítette. Az előbbiből következik: eszerint valamilyen előkép alapján dolgo
zott. Honnan meríthetett?

Miként az „égberagadási jelenet” esetében annak közép-ázsiai eredetével, úgy a 2. sz. korsó vadászati je
lenetével kapcsolatban sem merült föl kétség, hogy az ne illenék bele az ún. „keleti ezüst” sokat tárgyalt, ki
rályi vadászatot ábrázoló táljainak ikonográfiái típusába,1089 így hát az utóbbiak joggal tekinthetők a 
nagyszentmiklósi párhuzamának. („Fordítva” ez sajnos nem kézenfekvő; az ún. „keleti ezüst” specialistái 
nem figyeltek föl arra, hogy a szóban forgó nagyszentmiklósi ábrázolás az ő számukra is relevanciaértékű 
lehet.) Egyúttal azonban szükségét látom Nagyszentmiklós hagyományos úton járó kutatóinak figyelmét 
felhívni arra, hogy maga a királyi vadászat képtípusa nem sui generis szászánida eredetű; megtalálható volt 
Bizáncban is, méghozzá mind szászánida, mind saját fogalmazásban!1090

A szászánida ötvösség legnagyobb darabszámú csoportján, a királyi vadászatos tálakon belül azon né
hány ikonográfiája érdekel bennünket, amelynek kompozíciója a 2. sz. korsó kutatása számára közelebbi ta
nulságot kínál. E  csoport közös vonásai egyben megkülönböztetik őket a hasonló tematikájú „szászánida” 
tálak többségétől (130. kép; 131. kép: 1). Ezeken a lován balra haladó lovas király hátrafelé fordulva az íjá
val egy ágaskodó macskafélére lő, alattuk egy döglött állat (többnyire oroszlán) fekszik (kivétel a minden

1089 Összefoglalásuk: H. von Gall: Das Reiterkampfbild in der iranischen und iranische beeinflussten Kunst parthi- 
scher und sasanidischer Zeit. Berlin 1990.

1090 G. Egger: Stilkritische Untersuchungen an spätantiken Textilien. Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in 
Wien 52 (1956) 27-28, Fig. 25-27; R. Berliner: Horsemen in Tapestry Roundels found in Egypt. The Textile 
Museum Journal 12 (1963) 39-54; M. Martiniani-Reber: Le theme du cavalier chasseur d’aprés deux soieries 
byzantines conservées aux musées de Liege et de Lyon. Byzantion 55 (1985) 258-269; A. Lorquin: Les tissus 
coptes au musée national du Moyen Age -  Thermes de Cluny. Paris 1992,162-163.
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tekintetben egyedi Pür-i Vahmän-feliratos, azon vaddisznó van).1091 Az egyikük kompozíciója kissé eltér a 
többiétől, mert ezen az álló oroszlán kifelé fordul és a királyt anatómiailag irreálisan ábrázolták: teste és a 
lába teljesen hátrafelé fordult, mintha a lovon fordítva ülne. Az általam ismert azonos ikonográfiájú és 
kompozíciójú tálak a méretük szerint két nagyobb csoportra látszanak oszlani: egy nagyobb és egy kisebb 
átmérőjűre (ld. Shösö-in: 26 cm, Pür-i Vahmán: 28,3 cm, Sári: 28,8 cm, illetve Ufa: 20,3 cm, Cleveland: 20,6 
cm, Turuseva: 22,9 cm). A nagyszentmiklósi vadászati jelenet képtípusa ebbe a csoportba illik bele.

Már Hampel J. fölfedezte, hogy az Ermitázs világhírű, ismeretlen oroszországi lelőhelyű, Pur-i Vahmän- 
feliratos tálja egyáltalán nem érdektelen Nagyszentmiklós kutatása szempontjából.1092 Ez az akkori publi
kációs viszonyok között, a Zichy-expedíció kötetei (1905) és Ja. I. Smirnov katalógusa (1909) megjelenése 
előtt a magyar tudósnak a keleti leletanyagban való kitűnő tájékozottságáról tanúskodott. A magyar régé
szet eredményeinek gyenge nemzetközi ismertségéről s a Nagyszentmiklóssal foglalkozó kutatás egysíkú 
jellegéről árulkodik, hogy ez a hasonlóság csak bő fél évszázaddal később, N. Mavrodinov munkája révén 
vált ténylegesen ismertté.1093 A Pür-i Vahmän-feliratos a hasonló tematikájú szászánida tálak nagyobbik ré
szétől nemcsak realizmusával, fegyver- és viselettörténeti részleteivel (pl. a kengyel megléte, a lószerszám
dísz és a kard típusa, az utóbbi felfüggesztésmódja stb.), valamint az ábrázolt személy arckifejezésével, 
hanem a méretével is határozottan eltér, s egy korai táléhoz (Sári, 130. kép: 1) áll közel. Érdemes a nagy
szentmiklósi ábrázolással figyelmesen összehasonlítani.

Egyezések valóban vannak a Pür-i Vahmän-feliratos tál és a nagyszentmiklósi 2. sz. korsó vadászati jele
netei ábrázolásában. Mindkettőn egy hős vagy fejedelem vadászik, aki a lován balra tart és hátrafelé nyilaz, 
melynek célpontja egy ágaskodó macskaféle állat.

Az eltérések azonban ezeknél jelentősebbek. Egyrészt zsánerbeliek: a hátasként használt nagyszentmik
lósi lény ugyanis áll, míg a keletiek mindegyikén a ló -  a szászánida „szabványnak” megfelelően -  „repülő 
galoppban” ábrázolt. A nagyszentmiklósi férfi feje profilban, míg a Pur-i Vahmán-feliratosé szem- 
benézetben látható. Másrészt ikonológiai is, mert a nagyszentmiklósit készítő ötvös még csak nem is töre
kedett arra, hogy az ábrázolás realisztikus legyen, ami viszont a Pur-i Vahmán-t készítőnek kifejezetten a 
célja volt. (Az utóbbi edénynek a közép-ázsiai fémművességben egyedülálló volta is éppen ebből fakad, mi
vel a „keleti ezüst” vadászjelenetes táljait készítő ötvösök ettől kissé eltérő képtípust követtek, melynek 
egyik fő vonása éppen az idealizálás volt.) A nagyszentmiklósi esetében a realizmus hiányával a készítő ele
ve azt kívánta hangsúlyozni, hogy az ábrázolt férfi nem valóságos, nem földi vezér: a fején szimbolikus ko
ronát visel, képzeletbeli állaton lovagol, kisméretű1094 íjjal lő, nincsen másik fegyvere, nincs lószerszáma, 
nem visel övét. A képtípus tehát megegyezik, de a művészi felfogás és a sejthető tartalom alapvetően eltért.

Köztudott, hogy a Pür-i Vahmän-feliratos tál a hasonló tematikájú szászánidáknál későbbi; az azt készítő 
ötvös egy olyan képtípusra támaszkodott, amely már a készülése idején is ősinek számított, legkevesebb há
rom évszázadra tekintett vissza. Ez önmagában is igen figyelemreméltó! E  képtípusnak tudtommal legkoráb
bi megfogalmazása volt a Sáriból származó tál, mely a 4. század 1. felére keltezhető.1095 Egy másik, Hormuzdot 
hasonló kompozícióban ábrázoló tál keltezése vitatott, ennek esetében az 5. század vége-6. század-7. század 
eleje közti időszak jön számításba.1096 A Shösö-in-ban őrzött harmadikon ábrázolt királyt II. Sapurral azonosí
tották1097 (de szerintem későbbi a tál, ld. alább), míg az ufai tál III. Ardasir (628-630) korához kapcsol-

1091 Shepherd (1964) 80: balra; Splendeur Sassanide 193, No. 52; 196, No. 54; Harper (1981) 169., 171., 173. Valameny- 
nyi szászánida vadászjelenetes ezüsttál kompozíciójától eltér a The Cleveland Museum of Art alabástrom lószer
számdíszén (?) ábrázolt jelenet, melynél a lovas szemből támad az oroszlánra, Id. Shepherd (1964) borító.

1092 A tárgy első közlése Otcét Archeologiceskoj Komissii za 1868; ehhez nem tudtam hozzájutni. Később számtalan 
helyen közölték, a kincs szempontjából foglalkozott vele legkorábbban Hampel (1886) 86, fig. 46; Pulszky (1897) 
60; Odobesco (1896) II, 55; Nagy G.: Népvándorláskori túrán öltözet. ArchÉrt 21 (1901) 320-322. Feliratát ld. 
Livsic-Lukonin (1964) 162.

1093 Mavrodinov (1943) 127.
1094 Ezt a részletet László Gy. -  a hun aranyíjról korábban írt cikkében foglaltakra emlékezve (vö. Gy. László: The 

Significance of the Hun Golden Bow. ActaArchHung 1 [1951] 91-106, ld. még J. Harmatta: The Golden Bow of the 
Huns. Ibidem 107-151) a nagyszentmiklósi jelenet mitikus tartalma jelének tartotta, ld. László-Rácz (1977) 71. Nem 
biztos azonban, hogy itt valóban egy szimbolikus íj vagy egy íj szimbolikus ábrázolásával volna dolgunk, mert az va
lamennyi hasonló jelenet esetében ugyanilyen aránytalanul kis méretű, vö. 132. kép. Úgy gondolom, hogy a külön
leges tehetségű ötvös érezte: egy valósághű arányaiban ábrázolt íj megzavarta volna a kompozíció esztétikumát.

1095 Harper (1981) 127, Pl. 10.
1096 Ibidem 127-128, Pl. 14.
1097 Hayashi (1975).
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130. Az „égi vadászat” képtípusa I  (M: 1:1:4; 2, 3:1:3; 4: 1:2,5): 1: tál (Sári, 4. század); 2: tál (ismeretlen lelőhely, 
5-7. század); 3: a Pur-i Vahmán-feliratos tál (8. század); 4: tál (Turuseva, 9. század)

ható.1098 A Pür-i Vahmán-feliratosét a kutatás meglehetősen egybehangzóan a 8. századra, esetleg a 7-8. szá
zad fordulója és a 8. század közepe közti időszakra teszi.1099 Ismereteim szerint a tárgyalt képtípus egyik leg
későbbi előfordulása a rjabinovskajai (Káma-vidék) kincs medaillonján figyelhető meg, melyet 9-10. századi 
iráni készítménynek tartanak.1100 Kompozíciója pontosan megegyezik a szászánida koriakéval: a ló „repülő ga
loppban” halad, a nyíllal célba vett vad szintén függőlegesen ábrázolt, és a király szalagos koronát visel (131. 
kép: 2).1101 E képtípusnak egy másik késői használatával a Van-tó szigetén épült, világhírű achtamari templom

1098 Harper (1981) 129, Pl. 18.
1099 Darkevic (1976) 57-59, 66, Taf. 2; Trever-Lukonin (1987) 112, No. 17; Taf. 34, 35.
1100 Darkevic (1976) 8; 80, Tab. 6: 2.
1101 V V. Radlov: Sibirskija drevnosti. Zapiski Imperatorskogo Russkago Archeologiceskago Obscestva 7 (1895) Tab. 

XXXII: 4.
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keleti oldalán találkozunk (131. kép: 3). A 915-921 között készült frízen ugyanezt a jelenetet látjuk, csak ép
pen a faragó művész aktualizálásaival kiegészítve: a lovas feje vitathatatlanul turanid típusú, lába kengyelre 
támaszkodik, arca -  a szászánida ábrázolások merev, maszkszerű megfogalmazásával szemben -  expresz- 
szív.1102 Igen tanulságos ezt a kulturális keveredést és egy ikonográfiái prototípus bő fél évezredes továbbélé
sét tudomásul vennünk: egy olyan 4. századi szászánida képtípus áll előttünk egy 10. századi örmény keresz
tény templomon, amelynek antropológiai és tárgyi jegyeiben fölismerhető a szeldzsukok közeledése!

Hasonló tanulság kínálkozik két másik „szászánida” tál esetében is, csakhogy ez nem lesz annyira kézen
fekvő, mint a rjabinovskajai medaillon és az achtamari fríz esetében. A turusevai tál jelenete a vadászó ki
rály koronája típusára támaszkodó, általánosan elfogadott nézet szerint II. Sapurt ábrázolja (310-320), 
ugyanezen az alapon a korát is erre a korai időszakra teszik.1103 Véleményem szerint ez a tál biztosan nem 
az említett király korából származik, hanem egy jóval későbbi évszázadból (130. kép: 4). A  kard típusa 
ugyanis határozottan eltér a szászánida kor valamennyi kardábrázolásán láthatótól: görbülő végű markola
ta, a markolatgomb és a csónak alakú keresztvas egyértelműen olyan tipológiai jegyek, amelyek kizárólag 
később fordulnak elő -  ezek alapján inkább 9. századinak gondolom! Ugyanilyen a keresztvasa a Pur-i 
Vahmán-feliratos tál lovasának is, márpedig e tárgy korát illetően sosem volt vita a kutatásban, hogy az ne 
a szászánida kor utáni századok valamelyikében készült volna. Ugyanez lehet a helyzet a Shösö-in kincs
tárában őrzött tállal kapcsolatban. Az ezen ábrázolt királyt is II. Sapurral azonosítják, ami nyilvánvalóan a 
korona típusa alapján történt (ez az adott publikációból nem derül ki), és a király ruhája, fegyverzete és a 
lószerszám minden részlete valóban pontosan beleillik a hasonló tálak sorába. Egy árulkodó részletet föl
fedezhetünk azonban a nyeregtakaró jobb sarkában: egy medaillonban szenmurvábrázolás látható, ami -  
erre már utaltam (30. old.) -  Táq-i Bostán1104 előtt -  s különösen nem a 4. század elején! -  megnyugtatóan 
keltezhetően egyszer sem fordul elő a szászánida Iránban. Valószínűnek tartom, hogy ez a tál is (évszázad
okkal) későbbi II. Sapur koránál.1105

O. Grabar már jó ideje megfogalmazta azt a gyanút, ami azóta sokakban él: a „szászánida” vadászati je- 
lenetes tálak nem feltétlenül a rajtuk ábrázolt korona alapján általunk azonosítható király uralkodási ide
jéből származnak. A most elemzett ábrázolások egyértelműen megerősítik ezt: a hátrafordulva, ágaskodó 
oroszlánra nyilazó lovas király képtípusa évszázadokkal, több nemzedékkel túlélte a szászánida birodalom 
összeomlását és nem-szászánida környezetben is elterjedt. A Pur-i Vahmán-feliratú tál esetében külön ta
nulságos még látni a mérete megválasztásában megnyilvánuló archaizálást (ekkora ugyanis inkább a 4. szá
zadban volt szokásos, később általában kisebbeket használtak), amit színesít, hogy ugyanakkor az ábrázolás 
részletei kidolgozásánál az ötvös a saját kora és környezete jellegzetes vonásait adta vissza („adoption”).

Ennek a korai szászánida időkben kialakult és Közép-Azsiában fél évezreden át használt képtípusnak 
széles térbeli és időbeli elterjedtségére még egy példával kívánok rámutatni. A  hátrafordulva, ágaskodó 
oroszlánra nyilazó lovas király képtípusa a szászánida Iránból nemcsak Északra, az ázsiai steppére (Pur-i 
Vahmán), a Transzkaukázusba (Achtamar) és messze Nyugat felé (Nagyszentmiklós) jutott el, hanem igen 
távolra keleti irányban is. Azzal a selyemtöredékkel kapcsolatban, mely a Narában levő Horiuchi-szentély- 
ben őrzött selyemtöredéken látható (131. kép: 4), a lovagló férfi arctípusa alapján, továbbá az ábrázolás or
namentikái elemei, valamint a ló farán feltüntetett kínai írásjel (jelentése: „uralkodó”) és meghatározott 
textiltechnikai sajátosságok következtében sosem merült föl még egy pillanatnyi kétség sem, hogy nem va
lamilyen szászánida importtárggyal van dolgunk, hanem egy eredeti távol-keleti készítménnyel. Ugyanígy 
persze az sem volt kétséges, hogy a selyem díszítése szászánida képtípust követ. A rajta ábrázolt, szárnyas 
lovon ülő, hátrafelé nyilazó férfira az imént tárgyaltakkal egyező módon, azaz két lábon ágaskodó oroszlán 
támad. E selyem korát az újabb kutatás a korábbi keltezés (8. század) helyett a 7. század 3. negyedére 
teszi,1106 amit jóval könnyebb volna elfogadnunk, ha az sokkal inkább a távol-keleti selymek történetére, s 
nem különféle iráni és közép-ázsiai ábrázolások kormeghatározásának a szerző részéről fenntartás nélkül 
történt adaptációjára támaszkodnék.

1102 M. S. Ipsiroglu: Die Kirche von Achtamar. Bauplastik im Leben des Lichtes. Berlin-Mainz 1963, 65, Abb. 22: bal
ra; S. Der Nersessian: Achtamar. Milano 1987, Abb. 70.

1103 Trever-Lukonin (1987) 107, No. 3; Harper (1981) 197-199; Splendeur Sassanide 193, No. 52; Tanabe (1998) 98.
1104 Fukai-Horiuchi (1972) II, Pl. XLVI.
1105 Egy másik, Narában őrzött tál, melyen egy ágaskodó leopárd száll szembe a teljesen szokatlan pózban ábrázolt 

királlyal: K. Tanabe: A Sasanian Silver Plate with a Leopard Hunt. BullAsialnst 1 (1987) 82, Fig. 1. Egy hasonló 
típusú tál a közelmúltban vált ismertté egy japán magángyűjteményből: idem (2001) color Pl. I. a 176-177. old. 
között.

1106 Von Falke (1953) Abb. 80; Domyo (1981) 115, Pl. XV

350



131. Az „égi vadászat” képtípusa, II (M: különböző): 1: ezüsttál részlete (Indus-medence, 5. század);
2: medaillon (Rjabinovskaja stanica, 9-10. század) 3: 915-921 között épült templom kőfaragványa (Achtamar); 

4: 8. századi kínai selyem (Horiuchi-szentély gyűjteménye)

Összefoglalva: A bemutatott példák azt mutatják, hogy a hátrafordulva, ágaskodó nagymacskafélére nyi- 
lazó lovas király szászánida eredetű képtípusa térben és időben sokfelé elterjedt. Ennek során apró változ
tatásokat eszközöltek rajta; egy-egy fontos, jellegzetes elem szerepeltetésével tárgytipológiai aktualizálást és 
kulturális adaptációt hajtottak végre. Mit jelent hát az, hogy a nagyszentmiklósi 2. sz. korsó „égi vadászat” je
lenetének a szászánida, illetve közép-ázsiai ábrázolások sorában találjuk meg a párhuzamát? Az egyezéseket 
és eltéréseket mérlegre téve: szó sem lehet arról, hogy a nagyszentmiklósi ábrázolás egészét -  netalán magát 
a korsót is -  szászánida vagy közép-ázsiai eredetűnek tarthatnék. Egyezés ugyanis egyedül magában a képtí
pusban mutatkozik, mert a kompozíció, az ábrázolt téma (vadászat -  mitikus jelenet) és az ábrázolt tárgyak 
részletei lényegesen eltérnek egymástól. Ezen eltérések történeti jelentőségét, azaz hogy a nagyszentmiklósi 
nem tisztán keleti készítmény, alátámasztja az, hogy az itt tárgyalt keleti ábrázolások egymáshoz lényegesen 
jobban hasonlítanak, mint a nagyszentmiklósi a keleti párhuzamaihoz (kivételt a Pur-i Vahmán-tál jelent). 
Mindez pedig úgy magyarázható, hogy a nagyszentmiklósi korsót készítő ötvös szeme előtt -  konkrét vagy át-
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132. A nyilazó vadász alakja a nagyszentmiklósi 2. sz. korsón (1) és a mödlingi korongon (2) 
(komputertechnika: Réti Zsolt) (M: 1: 3:1; 2: 4:1)

vitt értelemben egyaránt -  valóban állhatott egy ilyen keleti eredetű képtípus, ám ő azt csak felhasználta, 
melynek során az eredetin lényeges, a saját folklórjához igazodó tartalmi változtatásokat eszközölt. Ennek 
tartalmához lehatolni nincsen és valószínűleg nem is lesz módunk. Ezért (is) ajánlok nagyfokú óvatosságot a 
2. és 7. sz. korsón látható ábrázolások párhuzamainak történeti értékelése során.

Mindennél közelebbi párhuzama az „égi vadásznak” a mödlingi mellbogláron ábrázolt íjász (132. kép: 2); 
a rokonság Bóna I. szerint a nagyszentmiklósi kincs avar eredetére nézve is irányadó.1107 A két ötvös ugyan
azt a képtípust használta; a szembenézetben bal oldali boglár íjászával az egyezés oly nagy mértékű, hogy 
arra a feltételezésre csábít: egyiket a másikról másolták volna??? Ilyen fokú egyezésről csak ezen korong 
esetében beszélhetünk, mert a jobb oldali a bal oldalinak pusztán analógiája: annak a férfinak nem látszik 
a szakálla, és a lábait térdelő helyzetben ábrázolta az ötvös. A bal oldali korongon látható íjász testét ágyék
magasságban „elvágta” az ötvös, a két láb hiányosan, anatómiailag irreálisan van a test alatt. Ez azt mutat
ja, hogy az ötvös egy álló íjász ábrázolását használta előképül, amelyhez a lábakat már csak jelzésszerűen il
lesztette hozzá -  ettől határozottan eltér a jobb oldali korong, melyen az emberi alak teljes és anatómiailag 
helyesen ábrázolt. A  mödlingi bal oldali boglár és a nagyszentmiklósi „égi vadász” egyezései (test- és íjtartás, 
korszakán, négyszögletes „páncéllemezek”) a 2. sz. korsó avar kapcsolatát jelzik.

A 2. és 21. sz. edények állatküzdelmi jelenetei (külső kapcsolataik1108)

A most tárgyalthoz hasonló a helyzet a kincsen látható állatküzdelmi jelenetek esetében is (2. sz. korsó és 
a 21. sz. csésze alján kívül [161. kép]). Köztudott, hogy ilyenek Nimrud (Kr. e. 9. század 1. fele), Persepolis 
(Kr. e. 485-465) stb. óta Eurázsia számos kultúrájában, a kelet-európai steppén pedig legkorábban a szkí
ta korban kimutathatók.1109 A széles térbeli és időbeli elterjedés miatt természetesen senki sem gondol ar
ra, hogy velük kapcsolatban mindig és mindenütt közvetlen közel-keleti, görög, római, bizánci hatást felté
telezzen; mindenki elfogadja, hogy az állatküzdelmek szemmelláthatólag számos eurázsiai nép és művész

1107 Bóna (1984) 344.
1108 Belső kapcsolatukat, azaz összehasonlításukat ld. 394. old.
1109 M. Rostovtzejf: The Animal Style in South Russia and China. Princeton Monographs in Art and Archaeology 14 

(Princeton-Leipzig-London 1929); N. Fettich: Die Tierkampfszene in der Nomadenkunst. Recueil d’études 
dédiées á la mémoire de N. P. Kondakov. Praha 1926, 81-92; G. Kossack: On the Origins of the Scytho-Iranian 
Animal Style. In: Kossack (1998) 39-96.
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fantáziáját megragadhatták (legföljebb a képtípus terjedése módjának kellene több figyelmet szentelni1110). 
Ami a kompozíciót illeti, a dolog természetéből fakad, hogy az állatküzdelmi jelenetekben mindig egy ra
gadozó az, amelyik egy gyengébb állatra támad. Három fő típusuk van: oroszlán és bika vagy szarvas, sas és 
kígyó vagy nyúl, valamint griff és valamilyen nagytestű négylábú harcát ábrázolják.1111 Az már a vallástörté
net és a folklorisztika illetékességébe tartozó kérdés, hogy e jelenetek az egyes, konkrét esetekben tényle
gesen mit jelenthettek a különféle népek számára; a sokféle interpretáció közül a legnagyobb valószínűség
gel mindössze annyi állítható, hogy az állatküzdelmek ábrázolásai az uralkodói hatalom kifejeződésének 
tekinthetők.1112 A bennünket érdeklő eset megítélése során legyünk azonban realisták: a már ismertetett 
okból a nagyszentmiklósi állatküzdelmi jelenetek esetében nincs reményünk az ábrázolás ideológiai tartal
mának megismerésére.

A kincs belső összefüggéseinek feltárásához fontos adalék, hogy míg a 2. és 21. sz. edény állatküzdelmi 
jelenetének kompozíciója közel áll egymáshoz, addig komoly köztük az eltérés mind a technikai kivitelben, 
mind az állatok ábrázolása tekintetében (különbözik a megtámadottak fajtája, és a támadókban is csak any- 
nyi a közös, hogy mindkettő képzeletbeli lény). Az említett szempontok alapján egyértelmű, hogy a 2. és 21. 
sz. vagy egymás után, vagy egyszerre, de nagyon eltérő iskolázottságú mester kezétől készülhetett. Akár a 
későbbit a korábbi alapján, akár egymástól függetlenül, de valamilyen közös forrás alapján készítették el 
őket, mindkét variáció ugyanazt a fontos kultúrtörténeti következtetést kínálja a számunkra: vagy a meg
rendelő és/vagy a készítő részéről nyilvánult meg igény ugyanazon ábrázolás iránt, vagy pedig egy ízlésbeli 
folytonossággal van dolgunk. A sorrendiség a kincs belső kronológiája szempontjából bír jelentőséggel (ld. 
563-564. old.), e fejezetben a hasonlóság fokozataival foglalkozunk.

Hogyan viszonyulnak a nagyszentmiklósi állatküzdelmi jelenetek a kora középkori keleti edényeken lát
hatókhoz? A kincs kutatásában N. Mavrodinov óta szokás hivatkozni a Perm-vidéki Polovodovón és Koma- 
rovón talált ezüsttálakra (133. kép: 4, 5); mindkettő közepében hasonló kompozícióban ábrázolt állatküz
delmet látunk. Az elsőn egy oroszlán marcangol szarvast; ezt a tálat 8. századi, esetleg annak 2. feléből vagy 
végéről származó kelet-iráni, illetve közép-ázsiai készítménynek határozták meg,1113 míg a másodikat, me
lyen szintén oroszlán a támadó, iráni terméknek tartják és a 7-8. századra keltezik.1114 Mármost a közép
ázsiai ötvösségben és általában: a közép- és belső-ázsiai ábrázolások között lehetne még tovább keresni pár
huzamokat, majd pedig arra a következtetésre jutni, hogy mivel előfordulnak hasonlók Keleten, ezért hát 
egyértelmű: a tárgyalt korsó, sőt a kincs a Kelet kulturális jegyeit viseli magán. Célszerűbb azonban e prob
lémához más módon közeledni.

Először is figyeljünk föl arra, hogy az említett ázsiai ábrázolásokon macskaféle a támadó, és nem egy 
képzeletbeli lény, mint Nagyszentmiklóson. Ez máris olyan alapvető tartalmi különbséget jelent a két cso
port között, hogy akár már egyedül ennek alapján is elvethető a nagyszentmiklósiak közép-ázsiai eredezte- 
tésének gondolata. A részletek kidolgozása is -  mind a stílus, mind az ornamentikái elemek tekintetében -  
élesen különbözik egymástól; a nagyszentmiklósiak készítői minden apró részletnél a keletiektől eltérő mó
don jártak el. Egyébként is hiba volna eredeti keleti kompozíciónak minősíteni azon állatküzdelmi jelene
teket, melyeknél macskaféle küzd egy patás állattal, mivel ez is ősi képtípus volt -  elég csak egy pillantást 
vetni egy Kr. e. 490 körül Thrákiában s egy Kr. e. 350 körül Kilikiában vert ezüstpénzre, melyen foltos pár
duc bikát, oroszlán szarvast marcangol (133. kép: 2),1115 vagy egy Kr. e. 5. századi szkíta lószerszámdíszre (?) 
(133. kép: 1), melyen ugyanilyen pózban látható párduc és szarvas együttese.1116 A polovodovói és komaro- 
vói tál (133. kép: 4, 5) Közép-Ázsiában, illetve Iránban készült ugyan, de a képtípusuk antik gyökerű! Nem 
meglepő, hogy állatküzdelmi jelenetekkel Bizáncban is találkozunk, méghozzá évszázadokkal a fennemlí
tett, a steppe régészeti kutatása által preferált közép-ázsiai ötvöstermékek készülése előtti periódusban. 
Nagyszentmiklós, egy Kárpát-medencei kincs vizsgálata szempontjából igazán nem lehet közömbös az a kö
rülmény, hogy Bizánc hagyományosan és kézenfekvő módon évszázadokon át hatással volt Közép-, Délke-

1110 A Kárpát-medencei kora középkori leletanyaggal kapcsolatban -  Fettich N. és László Gy. nyomdokába lépve -  
nyomatékosan erre hívta fel újból a figyelmet Dekán (1972) 365-367.

1111 Rice (1975) 18.
1112 Von Euw (1991) 191.
1113 Marsak (1971) 29; idem (1986) Fig. 24; 429, No. 24; Darkevic (1976) 25; 79, Taf. 5: 2.
1114 Smirnov (1909) Taf. CXIV, No. 289; Darkevic (1976) 18-19; 70, Taf. 4: 2.
1115 Rawson (1977) 11, Fig. 25a, 25b.
1116 A. I. Kubysev-M. V Koval’ov: Skifs’kyj bratoljubivskyj kurgan V st. do n. é. na Chersonscyni. Archeologija 1994/1, 

borító; Gold 369: alul.
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133. Allatküzdelmi jelenetek, I  (M: 1: 2:3; 2: kb. 2:1; 3: ismeretlen; 4: 1:3; 5: 1:2): 1: dísztárgy (Bratoljubil’skoe, Kr. e. 5. 
század); 2: Mazaceus, Kilikia satrapájának Kr. e. 350 körül veretett ezüstpénze; 3: omajjida palota mozaikpadlójának 
részlete (Khirbat el-Mafjar, 8. század); 4: Iránban készült tál (Komarovo, 7-8. század); 5: Mervben(?) készült ezüsttál

(Polovodovo, 8. század 2. fele)
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let- és Kelet-Európa anyagi kultúrájára és művészetére. Ezért tanulságos lesz most néhány példát Bizánc
ból, illetve annak kisugárzásaiból is megtekintenünk.

Egy ilyet egy 450-525 között Konstantinápolyban készült ezüsttál kínál, melyen tigris és ibex harca 
látható.1117 Ugyanilyen a bizánci császári palota híres mozaikján és a delphi bazilikában látható jelenet is, 
ahol leopárd támad szarvasra.1118 (A konstantinápolyi ábrázolás kronológiájával kapcsolatos hatalmas, de 
lezárultnak látszó vitába1119 nemrég a kisszíjas veretes öv ábrázolása alapján belekapcsolódva az előbbi tá
léhoz közel álló, a 6. század közepére való keltezést javasoltam.1120) Az említetteknél közelebb kerülünk 
Nagyszentmiklóshoz, ha olyan állatküzdelmi jeleneteknek nézünk utána, amelyeken griff a támadó. Első
ként az azerbajdzsáni Toprag Kalán talált tálat említem, melyen egy szárnyas griff támad őzre (134. kép: 
1) .1121 E tál korát és származási helyét a közzétevője -  különösebb indoklás nélkül -  a 4-5. századra tette, 
és a formája alapján közép-ázsiai eredetűnek határozta meg.1122 Ugyanilyen „szúnyoggriff” látható a boió- 
tiai Skripou 873/74-ben épült templomának egyik frízén (134. kép: 2); ezt N. Mavrodinov vonta be elsőként 
a kincs tanulmányozásába.1123 E példák egyszerű kronológiai alapon elkönyvelhetők a nagyszentmiklósi ál
latküzdelmi jelenetek „előzményének”, „kortársának”. Mit kezdjünk viszont azokkal, amelyek minden két
séget kizáróan későbbiek a tárgyalt kincsnél? A „szúnyoggriff” egy 1100 körül készült magyarországi kőlap
töredéken is előfordul,1124 amihez hasonló állatküzdelmet látunk a székesfehérvári bazilika egyik -  azonos 
korú -  medaillonos faldíszén (134. kép: 3).1125 Ezt László Gy. -  részletes értékelés nélkül -  célszerűnek lát
ta a nagyszentmiklósi állatküzdelmi jelenettel párhuzamba állítani,1126 míg Fettich N. a honfoglalás kori to
temek román kori továbbélése (???) bizonyítékaként tárgyalta.1127 (E párhuzamba állítással mindketten azt 
a magyar kutatásban évtizedeken át elterjedt véleményt tették magukévá, mely szerint a 11. századi fara
gott köveken a honfoglalás kori palmetták továbbélése mutatható ki.1128) Ám hogy Székesfehérvár esetében 
mennyire nem egy helyi, Kárpát-medencei kulturális elem továbbéléséről van szó, azt kétségbevonhatatla- 
nul tanúsítja a Theophanu 972. április 14-én kiállított házassági oklevelén látható állatküzdelmi 
jelenet,1129 melyben -  akárcsak a székesfehérvári kövön és a nagyszentmiklósi medaillonokban -  griff az, 
ami szarvasra támad (134. kép: 5). Márpedig egy bizánci hercegnőnek a császári udvarban készült okmányá
ra igazán nem a nagyszentmiklósi kincs lehetett „hatással”, amint a 11-12. századi velencei kőfaragványok 
nagyszámú állatküzdelmi jelenetére (134. kép: 6)1130 sem.

1117 Spirituality 83-84, No. 72; Mundell Mango (1986) 275, Fig. 102: 1.
1118 Trilling (1989) Fig. 15, 75.
1119 Irodalmát Id .P l  Nordhagen: The Mosaics of the Great Palace of Constantinople: A Note on an Archaeological 

Puzzle. In: Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium. Hg.: L. Ryddén-J. O. Rosenqvist. Swedish Research 
Institute in Istanbul. Transactions 4 (Istanbul 1993) 167-171.

1120 Bálint (2000) 128-130.
1121 Aslanov-Golubkina-Sadychzade (1966) Taf. XIX: 1; Erdélyi (1968) 36. 8. j. szerint a vele talált palack az 5. század

ra keltezi; 45, Fig. 3; N. M. Guliev: O torgovych svjazach Kavkazskoj Albanii. Material’naja kul’tura Azerbajdzana 
9 (1980) 108, Taf. Ill: 1; Koselenko (1985) 174, Tab. LX: 10.

1122 Egyértelműen megmutatkozik az is, hogy ezen egyetlen tál alapján semmi alapunk nincsen a szóban forgó 
nagyszentmiklósi ábrázolás gyökereit a Kaukázus környékén keresni. Ez utóbbi ilyen formában persze nem me
rült föl, de a „kaukázusi ötvösségnek” vagy „kaukázusi fémedény-művességnek” a kincsünk kapcsán is vissza-visz- 
szatérő feltételezése (vö. 242-244. old.) miatt mégis szükségesnek láttam erre rámutatni.

1123 Mavrodinov (1943) 170, Fig. 114. Grabar (1963) Pl. XLI: 3.
1124 7jóth] S.: Kőlaptöredék fonatkörpárban Agnus Dei és griff alakjával. In: Pannonia Regia. Szerk. Mikét Á.-Takács 

I. Budapest 1994, 91,1-32.
1125 Dercsényi D.: A  székesfehérvári királyi bazilika. Budapest 1943,67. kép; II Nagy K.-Tóth M.: Kutaspuszta Árpád

kori templomának díszítése. In: A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerk.: Kollár T Szeged 2000, 253. 42. j.
1126 László-Rácz (1977) 78.
1127 Budinsky-Kricka-Fettich (1973) 152; 237, Abb. 81.
1128 Ez egy jellegzetesen hungarocentrikus szemlélet, amelyik nem számol az európai emlékekkel; a szóban forgó pal

metták ugyanis a román kori ornamentikában mindenütt föllelhetők. E szemléletmód egyértelműen elhibázott 
voltáról írásban eddig sajnos csak rövid célzás esett, vö. Marosi (1996) 1032-1033.

1129 Von Euw (1991) 177, Abb. 2.
1130 Különösen szembetűnő a 2. és 21. sz. edényen látható jelenetnek azzal a képtípussal való egyezése, amelynél griff 

támad négylábú állatra: Swiechowski-Rizzi (1982). Ezt a könyvet Tóth Melinda szívességéből ismertem meg, itt is 
köszönetét mondok érte.
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134. Allatküzdelmi jelenetek, II (M: különböző): 1: tál töredéke (Toprag kala, 7-9. század); 2: 873/874-ben épült 
templom kőfaragványa (Skripou); 3: kőfaragvány (Székesfehérvár, 12. század); 4: Grgur proconsul ciboriuma 

(Zára [Zadar, Horvátország], 1030-1036 között); 5: Theophanu császárné 972. április 14-én kelt házassági oklevele;
6: tondó (Velence, 13. század)

356



Az utóbbi, szándékosan irreleváns kijelentéssel arra akartam figyelmeztetni, hogy a jelenetes ábrázolá
soknál az adott képtípus kulcsát nem feltétlenül a kronológiailag éppen legközelebb álló, korábbi elem 
nyújtja. Minthogy pedig a most tárgyalt ábrázolások semmilyen körülmények között sem fűzhetők föl egyet
len kronológiai és a térbeli terjedést kifejező láncra (Bizánc —► Közép-Azsia —► Nagyszentmiklós —► Székes- 
fehérvár, Velence és Konstantinápoly), ezáltal nemcsak a griffes állatküzdelem képtípusának a kora közép
korban is hosszú életére és kedvelt voltára találtunk bizonyítékot, hanem tanulságokat Nagyszentmiklós 
kutatása számára:

a) A nagyszentmiklósiakhoz hasonló állatküzdelmi jelenetek a kora középkorban másutt és máskor is 
föllelhetők, mint Közép-Ázsiában, ráadásul azok a közép-ázsiai ábrázolásoktól függetlenek. (Ezáltal is 
megmutatkozik, hogy mennyire megtévesztő lehet, ha egy prekoncepciótól vagy egyoldalú tájékozottságtól 
vezettetve előre kiválasztjuk azt a régiót, azt a forráscsoportot, ahol a párhuzamokat, analógiákat egyálta
lán szándékunkban, illetve módunkban áll keresni.)

b) A számbavett párhuzamok egy része Nagyszentmiklósnál mindenképpen korábbi, a másik pedig ké
sőbbi. Az állatküzdelmi jelenetek a kora középkorban sem földrajzilag nem köthetők egyetlen régióhoz, 
sem pedig egyetlen szűkebb periódus jellegzetes kompozíciójának nem tarthatók. Végül pedig az a tény, 
hogy az ábrázolt állatok fajtája még egyazon kincsen (Nagyszentmiklós) belül is lehet más-más, megerősíti 
azt, ami különben eddig is magától értetődő volt: a képtípus egyedüli lényege a két lény küzdelme, s min
den további az ötvös vagy kőfaragó stb. kulturális környezetén és egyéni látásmódján, kézügyességén mú
lott, illetve esetleg a megrendelő igényétől függött.

c) Konkrétan: a griff és szarvas küzdelmének ábrázolása a nagyszentmiklósi edényeken bizánci -  és nem ke
leti! -  eredetű.

Befejezésül vizsgáljunk meg még egy „keleti”, valójában bizánci állatküzdelmi jelenet-ábrázolást! Ez is 
kétféle következtetés lehetőségét kínálja, továbbá alátámasztja az eddigiekben tett megállapításokat. Egy 
régóta ismert selyemszövetről van szó, melynek sok darabja jutott el különféle nyugat-európai kincstárak
ba (135. kép: 7),1131 s amelyiknek az észak-kaukázusi Moscevaja balka szenzációs leletei között napvilágot 
látott töredékéről külön feldolgozás is született (135. kép: 2).1131 1132 Ez -  és variánsai -  a 8. században Bizánc 
belső tartományai egyikében vagy Szíriában készült, s az első, általános vonatkozású érdekessége az, hogy 
-  bizánci termék létére! -  Bahram Gür (420-438) híres vadászatát ábrázolták rajta. (Az arab világban év
századokon át megénekelt történet egyik változata szerint ez a szászánida király egy vadászaton egyetlen 
nyíllal terített le egy szarvast és az arra támadó párducot.1133) A selyemszövő az imént tárgyalt állatküzdel
mi jelenetek térben és időben szélesen elterjedt témáját tartalmilag kiegészítette, kompozícióját átformál
ta. Ez úgy történt, hogy a két elemet: az évezredes állatküzdelmi jelenetet és ezt a szászánida vadászati 
történetet1134 egymással kombinálta. (Eljárása a többször emlegetett „egyedi feldolgozásnak” s mindenkép
pen az Ettinghausen-féle „adoption” fogalmának jó illusztrációja.) Nagyszentmiklós kutatása számára ezen 
ábrázolással kapcsolatban mindössze annyi érdemel említést, hogy a két állat együttese -  különösen ha a 
szarvas hátraforduló fejét nézzük -  közel áll a 2. sz. korsón láthatóhoz, bár ennek valószínűleg nem szabad 
túlzott jelentőséget tulajdonítani.

A második tanulság a már a Liber Pontificalis által IV. Gergely pápa idejében (827-844) 
említett1135 Bahram Gür-jelenetes selymek készülési helyéből vonható le, mert a kutatásban még csak föl 
sem merült annak lehetősége, hogy Iránból vagy Közép-Azsiából származnának, annyira vitathatatlanul bi
zánci készítmények! Ha mármost az ezekkel a szövetekkel kapcsolatos történeti szempontokat egy sorba 
rakjuk, akkor az előállítási helyük egy igen fontos, általános vonatkozású következtetésre vezet bennünket

1131 Ld. pl. von Falke (1953) 11, Abb. 59; G. Vial: Le suaire de Saint-Calais. Bull CIETA 20 (1964) 27-38; Wentzel 
(1972) 22-23, Abb. 19,20; idem (1973) 71, Abb. 28; Bizantini fig. 346, No. 259; Stauffer (1991) 34, No. 35; 102-103, 
No. 35; Muthesius (1997) Fig. 26A, 79B; Glory 406.

1132 A. A. Ierusalimskaja: Tkan’ s Bachram Gorom iz mogil’nika Moscevaja Balka. Trudy GosÉrm 5 (1961) 40-50; 
idem (1997) 239; Taf. LXXXV, Abb. 222.

1133 A. Christensen: Elran sous les Sassanides. Annales du Musée Guimet, Bibliothéque d’Études 48 (Copenhague- 
Paris 1944) 277. 2. j. (Reprint: Osnabrück 1971). -  A sokféle változatban megénekelt történetet és annak külön
féle ábrázolásait ld. Orbeli (1939) 725-732; R. Ettinghausen: Bahram Gur’s Hunting Feats or the Problem of 
Identification. Iran 19 (1979) 25-31.

1134 Maga a képtípus általánosan elterjedt a 8-9. századi bizánci selymeken: Stauffer (1992a).
1135 J. G. Beckwith: Byzantine Tissus. In: Actes du XIVC Congrés International des Etudes Byzantines ä Bucarest. 

Red.: M. Berza-E. Stanescu. I. Bucure§ti 1974, 347.A; A. La Barre Starensier: An Art Historical Study of the 
Byzantine Silk Industry. Doktori disszertáció kézirata, Columbia University 1982, 163-180.
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135. Az „égi vadászat” képtípusa, III: Bahram Gur (420-438) vadászatát ábrázoló 8. századi bizánci selymek 
(M: kb. 1:4): 1: St. Calais ereklyetartója; 2: Moscevaja balka: az eredeti minta rekonstrukciója

a képtípusok vándorlásával, a kultúrák egymásra hatásával kapcsolatban. A szászánida művészetnek Bi
záncra gyakorolt hatásáról igen gyakran esik szó;1136 ez Nagyszentmiklós és az egész kora középkori kelet
európai steppei régészeti kutatását eddig nem befolyásolta. Most viszont egy olyan konkrét eset áll előt
tünk, amelynek elméleti tanulságával feltétlenül szembe kell néznünk. Amikor közép- és kelet-európai 
leletek esetében szászánida eredetet feltételezünk, vagy ilyen hatást kutatunk, akkor ne feledjük a 
Moscevaja balka-típusú selyem által kínált tanulságot: a képtípusa klasszikus eredetű, a témája szászánida 
(egyéni kiegészítéssel) -  s mindez egy Bizáncban készült szöveten látható! Eszerint megvolt rá a lehetőség, 
előfordulhatott, hogy a nagyszentmiklósi ötvös még egy vitathatatlanul szászánida (adaptációjú) állatküzdelmi 
jelenetet is Bizáncból vehetett át!

„Orient oder Rom”? Sapienti sat.

Az „analógiák”

Az „analógia” (Analogie) fogalma alatt a hasonlóságnak olyan, a „párhuzaménál” magasabb fokát értem, 
mely vagy bizonyos részleteknek (pl. forma, képtípus, ornamentika, ötvöstechnika stb.), vagy a tárgy egészé
nek egy másik tárggyal lényegesnek tekinthető vonásokban való egyezését jelenti. Ilyenek nem következhet
nek be mindazon -  feltételezett! -  jelenségek, folyamatok következtében, melyeket a kutatás rendszerint az 
eufemisztikus, illetve bárhová behelyettesíthető „hatás” fogalma alatt könyvel el. Feltételezésem szerint 
ezekben az esetekben a mesterember már nem egyszerűen a maga kora „divatját”, illetve divatját1137 követ
te vagy szolgálta ki, azaz az adott kulturális közkincs szellemében dolgozott, hanem a szeme előtt -  tényle
gesen vagy elméletben -  valóban valamilyen konkrét prototípus vagy mintakönyv kellett, hogy álljon. Ezért 
az ilyen egyezések automatikusan kétféle -  valójában egymással együttjáró! -  következtetés lehetőségét 
hordják magukban: egy kronológiaiét és/vagy egy tipológiaiét. Mindkettő arra az általánosan elfogadott elő

1136 Több részletében felülvizsgálatra szorul, de a legátfogóbb ma is A  Grabar: Le rayonnement de fart sassanide 
dans le monde chrétien. In: La Persia Medioevo. Accademia Nazionale dei Lincei 368 (Roma 1971) 679-707.

1137 Az első alatt a régészek által gyakran használt terminust, a másodikon a valódi divatot értem.
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feltételezésre alapul, mely szerint a tipokronológiai fejlődés a világ különböző pontjain nagyjából azonos rit
musú volt. (E szemléletnek módszertanilag gyenge pontja az, hogy -  amint röviden már jeleztem -  az anya
gi kultúra terjedésének konkrét formái és módjai a kora középkori Közép- és Kelet-Európábán teljesen tisz
tázatlanok). A régészeti leleteken látható ábrázolások esetében megmutatkozó egyezések értékelése még a 
tárgyakénál is bonyolultabb; míg ez a görög és római művészeti emlékek esetében igen magas fokra jutott el, 
ugyanez a közép- és kelet-európai emlékanyagon belül teljesen kidolgozatlan. Ez eredményezi többek kö
zött, hogy a hasonlóságok értékelésébe az utóbbiak esetében több szubjektív elem is belekerülhet.

A nagyszentmiklósi „győztes fejedelem ” ábrázolása (136. kép)

Ez a kincsnek az „égberagadási jelenet” mellett a másik leghíresebb, legtöbbet publikált részlete. A sok vé
leménynyilvánítás ellenére mondhatni minden kérdés tisztázatlan körülötte. Bevezetésül azt a két közis
mert jelenetet veszem szemügyre, amelyik az utóbbi évtizedekben vált ismertté és kapott szerepet a kincs 
kutatásában. Azért szükséges foglalkozni velük, mert Nagyszentmiklós avar származása bizonyítékai sorá
ban emlegetik őket. Ezzel az a célom, hogy a kincs kutatói jobban figyeljék: milyen mértékűek lehetnek a 
kompozíciókban megfigyelhető tipológiai hasonlóságok, netán azonosságok, és hogy az ilyen hasonlóságok 
értékelésében meddig tanácsos elmenni.

Avar analógiák?
Nagyszentmiklóssal kapcsolatban már egy negyed százada tartják számon a Balatonszőlős-Tsz-istálló ,,A’ 
sírjából múzeumba került késő avar kori (annak végéről származó1138) kerek öwereten1139 látható ábrázo
lásnak a 2. korsó „győztes fejedelmével” való hasonlatosságát.1140 „Népszerűségét” annak köszönheti, hogy 
a korábban idézettek után ez a kincshez kulturálisan és földrajzilag egyaránt legközelebb állónak tűnt. 
A két ábrázolás több eleme valóban megegyezik: mindkét ló balra néz és fel van kantározva, gyeplő van raj
tuk, egyiken sincsen nyereg és kengyel. Mindkét lovas sisakot visel, kezében lándzsa van s térde enyhén fel 
van húzva (137. kép: 1). A  két ábrázolás közti eltérések egy része könnyen írható a kétszeres méretbeli kü
lönbségükre (Balatonszőlős -  Nagyszentmiklós átm.: 3,35 cm -  6,8 cm), meg persze a két ötvös előtt álló 
feladat nagysága és a technikai felkészültségük közötti nyilvánvalóan óriási különbségre. Az összehasonlí
tásukkor azonban nem ennek kell jelentőséget tulajdonítani, mert a két ábrázolás művészi koncepciója, a 
dinamikus, illetve statikus kompozíció közti eltérés ennél jóval nagyobb horderejű.1141 Van továbbá a két 
kompozíciónak egy olyan eleme -  az álló fogoly megléte vagy hiánya -, mely egyértelműen figyelmeztet ar
ra, hogy az ábrázolással teljesen más-más tartalmat kívánt kifejezni a két ötvös. Erre alapozom azt a véle
ményem, hogy a balatonszőlősi és nagyszentmiklósi ábrázolásnak nincsen közvetlen köze egymáshoz.

A komárom-hajógyári (Komárno-Lodenice, Szlovákia) avar temető 71. sírjában napvilágot látott 
nagyszíjvég felső végén egy lovasnak -  az igen alacsony színvonalú művészi megfogalmazás és a gyenge 
technikai kivitel következtében nehezen kivehető -  figurája látható (137. kép: 2). A z  ásató és publikáló ezt 
kapcsolatba hozta a „győztes fejedelem” jelenetével.1142 Ezért szükséges megvizsgálnunk ezt a párhuzamot, 
mégpedig az előbbihez hasonlóan ismét számolva azzal, hogy a komáromi nagyszíjvéget készítő ötvös tudá
sát a nagyszentmiklósi korsó mesterével nem lehet egy napon említeni. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az 
ötvöstechnikai felkészültségek eltérése nem befolyásolja az ikonográfiái azonosság vizsgálatát.

A komáromi szíjvégen a felemelt mellső lábakkal ábrázolt, erősen stilizált ló balra néz, a mellén látható 
két vonal a szügyelőt jelezheti. A  lovas alakja rendkívül gyengén megkomponált. Egyrészt a lóéhoz képest 
túlméretezettre sikeredett: az ember lába lejjebb ér, mint az állaté, másrészt testének a melltől fölfelé eső 
részét hely hiányában már nem tudta ábrázolni az ötvös. Ez egy elemi kompozíciós hiba. Nagyon tanulsá
gos ezt a nagyfokú járatlanságot, alacsony színvonalat azzal a szép és szabályos kompozícióval, valamint 
gondos technikai kivitellel összehasonlítanunk, ami a nagyszíjvég indás díszítésénél látható. Egyértelműen 
megmutatkozik, hogy míg az ötvös az utóbbiban igen gyakorlott, az alakos jelenet megalkotásában teljesen

1138 A. Distelberger: Das awarische Gräberfeld von Mistelbach (Niederösterreich). MonFrühMitt 3 (Innsbruck 1996) 
58.

1139 Németh (1969) 156, 6, 7. kép; 159,11. kép; Garam (2002) 100, 25. kép A: 2.
1140 E hasonlóság mértékéről vita folyt: László (1970) 132-133; Dekán (1972) 434-435; László-Rácz (1977) 66 (a le

lőhely tévesen: Lovasberény); László (1973) 132-133.
1141 Az utóbbiról ld. Dekán (1972) 434.
1142 Trugly (1987) 277, Abb. 13: la; 291-294; Taf. XV: 8a; Taf. XXXIII: 9a; idem (1994) 61, Fig. 30.
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136. A „győztes fejedelem”a nagyszentmiklósi 2. sz. korsón (M: 2:1)

járatlan volt. Ha mármost szembeállítjuk egymással a kétféle kivitelt és színvonalat, akkor meg kell állapí
tanunk, hogy a nagyszíjvéget készítő ötvös tehetségéből csak gyerekrajz színvonalú firkára futotta, amikor 
a számára szemmel láthatólag megszokott növényi ornamentika területéről kimerészkedve egy alakos áb
rázolással próbálkozott meg. (Már egyedül ez az egy eset is teljesen új szempontot vihet az avar „ábrázoló 
művészet” megítélésébe.1143) A ló nyaka és a lovas között rézsűt irányban húzódó kettős vonalat Trugly S. 
lándzsának határozta meg, amit biztonsággal nem lehet állítani, minthogy az ábrázolni kívánt tárgy „felső 
vége” nem látható. A kivitel technikailag gyenge és művészileg primitív színvonala következtében többféle 
interpretációra nyílik tér, így éppenséggel nem zárható ki a Trugly S. által fölvetett lehetőség sem, azaz hogy 
a komáromi nagyszíjvéget készítő ötvös valóban egy olyan jelenetet kívánt volna ábrázolni, mint amilyen a 
nagyszentmiklósi „győztes fejedelmet” ábrázoló medaillonban látható. Ezen túl azonban mind a kompozí
ciók részleteiben, mind pedig a jelenetek között alapvető különbségek figyelhetők meg:

1143 Erről másutt tervezek írni; a László Gy. által alkotott koncepcióhoz képest néhány lényegesen új gondolatot ve
tett fel Fancsalszky G.: Avar öv -  avar griff -  avar társadalom. Életünk 1999/2, 210, 215, 216.
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-  Kompozíció és tartalom: a nagyszentmiklósi (egyik) lényeges eleme -  az álló fogoly -  a komáromin a 
legcsekélyebb jelzéssel sem szerepel; a két ábrázolás között legfeljebb annyi közös vonás állapítható meg, 
hogy mindkettőn (?) lándzsát tartó lovas van.

-  Az ábrázolás helyének kommunikációs közege: a komáromi lovas jelenetnek már egyedül a szíjvégen 
elfoglalt helye is határozottan ellene szól annak, hogy az a nagyszentmiklósiéval rokon mondanivalót hor
dozott volna. A szóban forgó korsón a „győztes fejedelem” jelenete közvetlenül a néző szeme előtt állt. 
Nem így volt a komáromi esetében. Először is mert a nagyszíjvég tokjánál a szíj rögzítését biztosító két sze
gecs elkalapált vége mutatja: ez az oldala volt a hátsó, azaz a kevésbé fontos. (A szembenézeti oldalon 
ugyanezen a helyen egy medve [?] és egy szarvas [?] látható.) Másodsorban mert ha a komáromi szíjvéget 
készítő ötvös valóban valamilyen mítoszra, epikus elbeszélésre vagy történetre kívánta volna emlékeztetni 
az öv tulajdonosát és mindenkit, aki csak látja azt, akkor értelemszerűen az kapott volna nagyobb teret és 
szembetűnőbb helyet a nagyszíjvégen, s nem az elülső és a hátsó oldal legnagyobb részét beborító végtelen 
indamotívum.1144 Megállapítható: semmi jele sincs annak, hogy a komáromi nagyszíjvégen lévő ábrázolás 
akár a tulajdonos, akár a szíjvég szemlélője számára valamilyen tartalmat fejezett volna ki. Úgy vélem, hogy 
a szíjvég felső végén egy tartalom nélküli, díszítő elemmel van dolgunk, mely nem volt egyéb, mint egy olyan 
ötvös játékos próbálkozása, aki az ábrázoló művészetben teljesen járatlan volt.

A tárgyalt késő avar kori ábrázolások tehát nincsenek közvetlen kapcsolatban a nagyszentmiklósival, annak 
távoli párhuzamának tekinthetők, akárcsak a kinccsel összefüggésben említett tiszafüredi 1275. sírban talált 
korongon látható lovas primitív ábrázolása,1145 vagy egy 11. századi dalmáciai kőfaragvány emberalakja.1146

A kompozíció lehetséges gyökerei
A kora középkori Nyugat-Azsiában és Kelet- és Közép-Európában a lovasábrázolásoknak köztudottan há
rom, különböző eredetű képtípusa élt egymás mellett: az antik (győztes császár), a szászánida (vadászó ki
rály) és a keresztény (Szent György, illetve más értelmezés szerint a győztes Krisztus).1147 Nyilvánvaló, hogy 
egy olyan mesterember, mint e nagyszentmiklósi korsót készítő, aki a kora középkori közép- és kelet-euró
pai ötvösségben kétségkívül kiemelkedőnek számító technikai ismerettel és rendkívül nagy esztétikai érzék
kel, tehát átlag fölötti iskolázottsággal rendelkezett, az említett képtípusoknak legalább egyikét ismerte. 
Ugyanekkor a nagyszentmiklósi „győztes fejedelem” a felsoroltak egyikének sem analógiája. A szászánida 
királyi vadászjelenetekkel való rokonságáról -  tartalmi okból -  nem lehet szó, és ugyanígy a Szent György- 
ábrázolásokkal való bárminemű kapcsolatáról sem (a nagyszentmiklósi kép ugyanis nem [lehet] keresztény 
tartalmú, ezenkívül sárkány sincsen rajta). Következtetésként az antik „lovas és gyalogos foglya” motívum 
az, amelyik kiindulópontul szolgálhat a számunkra. Ezt a kutatás már régen fölismerte, csak még nem ak
názta ki.1148 A kronológiai közelség és a kengyel szokatlanul korai ábrázolása miatt figyelemre méltó egy 
Egyiptomból származó, a 7-8. századra keltezett, győztes császárt ábrázoló elefántcsont faragvány, mert a 
lovas ezen is pajzsot tart a bal kezében (137. kép: 5),1149 akárcsak -  ez pedig a földrajzi és kulturális közel
ség miatt érdemel említést -  a praha-sárkai nagyszívégen ábrázolt lovasok (205. kép: 2).

Antik, bizánci előképek
A nagyszentmiklósi „lovas és gyalogos foglyának” ikonográfiái előképe a késő római korból ismert; van né
hány 4. századi pénz és medaillon, amelyen a császárt úgy ábrázolták, hogy az álló foglyát annak fejénél fog
va tartja (138. kép: 1, 2) .1150 (A gesztus ősi és elterjedt; a haj megragadása mint az alávetés jelzése egyfor-

1144 Kár lenne abba a teljesen támpont nélküli s így mindenképpen igazolhatatlan magyarázatba belefogni, hogy az 
avaroknál a növényi ornamentika valamilyen ideológiai, mitikus stb. tartalmat fejezett volna ki -  növényi orna
mentika föllelhető szerte a világban.

1145 Garant (2002) 100, 25. kép: A: 3.
1146 I. Petricioli: Tragom srednjovekovnih umjetnika. Drustvo povjesnicara umjetnosti SR Hrvatske 32 (Zagreb 1983) 

48-49.
1147 A nyugat- és észak-európaiak kitűnő összefoglalása: D. Quast: Kriegerdarstellungen der Merowingerzeit aus der 

Alamannia. ArchKorr 32 (2002) 267-280.
1148 Mavrodinov (1943) 123; László-Rácz (1977) 74, 65.
1149 D. G. Shepherd: Alexander -  The Victorious Emperor. BullClev 1971 September 248: középen.
1150 A Zitomir melletti Verhivnjában került elő egy 358 után, Aquileiában készült medaillon: B. B. Garbuz: Zolotyj 

rims’kyj medal’jon z c. Verchivni. Archeologija 1993/1, borító; E. L. Gorochovs’kyj-P. L. Kornienko: Vbrannja 
Konstancija II na verchivnjans’komu medal’joni. Archeologija 1993/3, 130-150; Or (1993) további irodalommal.
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137. A „győztes fejedelem” ábrázolásának vélt avar párhuzamai (M: 1-2: 2:1; 3: 1,5:1): 1: Balatonszőlős;
2: Komárom (Komárno, Szlovákia); 3: lovas, pajzsos bizánci császár ábrázolása egy 7-8. századi egyiptomi pyxisen

mán megvolt Rómában [138. kép: 3] és Iránban.1151) A  képtípus Bizáncban tovább élt, Nagyszentmiklóshoz 
korban a Barberini-diptychon áll a legközelebb; egy elemzés szerint a lovon ülő győztes császár mögött ál
ló „szkíta” vagy „perzsa” általában a legyőzött népeket jelképezi.1152 A kutatás máig nem fejezte ki elisme
rését N. Mavrodinovnak azért, hogy fölismerte ezen ábrázolás jelentőségét Nagyszentmiklós számára, ami 
abban áll, hogy hasonló jelenetek nincsenek a szászánidáknál.1153 Messzemenően egyetérthetünk vele ab
ban is, hogy ezen ábrázolás alaptípusa -  akárcsak az állatküzdelemé és az égberagadásé (ld. fent) -  nem a 
nagyszentmiklósi ötvös eredeti találmánya, hanem átvétel eredménye kellett, hogy legyen. Minthogy pedig 
„lovas és gyalogos foglya” típusú ábrázolások a szászánidák mellett más keleti művészetekben sincsenek, 
mindebből az következtetés adódik, hogy a „győztes fejedelmet” ábrázoló medaillonban a lovas és gyalogos 
foglyának együttese nem keleti, hanem csakis bizánci eredetű elem lehet.

Miként juthatott el a hajánál fogva való megragadás gesztusa és az antik „lovas és gyalogos foglya” kom
pozíció a 2. sz. korsót készítő ötvöshöz? Ezzel kapcsolatos tájékozódásunkat nagyban segíti, hogy a 
Barberini-diptychon a legújabb kutatás szerint magát I. Justinianust ábrázolja.1154 Ez először is azt jelenti, 
hogy N. Mavrodinov hivatkozása A. Grabarnak egy korai munkájára, mely szerint a „lovas és gyalogos fog-

1151 Settis et alia (1988); Istvánovits E.-Kulcsár V: Adatok az alföldi szarmaták vallásához és törzsi hovatartozásához. 
JAMÉ 37-38 (1997) 158-160; Makkay (2002) 8.

1152 D. G[aborit]-C[hopin] in: Byzance 63-66, No. 20.
1153 Mavrodinov (1943) 123-124. -  Könyvében a Fig. 78.-on a jobb és bal oldal felcserélődött!
1154 Ld. 1152. j.
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138. Hajánál megragadott fogoly római kori ábrázolásai (M: 1, 3: ismeretlen; 2:1,5:1): 1: Julianus aranypénze (361-363) 
(ismeretlen lelőhely); 2: keletrómai aranymedaillon (Verchivnja, 358 után); 3: Traianus győzelmi oszlopa (113)

lya” jelenetek az 5. század közepén eltűntek volna,1155 nem állja meg a helyét. (Érthetetlen, bár egyben a 
bulgár tudós jó művészettörténeti érzékére vall, hogy ugyanakkor mégiscsak következetesen 6. századinak 
tartotta a szóban forgó elefántcsont faragványt.) Másodjára pedig azt, hogy eszerint megvan a reális krono
lógiai és kulturális alapja a feltételezésnek; a nagyszentmiklósi jelenet ezen eleme egy olyan képtípusból 
eredhet, mely az ún. justinianusi reneszánsz1156 terméke lehetett. Nem látom realitását más feltételezésnek, 
mint hogy egy ilyen állhatott a korsót készítő Kárpát-medencei ötvös (valódi vagy lelki) szeme előtt.

Keleti elem
A nagyszentmiklósi lovas kezében levő zászlós lándzsa (139. kép) -  érthető módon -  korán fölkeltette a ku
tatás figyelmét. Érdemben elsőként N. Mavrodinov foglalkozott vele; abban a kutatási korszakban ritkaság- 
számba ment az a típusú elemző rajz, amelyet ő a nagyszentmiklósi zászlós lándzsáról közzétett.1157 Az alta- 
ji és a pliskai analógiái közismertek,1158 a steppei jellegét Kőhalmi K. domborította ki, anélkül hogy a kínai

1155 A. Grabar: Fempereur dans Tart byzantin. Recherches sur Tart officiel de l’Empire d’Orient. Paris 1936, 45.
1156 O. Wulff a „bizánci antik”, J. Irmscher a „reneszánsz” fogalmának Bizáncra történő alkalmazását fogadta kritiká

val: O. Wulff: rec. A. Matzulewitsch. BZ 32 (1932) 384-394;/ Irmscher: Zum Begriff „Byzantinische Antike”. In: 
Metallkunst 35; Speck (1981); idem: Weitere Überlegungen und Untersuchungen über die Ursprünge der byzan
tinischen Renaissance. Poikila Byzantina 6 (Bonn 1987) 255-275; P. Schreiner: „Renaissance” in Byzanz? In: 
Kontinuität und Transformation der Antike im Mittelalter. Hg.: Erzgräber. Sigmaringen 1989, 389-390.

1157 Mavrodinov (1943) 126, Fig. 79.
1158 Appelgren-Kivalo (1931) Abb. 81, 93; Mavrodinov (1943) 115, Fig. 74; A. P. Okladnikov: Kon’ i znamja na lenskich 

pisanicach. TjurkSb 1 (1951) 143-154; Alföldi (1951) 132; Györffy (1959) Fig. 1.
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139. Zászlós lándzsa ábrázolása, I (M: 3,5:1): nagyszentmiklósi 2. sz. korsó

elterjedésével1159 érdemben foglalkozott volna.1160 Néhány ilyen ábrázolás adatát össze is gyűjtötték, és min
denki egyetértett abban, hogy ez a fegyver a 2. sz. korsón keleti, steppei eredetű elem.1161 Senki sem figyelt 
föl arra, hogy ugyanilyenek a bizánci hadseregben, valamint a 7. századi itáliai langobardoknál is használato
sak voltak (éppenséggel mindkét régióban zászló hordozására!),1162 és hogy a nagyszentmiklósi lándzsa 
N. Mavrodinov által is értékelt két lyukának analógiája III. Tiberios (698-705) solidusán, sőt, a tövisi (Teiu§, 
Románia) avar temetőben talált közöletlen lándzsán is föllelhető.1163 A kétlyukú lándzsánk típusa tehát nem 
keleti eredetű!

Tanulságos itt kitérni két, a Felső-Volga, illetve az Ural vidékéről múzeumba került leleten látható ábrá
zolásra, mert azok további részletkérdésekre is ráirányítják a figyelmet.

A Samara környéki silovkai kurgántemetőből napvilágra került csontlemezeket nem azért érdemes szó
ba hoznunk, mert rajtuk látható a legutóbb ismertté vált kora középkori steppei jellegű zászlós lándzsaáb
rázolás, hanem mert az egyedi jellegű (140. kép: 1, 2) .1164 E  gazdagon díszített nyeregkápa-vereteknek1165 az 
egész Kelet-Európábán kiemelkedő művészi értékét az adja, hogy a ránk maradt töredékeken folyamatos, 
egyszer sem ismétlődő jelenetsorok vannak. Ikonológiai érdekességük abban áll, hogy nem ismert képtípu
sokat követnek. A lelet maga és a leletkörülmények, valamint az ábrázolás jellege nem hagynak kétséget az
iránt, hogy egy a régióban kiugró tehetségűnek tekinthető, helyi csontfaragó készítette őket; semmiképpen 
sem idegenből odakerült tárggyal és ábrázolással van dolgunk. Keltezését -  a kelet-európai steppén ritka biz
tonsággal -  két, átfúrt solidus nyújtja. Egyiküket Herakleios és Herakleios Konstantinos verette (613-641), 
a másikról a cikkben nem esik szó, a közzétett rajza alapján nem lehet meghatározást adni.1166 Minthogy a 
sír leletei között a szaltovo-majaki kultúra jellegzetes tárgytípusai nem fordulnak elő, ezért e hiány és az 
említett solidus alapján a temetkezés kora a 7. század középső negyedeire tehető. A csontlemezeken vár

1159 Pl. egy 701-ből származó sír falfestményén: Murals in the Tomb of Li Chung-jun of the Tang Dynasty. Peking 1974.
1160 U. Kőhalmi K.: A steppék nomádja lóháton, fegyverben. Körösi Csorna Kiskönyvtár 12 (Budapest 1972) 115.
1161 Egyedül Mavrodinov (1943) 123-124. gondolt arra, hogy antik gyökérnek lennének; nyilván a pliskai ábrázolás 

miatt, mely esetében -  annak földrajzi helyzete következtében -  kézenfekvő valamilyen mértékben Bizáncot is 
számításba venni.

1162 Vö. Grosse (1923/1924); O. von Hessen: Durchbrochene italisch-langobardische Lanzenspitzen. Frühmittel
alterliche Studien 5 (Berlin-New York 1971) 37-41.

1163 Rom und Byzanz 2 129, 33AV Az utóbbit a kolozsvári (Cluj-Napoca, Románia) Történeti Múzeum kiállításán lát
tam, ld. még K. Horedt: Das Awarenproblem in Rumänien. Stud Zv AU SAV 16 (1968) 111, Abb. 5.

1164 Az ábrázolások javasolt etnikai hátterével (onogur bolgárok, ősmagyarok), folklorisztikus interpretációjával (bas
kír Aldar és Zuhra eposz) nem tudok egyetérteni: V G. Kotov: Ob odnoj archeologiceskoj illjustracii k baskirsko- 
mu épochu „Aldar i Zuhra”. Stratum 5 (Sankt-Peterburg-Kisinév-Odessa 1999) 431A-44.

1165 Az első közlemény szerzői -  Bagautdinov et alia (1998) 184 -  feltételesen tegez díszítéseinek gondolják. A sírban 
napvilágot látott keskeny csontlemezkék, melyek vitathatatlanul a kápák peremét díszítették, az általam javasolt 
meghatározás mellett szólnak, vö. ibidem 219, Tab. VIII: 3-25.

1166 Bagautdinov et alia (1998) 225, Tab. XIII: 9,10.
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ostrom, gyalog és lovon vívott csata, vadászat látható; sok részletük fog még hasznos információt kínálni a 
steppei régészet kutatóinak (íj, lószerszám, páncél, sisak stb.).1167 Bennünket most a zászlós lándzsa érde
kel, mert a hosszúkás lándzsacsúcs alatt pontosan ugyanolyan keskeny és kétfarkú zászló van, mint a nagy- 
szentmiklósi 2. sz. korsó lovasának kezében.

A silovkai lemezeken az egymással harcoló gyalogos és lovas harcosok teljesen azonos típusú zászlós lán
dzsát szegeznek egymásnak. Csak apró különbség figyelhető meg közöttük (a rovátkolt díszítésük vagy az 
egész felületüket, vagy annak csak egy részét tölti be), amivel talán a színbeli különbségüket akarta a csontfa
ragó érzékeltetni, de azt mindenképpen, hogy a szembenálló felek zászlaja eltérő volt. Köztudott, hogy ilyen 
zászlós lándzsa ábrázolásával találkozunk a 9. században az eurázsiai steppei népek által lakott sáv két szélén: 
az Altajban és Bulgáriában (140. kép: 3, 4; 142. kép: 1), valamint a nagyszentmiklósi 2. sz. korsón; ezek leg
többje a protobolgár korszak régészetével és a nagyszentmiklósi kinccsel foglalkozó munkákban föllelhető. 
(Ezen azonosság elemzésébe -  bármily csábító is -  nem bocsátkozom bele, de azt gondolom, hogy általuk két, 
Közép- és Délkelet-Európába szakadt steppei eredetű nép anyagi és talán szellemi kultúrájának e két apró 
részletén keresztül a keleti rokonaik kultúrájával való egyezésre figyelhetünk föl.) A silovkai csontlemezeknek 
két részletét tanulságos jobban megnéznünk. Az egyik az, hogy mennyire más egy állatküzdelmi jelenet auten
tikus steppei megfogalmazásban, klasszikus előképek fölhasználása nélkül (hasonlítsuk csak össze a késő avar 
nagyszíjvégek díszítésével)! A másikkal azért érdemes itt külön foglalkoznunk, mert egy újabb illusztrációját 
fedezhetjük föl annak, hogy egyes motívumok milyen széles térbeli és időbeli elterjedést mutathatnak és hogy 
-  tévesen! -  milyen könnyen lehet valamit a steppei kultúra eredeti alkotásának gondolni.

Egy további silovkai csontlemezen szimmetrikusan elrendezve két sárkányt ábrázoltak (141. kép: 1). 
Szárnyuk tollas, kígyószerű testük kétszer tekeredik meg, a farok végén palmetta (uszony?) van. A nyitott 
szájukból kinyúló, hosszú nyelvük egymásba hurkolódik és palmettában végződik. A közzétevők helyesen 
hivatkoztak arra, hogy hasonló sárkányábrázolás a Bol’sie Tigany-i temetőben előkerült egyik nagyszíjvégen 
van (141. kép: 4); e temető használatát a kutatás a 8-10. század közti időszakban jelöli meg.1168 A szerzők 
sajnos nem azzal foglalkoztak, hogy mit jelenthetett az, hogy a Felső-Volga vidékén egymástól két évszázad
nyi távolságban fordult elő ez a sárkánytípus. Ehelyett egymással összekeverve tárgyalták -  az egymással 
összekeverhetetlen! -  kínai sárkányt és az iráni szenmurvot.

A silovkai és Bol’sie Tigany-i sárkányok ábrázolása megegyezik abban, hogy a szárnyuk és farkuk végén 
palmetta van, a testük kétszer tekeredik, eltérnek viszont abban, hogy a Bol’sie Tigany-inak két lába és egy
szerű nyelve van. Mármost melyik elem a lényeges, a döntő: az egyező-e vagy az eltérő? Szerintem a közös; 
a két, ellenkező irányban ábrázolt, tekergő altestű, szárnyas griffnek a képzete. Ezt a motívumot más-más 
módon használta fel a 7. századi csontfaragó és a 9. századi ötvös, ami tökéletesen érthető, csakhogy e kép
típusnak másutt és máskor is kimutatható előfordulása azt mutatja, hogy nagy hiba volna a most tárgyaltak 
kapcsán valamilyen Felső-Volga-vidéki történeti hipotézisbe belebonyolódni. A steppei kultúra közmondá
sosan egységes voltára gondolva azon még nem is lepődünk meg, hogy ugyanilyen ábrázolás látható a szin
tén a 9. századra keltezhető bécsi szablya vércsatornájában levő vörösréz lemezberakáson is: szintén egy
másba fonódik a szembeforduló sárkányok nyelve, egy mellső lábuk van és a testük, farkuk szintén 
palmettában végződik1169 (141. kép: 2). Csakhogy hasonlók másutt is vannak. E sajátos lény eredetére, a 
most bemutatott kelet-európai ábrázolások hasonlóságára a kelet-európai kutatók egyik része számára nyil
ván meglepő régióban és kultúrában találunk útmutatást. Hasonló ugyanis az itáliai langobard Teodatus 8. 
századi szarkofágján1170 ábrázolt tengeri oroszlán (141. kép: 5), az aquileiai Sta Maria Assunta-bazilika 
egyik 9-10. századi kőlapján ábrázolt ember és két sárkány együttese,1171 s nem érdektelen megfigyelnünk 
egy közel-keleti eredetű 7-9. századi szőnyegen ábrázolt griff altestének rokon módon megformált 
alakját.1172 Végezetül még egy keleti, egy közép-európai és egy nyugati példát említhetünk, ami e képtípus
12. századi elterjedését bizonyítja: a bagdadi Talizmán-kapu 12. századi reliefjén egy törökülésben ülő fér
fit két sárkány vesz közre. A sárkányok teste pikkelyekkel borított, kígyószerűen tekereg. Szárnyuk van, a

1167 Ibidem sorszám nélküli fényképes táblák a kötet elején; 106, Fig. 21; 224, Tab. XII: 1.
1168 E. A. Chalikova-A. Ch. Chalikov: Altungarn an der Kama und im Ural. RégFüz II, 21 (1981) 52-59; Sedov (1987); 

Fodor (1996) 46, 48, 50.
1169 Budinsky-Kricka-Fettich (1973) 179, Abb. 41:1,5. A szablya monografikus feldolgozása: Z. Tóth: Attila’s Schwert. 

Wien 1930.
1170 Longobardi 311, VII. 16.
1171 Tagliaferri (1981) Táv. II: 3.
1172 Baginski-Tidhar (1980) 122, No. 179. -  A szerzők -  tévesen -  szenmurvnak határozták meg.
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férfi pedig kezében a kilógó nyelvüket tartja.1173 A ravellói dómban II. Constantinus püspök 1094-1150 kö
zött készült ambóján Jónással együtt a kőfaragó nem valódi halat ábrázolt, hanem egy, a most tárgyaltak so
rába tartozó szörnyet. A kétszer megtekeredő, kígyószerű test, a palmettában végződő farok még csak el
menne egy rendkívüli vízi lény ábrázolásánál, de a tollas szárny és a patákban végződő két mellső láb már 
semmiképpen sem.1174 Az ábrázolás készítője tehát az imént látottakkal azonos képtípusra támaszkodott, az
zal az eltéréssel, hogy azt -  a helyhez illően -  más elemek felhasználásával egy ótestamentumi történet il
lusztrálására használta fel. Az utóbbi ábrázolásokat fél évezred választja el a silovkai csontlemeztől, márpe
dig azt senki sem mondaná, hogy egy magyarországi és egy észak-itáliai román kori templom, valamint egy 
bagdadi kapu kőfaragója a Samara környéki csontfaragó által használt képtípus alapján dolgozott volna! 
A képtípusok azok, amelyek vándorolnak és évszázadokon át élhetnek, így azokat kultúránként, az ábrázolás 
mindenkori céljához, a készítő mester szándékához igazodva, más-más formában használták fel és más-más 
motívummal, díszítőelemmel egészítették ki. Mindent összevetve: a silovkai lemezt faragó mester a steppe vi
lágában élt, de -  mint a sírba tett solidusok egyébként is mutatják -  valami elért hozzá Bizánc kultúrájából is. 
Nem minden elem feltétlenül keleti eredetű, ami a steppén, illetve a steppel népek hagyatékában lát napvilágot!

Tanulságosnak látom, hogy itt kitérjünk egy olyan zászlós lándzsás lovas ábrázolására, amely az Urál vidé
kéről került múzeumba. A Közép-Urai keleti oldalán, a Celjabinsk közelében levő Sineglazovo-tónál előke
rült lóval, szablyával, lószerszámmal eltemetett, az adott régióban és korszakban gazdagnak számító férfi 
kurgántemetkezése1175 hosszú időn át ismeretlennek számított a közép-ázsiai művészet- és textiltörténet 
szakirodaimában, a nem-szovjet kutatók csak egy kiállítási katalógus révén szereztek róla tudomást.1176 A sír
ból nagy mennyiségű, kitűnő megtartású selyemtöredék látott napvilágot;1177 a lelet jelentőségéhez méltó 
textiltörténeti feldolgozásuk -  legfőképpen a készülési helyének meghatározása -  még mindig várat magá
ra. A szöveten egy jobbra léptető lovas király látható, aki szászánida típusú fejéket visel, a bal kezében paj
zsot, a jobbjában zászlós lándzsát tart és rövid szablyája (?) van. A  ló fel van kantározva, véretekkel kira
kott, csüngődíszes szügyelő és farhám van rajta, de nincsen rajta nyereg és (ezért) a lovas lába sem nyugszik 
kengyelben. Textiltörténész közzétevőjük egészen biztosan nem téved, amikor úgy véli, hogy egy poszt- 
szászánida termékkel van dolgunk. A  selyem korát a 8-9. század fordulójára tette,1178 csakhogy a sír nem 
származhatik ebből az időből; valamennyi napvilágot látott melléklet egyértelmű tipokronológiai 
helyzete1179 alapján a temetkezés kora csakis a 10. századra tehető. Ebből persze nem szükségszerűen kö
vetkezik, hogy a tárgyalt szövet is ugyanebből az évszázadból származnék, csak hát kevéssé valószínű, hogy 
egy selyem több nemzedékkel a készülése után került volna a földbe. Bármiként alakul is a pontos keltezé
se, a lelet a posztszászánida típusú ábrázolások számát gyarapítja. Ennek a leletnek van néhány vonása, 
mely minden kétséget kizáróan beleillik a silovkai és a most tárgyalt avar lovasábrázolások sorába. Az egyik 
a zászlós lándzsa előfordulása, a másik az, hogy a felszerszámozott lónak szintén nincsen nyerge, kengyele, 
ezen kívül a balatonszőlősihez (?) és a fennemlített dalmáciaihoz hasonlóan a lovasnak van pajzsa.1180 Meg
egyeznek abban a részletben is, hogy mindkét ló lábát lépésben ábrázolták. A sineglazovói abban eltér vi
szont valamennyi Kárpát-medenceitől, hogy a lovas szablyát hord. Szászánida típusú koronája és fejdísze 
olyan elemek, amelyek eredetileg idegenek voltak a bizánci kultúrkörben, míg a nagyszentmiklósi „győztes 
fejedelem” sisakjának hátoldalán lobogó szalagok szászánida eredete közismert. A  probléma azonban jóval 
bonyolultabb, mert ez a fejdísz viszonylag korán Bizáncban és a kora középkori Nyugat-Európában is elter
jedt,1181 ezért a nagyszentmiklósi „győztes fejedelem” sisakján lobogó szalagok nem feltétlenül tekintendők 
az ábrázolás közvetlenül szászánida elemének.

1173 Strzygowski (1930) 293, Abb. 283.
1174 Korol (1994).
1175 V S. Stokolos: Kurgan na ozere Sineglazovo. Archeologija i Étnografija Baskirii 1 (1962) 163-167.
1176 A. A. Ierusalimskaja: Soieries sassanides. A. Histoire culturelle. In: Splendeur Sassanide 117, Fig. 106.
1177 Idem: „Celjabinskaja” tkan’. Trudy GosÉrm 10 (1969) 99-109.
1178 Ibidem.
1179 Összehasonlításul vö. N. A. Mazitov: Kurgany Juznogo Urala VIII-XII w. Moskva 1981; idem: Juznyj Ural v 

VI-VIII w. In: Stepi (1981) 23-28; N. Maiitov-A. Sultanova: Istorija Baskortostana s drevnejsich vremén do XVI 
véka. Ufa 1994, 190.

1180 A négyféle kultúrában és régióban készült ábrázolások (Balatonszőlős, Egyiptom, Zára, Sineglazovo) alapján 
feltételezhető, hogy ebben az esetben is egy képtípussal van dolgunk.

1181 A 975-ből származó Gironai Beatus-kézirat iszlám lovasának lobogó fejdísze: O. K. Werckmeister: The Islamic 
Rider in the Beatus of Girona. Gesta 36 (1997) Pl. la.
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140. Zászlós lándzsa ábrázolása, II (M: 1, 2: kb. 1,5:1; 3, 4: ismeretlen): 1-2: Silovka (7. század); 3-4: Preslav
(9. század)
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141. A silovkai sárkányábrázolások és néhány párhuzamuk (M: 1, 2, 4: kb. 1,5:1; 3, 5, 6: ismeretlen):
1: tegez csontdíszítése (Silovka, 7. század); 2: a „bécsi szablya” vércsatornájának díszítése (részletek, 9. század); 

3: öweret díszítése, részlet (Ptuj, 4-5. század); 4: ezüst övdísz (Bol’sie Tigany, 9-10. század);
J: Theodatus szarkofágja, részlet (8. század); 6: lipsanotheka, részlet (Brescia, 4. század)

A  kompozíció létrejötte

A kutatásban mindig is egyetértés volt afelől, hogy a nagyszentmiklósi 2. sz. korsó „győztes fejedelmet” áb
rázoló medaillonja összességében analógia nélkül áll. Ennek elsődleges oka abban rejlik, hogy az ötvös két, 
nagyon is eltérő gyökerű kép típust dolgozott össze: a foglyát a hajánál fogva tartó győztes uralkodóét, mely 
antik, bizánci eredetű, és a szalagokkal ékesített sisakot viselő lovasét, mely talán Keletről származik. A má
sodik ok annak következménye, hogy mindezt egyéni kiegészítésekkel megtoldva, teljesen egyedi kompozí
cióban olvasztotta össze. Mindemellett fakadhat még az egyediség természetesen a feladat egyedi voltából 
is (vö. a rendelkezésre álló felület nagysága és az ötvösmunka eleve igényesebb volta), de leginkább az ö t
vös rapszodikus művészi szuverenitásából, mert bár egyes részleteknél mereven, értelmetlenül ragaszkodott 
az előkép(ek)hez, máskor teljesen szokatlan elemekkel egészítette ki az eredeti képtípust. Az előbbi követ
keztében mutatkoznak az archaizmusok és a bizantinizálás a „győztes fejedelem” viseletében és lószerszá
ma ábrázolásában (a veretes öv, a nyereg és a kengyel, vágófegyver, íjászfelszerelés hiánya), míg az aktua
lizálás vitathatatlan megnyilvánulása a lovas férfi turanid embertani jellege. Ugyanez, a megrendelő közeg
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142. Zászlós lándzsa ábrázolása, III (M: ismeretlen): 1: sziklarajz (Sulek, 9-10. század); 2: Hétfolyamközben készült 
ezüsttál részlete (Bol’se Anikovskaja, 8-10. század); 3: Li Hsien 706-ban készült sírkamrája falfestményének részlete; 

4: közép-ázsiai készítésű selyem részlete (Sineglazovo, 9. század)

folklórjához való alkalmazkodás nyilvánult meg az „égi vadászat” jelenetben hátasként használt emberarcú 
lény -  azaz a kincset használó közeg folklorisztikus alakjának -  ábrázolása esetében is, míg a szászánida és 
közép-ázsiai tálakon látható vadászati jelenetek másolását mutatja az „égi vadász” egyértelműen europid 
embertani típusa.

A  realitásra való törekvés és annak egyidejű mellőzésének sajátos elegye bizonyítékot és egyben magya
rázatot ad a „győztes fejedelem” -  s egyben a 2. sz. korsó egésze -  kompozíciójának abszolút egyedi voltá
ra. Az ötvös az antik ikonográfiái archetípusoknak csak az alapját vette át (ld. a lovas és gyalogos foglya és

369



143. A kantár és a zabla ábrázolása a nagyszentmiklósi 2. sz. korsón (M: 4:1)

talán a győztes császár, Krisztus- vagy Szent György-ábrázolások közül valamelyikét), a keleti ábrázolások
ból pedig (legföljebb) egy elemet (ld. a szalagos fejdísz). Mindezt azután az alkotó munkája során a saját 
kulturális közegének bizonyos jegyeivel ellátva, bizonyos etnográfiai és antropológiai kiegészítésekkel bele
illesztette a maga, illetve a megrendelő világába (ld. a sisak, a láncpáncél, a lándzsa, talán a csótár a kan
táron,1182 a bogozott lófarok, a „fejedelem” embertani típusa). Ez az „adoption” kitűnő példája!

A „győztes fejedelem” kompozíciója esetében az ötvös művészi teljesítménye értékeléséhez egyrészt fon
tos hangsúlyoznunk, hogy egyáltalán nem másolt; az alapul vett képtípusok más elemeit nem szolgaian vet
te át. Másrészt újból rá kell mutatnunk arra, hogy a kora anyagi kultúrájának több elemét mellőzte! Az elő
képek összedolgozása és az aktualizálás következetlenül történt: a nagyszentmiklósi lovon van ugyan 
lószerszám, de nincsen nyereg, holott egyértelmű, amit természetesen az ötvösnek is tudnia kellett: szügye- 
lő és farhám nincsen nyereg nélkül, továbbá hogy a levágott fejet csakis a hátsó kápára lehetett erősíteni és 
nem a farhámra. Árulkodó az oldalpálcás zabla ábrázolása: az oldalpálca alsó fele egyszerűen hiányzik, s 
nem kapcsolódik hozzá a kantár (143. kép)! Ezen kívül a kutatás már a kezdet kezdetén felfigyelt az öv hi
ányára is, minthogy elképzelhetetlen, hogy egy, az ábrázolni kívánthoz hasonló rangú, gazdagságú kora kö
zépkori Kárpát-medencei vezérnek ne lett volna veretes öve. Mindehhez tegyük hozzá, hogy az egyes rész
letek gazdagsága és az ötvös magas szakmai tudása árulkodik; a pontatlanságok nem adódhatnak abból, 
mintha eleve kerülni akarta volna a realista ábrázolást. Ez pedig a régészet számára azt jelenti, hogy nem 
egyszerűen egy idealizált vezér teljesen egyedi megfogalmazásával, hanem egy inkoherens elemekből össze
állított, művészi kompozícióval van dolgunk, mely kellő körültekintés nélkül nem tekinthető különféle vise
let- és tárgytörténeti rekonstrukciók forrásának.

1182 Vö. Szentpéteri (1993), különösen 69, 3. kép: 5.
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144. Felemelt mellső lábú griff-ábrázolások, I: a nagyszentmiklósi 20. sz. tálka griffjéről készült rajzok:
1: J. Arneth; 2: Hampel J.; 3: László Gy.

A 20. sz. edény medaillonjában ábrázolt griff

Az „analógiára” második példaként a 20. sz. tálka fenekén levő medaillonban ábrázolt griffhez hasonló
kat említem.1183 1184 Ez egy olyan képtípusba tartozik, amelyik az évezredeken és kontinenseken át elterjedt 
griffábrázolásokon belül a kora középkorban viszonylag rövid életű volt, s ezek között van néhány olyan, 
amelyik földrajzi-kulturális okokból releváns a szóban forgó nagyszentmiklósi griff kutatása számára. 
Mindegyiküknél azonos a szárnyak, a mellső lábak és a farok helyzete, kettejüknél a farok palmettában 
végződik. Ezeknek az egyezéseknek az együttese az, ami miatt nem egymás „párhuzamainak”, hanem „ana
lógiáinak” tartom őket.

1183 Tanulságos az e griffről J. Arneth, Hampel J. és László Gy. könyveiben közzétett rajzokat egymással -  és főleg az 
eredeti ábrázolással! -  összehasonlítani! Az eltéréseik és pontatlanságaik által a többi, általuk készít(tet)ett rajz 
hitelességét illetően is kétely ébredhet, vö. Arneth (1850) G. XIV: 22; Hampel (1886) 39, Fig. 30; László-Rácz 
(1977) 128, 1. rajz; ld. 144. kép.

1184 A lelőhely nevét sokszor hibásan tüntetik fel: a Smimov (1909) Taf. CXXIII. szereplő „Novobajazet” az eredeti ör
mény Nor-Bajazet oroszos formája (helyesen: Orbeli-Trever [ 1935] XI. és Lescenko [1976] 179; Harper [1981] 78-80), 
mely hibásan Mavrodinov (1943) 134: „Novobojarsk”; Orbeli (1939) 762: „Nordbayazed” formában szerepel.
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145. Felemelt mellső lábú griff-ábrázolások, II: a Nor-Bajazet-i kincs bizánci tárgyai (M: 2:3): 1: tál; 2: kanalak
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146. A nor-bajazeti kincs szászánida tálja (1) és analógiája (2: Bol’saja Anikovskaja) (M: kb. 2:3)

A 20. sz. tálka griffjének egyik analógiájára a 20. század elején az örményországi Nor-Bajazetben (oroszul: 
Novyj Bajazet)1184 napvilágot látott kincs egyik tálján bukkanunk. E kincs tudtommal két tálból és négy ka
nálból áll. A tálak 1911-ben még a szentpétervári Botkin-gyűjteményben voltak, 1925 óta mindkettőt a 
Preußische Kunstsammlungen, Museum für Islamische Kunstban őrzik. Szászánida készítményként tartják 
őket számon, ami iránt az egyik tárgy esetében nem merül föl kétség; ez a kincs keltezésének egyik biztos 
pontja. Egy beható elemzésnek köszönhetően tudjuk, hogy a vadászjelenetes tál kora III. Ardasir uralkodá
sára tehető (628-630),1185 mely keltezés ellen nem szól semmilyen apró részlet sem (146. kép: 2).1186 Sajnos 
a másik, a griffet ábrázoló tál (145. kép: 1) elkerülte a bizánci régészet és művészettörténet művelőinek fi
gyelmét, mert F. Sarre közleménye1187 óta mindmáig a párthus, illetve az 5-7. századi szászánida ötvöster
mékek között tartják számon,1188 egyedül N. Mavrodinov volt az, aki a közepében ábrázolt griffet a 
nagyszentmiklósi 20. sz. tálkán látható párhuzamaként idézte. O az ábrázolást a fölemelt jobb mellső láb 
alapján egy „heraldikus kompozícióhoz” hasonlította,1189 és a tál korát a 7. századra tette. E kormeghatáro
zásnál az általa ismert kanál tipokronológiai helyzetére támaszkodott,1190 és ezzel a tál tipológiája és orna
mentikája alapján egyetérthetünk. A tálat 3-4 mm vastag ezüstlemezből kalapálták, a belső pereme és a kö-

1185 Harper (1981) 68-70, 131; Pl. 20.
1186 Splendeur Sassanide 199, No. 56. V. G. Lukonin-B. 1. Marsok egy általam elérhetetlen kiadványban a 7. sz. 

végére-8. sz. elejére keltezte, vö. Lescenko (1976) 179. A kutatás nem számol azzal, hogy egy vele majdnem azo
nos tál a Káma-vidéken látott napvilágot, Id. Smimov (1909) CXXIII, No. 309; I. A. Lunegov: Sasanidskoe bljudo 
iz Prikam’ja. SovArch 1968/4, 256-258; Fodor et alia 57: alul; ld. 146. kép: 2.

1187 F. Sarre: Einige Metallarbeiten parthisch-sasanidischen Stils in der Islamischen Kunstabteilung. Berliner Museen 
52 (1931) 96-97.

1188 Smimov (1909) Taf. CXXIII, No. 307; irodalmát Id. Harper (1972) 161. Orbeli-Trever (1935) XI, XXVII, 3. j. nem 
említette a kanalakat, míg S. R. Hauser csak a kanalakról tud: Hauser (1992) 84. 374. j. E kincset még sosem ta
nulmányozták egységében!

1189 Mavrodinov (1943) 136. -  Feltehető, hogy a „heraldika” szó fordítási hibából került a szövegbe s amennyiben a 
bulgár tudós ez alatt eredetileg azt értette, hogy az ábrázolás egy bizonyos képtípust követhetett, akkor nagyon is 
egyetérthetünk vele. A fölemelt láb gesztusának túlzott jelentőséget egyébként sem szabad tulajdonítani, mivel ez 
a profilban ábrázolt négylábú állatok esetében a klasszikus antikvitás óta állandóan jelenlévő elem.

1190 Ibidem 134.
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zepében levő ábrázolás, valamint az azt kör alakban körülvevő keret vastagon aranyozott. A griff és a kör ala
kú keret enyhén kiemelkedik a tálka felszínéből, felszínük -  a tálka mértani közepét kivéve -  kevéssé kopott. 
A poncolás biztos kezű mestertől származik, éles végű szerszámmal történt.1191 Tekintettel arra, hogy hason
ló griffábrázolásokkal a szászánida fémedényeken egyáltalán nem találkozunk, a fej formája, a fül és a csőr 
kialakítása a bizánci ötvöstárgyakon láthatókétól nem tér el, ezért az említettek és a tál mérete, valamint az 
alacsony talpa alapján egyértelműen bizánci készítménynek tartható. (A szászánida tálak és tálkák talpa min
dig magasabb.) A vele együtt előkerült bizánci kanalak II. Konstans uralkodásának idejéből (641-668), illet
ve annak ismeretlen periódusából származnak (145. kép: 2-5),1192 mely kormeghatározás e tál esetében is va
lószínűnek látszik. Mindezért feltehető, hogy a nor-bajazeti kincs múzeumba került darabjai a 7. század 2. 
felében kerültek földbe.

Ugyanebből az időből való a második analógia, a jól ismert capuai fibula; ezen a griff a bal mellső lábá
val még valamilyen állatot is tart (148. kép: 6) .1193 E fibula egyértelműen bizánci provinciális készítmény. 
Ugyanannak tartható az aquileiai Sta Maria Assunta-bazilika 9. századi oltárlapján látható griff ábrá
zolása1194 és egy ugyancsak 9. századi, bizánci eredetű csontfésű, melyen szimmetrikus elrendezésben ábrá
zoltak két ilyen lábtartású griffet.1195 Egy további analógiára a St. Maurice d’Agaune-i apátságban őrzött hí
res korsón figyelhetünk fel (147. kép). Ezt az ábrázolást N. Mavrodinov meglepő módon nem használta fel, 
pedig magát a tárgyat ismerte. A korsó zománcdíszei a kora középkori nyugat-európai ötvösség egyik leg
szebb és egyben legvitatottabb tárgyának számítanak; az edénnyel magával elsősorban a karoling kor mű
vészettörténete foglalkozik, a zománclemezeken látható ábrázolások a szászánidák és Bizánc kutatóit is ér
deklik. A zománclemezek korával (6-12. század) és készülési helyével (Irán, Bizánc, abbaszida kalifátus, 
avarok, karoling birodalom, középkori Velence) kapcsolatban rendkívül megoszlanak a nézetek; M. Aga- 
Oglu 1946-ban 13 (!) változatot számolt össze,1196 amihez még hozzászámítandó az avar eredetről szóló te
ória, mely a török kutató cikke után jelent meg.1197 Ezt a korsót a közép-európai kutatás is számon tartja, 
bár a vele kapcsolatos hatalmas irodalomból kizárólag Alföldi A. cikkét ismerik, illetve idézik. (Ennek oka 
talán az lehet, hogy a szerző több különlenyomatban is megküldte a volt kollégáinak ezt a közvetlenül az 
emigrálása után írt és megjelentetett munkáját, de esetleg az is, hogy Magyarországon az avar eredet hipo
tézise sokaknak lehetett rokonszenves.) A sokféle, a kora középkori zománc történetében elmélyült isme
reteket igénylő véleménynyilvánítás után, a korsónak régóta aktuális monografikus feldolgozását nélkülöz
ve is két okból kell itt szóba hoznom ezt a tárgyat.

A St. Maurice d’Agaun-i korsó zománclemezeinek két díszítő eleme áll igen közel a nagyszentmiklósi 
kincséhez. Az első az egyik gömbszelet alakú zománclemezen látható griff alakja, melynek kompozíciója és 
a kidolgozás részletei sokban megegyeznek a szóban forgó nagyszentmiklósiéval -  az alábbiakban erről lesz 
szó bővebben. A második a korsó nyakára erősített négyszög alakú zománclemezkék „életfája”, mely -  Al
földi A. figyelt föl rá1198 -  a 2. korsó medaillonjai között ábrázoltakkal mutat hasonlóságot. Ne értékeljük 
azonban túl ez utóbbit! Másutt is találkozunk olyan gránátalmabokor ábrázolásával, melynél mindkét olda
lon ugyanúgy 2-2 szirom, illetve termés áll, illetve csüng lefelé, mint az említett levélcsokroknál, pl. a 7. szá
zadi stabiói langobard pajzsdíszen,1199 a csongrád-mámai-dűlői késő avar temetőben talált öntött bronz 
nagyszíjvégen,1200 a 799-ben meghalt Altheus püspöknek a sitteni dómban őrzött ereklyetartóján,1201 egy

1191 Lelt. sz.: J. 5384. Átm.: 17, 7 cm; talpátm.: 6,5 cm; talpm.: 1,1 cm; m.: 3,8 cm. A tál fényképéért, tanulmányozása 
lehetőségéért és a közlés engedélyezéséért Dr. Almut von Gladyssnak mondok köszönetét.

1192 Ld. Hauser (1992) 84. 374. j.; 133-134.
1193 J. Werner: Die byzantinische Scheibenfibel von Capua und ihre germanischen Verwandten. Acta Archaeologica 7 

(1936) 59, Abb. 1; Bizantini 406, No. 191, Fig. 261.
1194 Tagliaferri (1981) Táv. IV: 9.
1195 A. V Bank: Greben’ iz Sarkela-Beloj vezi. MIA 75 (1959) 333-339; Kahsnitz (1998) 195, No. 56.
1196 A korsó kutatása 150 évre tekint vissza; a vele kapcsolatos interpretációk felsorolását ld. Aga-Oglu (1946) 

160-161. Teljes irodalmát ld. de Francovich (1984) 139-189; Thurre (1996). A zománclemezek elmélyült elemzé
se: Haseloffi1990) 25-31.

1197 Alföldi (1949).
1198 Ibidem Taf. 4: 6, 8.
1199 Magistra Barbaritas Fig. 118.
1200 Erdélyi (1966) Fig. 23; Awaren 69, Abb. 67: 1.
1201 Karl der Große. Werk und Wirkung. Hg.: W. Braunfels. Aachen 1965, 137, No. 231; Abb. 108; 

Hubert-Porcher- Volbach (1967).
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147. Felemelt mellső lábú griff-ábrázolások, III: a St. Maurice d’Agaune-i korsó zománclemeze (M: kb. 4:3)

923-ban készült vizigót kőfaragványon (174. kép),1202 a vladimiri székesegyház 12. századi domborművén 
látható életfán1203 stb. A St. Maurice d’Agaune-i levélcsokor (kompozíciója) nem tekinthető tehát sem ere
deti karoling ornamentikái elemnek, sem avar eredetűnek! Egy Európa-szerte szélesen elterjedt, a kora 
középkorban kétségkívül bizánci gyökerekre visszamenő ornamentikái elemmel van dolgunk, melynek a kö
zelmúltban fény derült az ősi elő-ázsiai származására is (az életfa-ábrázolások egyik csoportja ugyanis a Mó
zes 2. törvénykönyve 37.17-24. alatt leírt menóra típusából vezethető le).1204

A St. Maurice d’Agaune-i korsóval azért is kell foglalkoznunk, mert Alföldi A. a nagy figyelmet keltett 
cikkében e zománcokat avar eredetűeknek határozta meg. Ez a véleménye még napjainkban is újabb elmé
let támpontjául szolgál,1205 márpedig mindez a zománclemezek ornamentikájának említett párhuzamai mi
att közvetett módon újból csak érinti Nagyszentmiklós problematikáját. Az alábbiakban a St. Maurice 
d’Agaune-ban és a Bécsben őrzött 2. és 7. sz. korsóknak egy olyan kapcsolódására hívom fel a figyelmet, ami 
új elemnek számít, és elősegítheti a svájci korsó zománcdíszeinek oly sokat tárgyalt keleti kapcsolatai meg
ítélését, valamint tájékoztatást nyújt egy bizonyos grifftípus széles területi és kulturális elterjedtségéről. 
A korsóval foglalkozó munkákban többször közük a másik, az oroszlánokat és az életfát ábrázoló gömbsze-

1202 J. Púig I Cadafalch: Lart wisigothique et ses survivances. Paris 1961, Pl. XLIII: b; S. A. Ordax-J.-A. A. Alvarez: La 
ermita de Santa Maria Quintanilla de las Vinas (Burgos). Burgos 1980, lám. 11.

1203 Erre a párhuzamosságra már korábban fölhívta a figyelmet László Gy.: László-Rácz (1977) 73.
1204 Hodak (1996). A kora középkor régészetének közép- és kelet-európai kutatói számára igen tanulságos lehet egy 

másik elő-ázsiai képtípus kora középkori előfordulásáról szóló cikk: L.-J. Bord-P. Skubiszewski: De l’homme-scor- 
pion mésopotamien ä la „sauterelle” apocalyptyque. A propos des illustrations d’Ap 9,1-12 aux IXe-XIe siécles. 
CCM 45 (2002) 5-24.

1205 Thurre (1996).
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148. Felemelt mellső lábú griff-ábrázolások, IV (M: különböző): 1: késő avar öweret (Lajtapordány [Leithaprodersdorf, 
Ausztria.]); 2: késő avar lószerszámveret részlete (Zalakomár); 3: késő avar övveret (ismeretlen lelőhely);

4: ambo részlete (Bari, 11. század); 5: bizánci csat részlete (Paderbom, 9. század); 6: fibula (Capua, 8. század);
7: kőfaragvány részlete (Aquileia, katedrális, 9. század 1. fele); 8: kőfaragvány részlete (Suscepan, 9-10. század);

9: kőfaragvány részlete (Vlatodon, 10-11. század)

376



let képét, míg a griffeket ábrázolót ritkábban.1206 Márpedig az utóbbiak előfordulása önmagában is elgondol
kodtathatta volna a zománcok keleti, szászánida származtatásának híveit; lévén ez a képzeletbeli lény a ko
ra középkorban mind az eredetét, mind az ábrázolás tipológiáját, legfőképpen pedig az elterjedtségét tekint
ve egyértelműen és általánosan elfogadottan bizánci, s nem (eredeti) szászánida vagy kaukázusi motívum.

További analógiák a Kárpát-medencéből vannak (148. kép: 1-3); nyilvánvaló, hogy mindenképpen ezek 
kínálják a közvetlen tanulságot a szóban forgó Kárpát-medencei kincs tanulmányozása számára, s nem a tá
volabbi tájakon megfigyelhető ábrázolások. Keltezésük és kulturális hovatartozásuk iránt nem merülhet föl 
kétség: mindegyikük 8. századi avar öwereten, illetve lószerszámdíszen látható.1207 Az ikonográfiái egyezés 
egyértelművé teszi, hogy az avar ötvösök egyszerűen lemásolták és az avar kultúra nyelvére lefordították az 
eléjük került előképet, hiszen azt senki sem gondolhatja, hogy ezek eredeti avar kompozíciók volnának. Ezt 
mutatja ezen griffábrázolások előfordulása is: egymástól földrajzilag (Kaukázus, Kárpát-medence, Adria 
partvidéke, Nyugat-Európa) és kulturálisan (Bizánc [148. kép: 4-6, 9], avarok, karolingok) igen távol álló 
régiókban. Ez természetesen a legkevésbé sem azt jelenti, hogy maga a képtípus éppen a felsoroltak vala
melyikéből származnék; a széles elterjedés egyszerűen csak a széles elterjedéséről tanúskodik. (Ugyanak
kor figyelemre méltó, hogy ez a póz nincsen meg a kora középkori Keleten!) Az Aquileia és Duklea pro
vincia közötti gyakoriságuk, a vitatott keltezés szerint 11. századba belenyúló -  mások szerint: 9. századi -  
használatuk1208 azt engedi sejtetni, hogy az Adria partvidékén különösen kedvelt volt ez a képtípus 
(Aquilea, Suscepan iznad Herceg-novog [148. kép: 7, 8], Zadar Sv. Lovre). A  nor-bajazetinak és a St. 
Maurice d’Agaune-inak valószínűsíthető, az avar koriaknak pontosan megállapítható kora alapján e képtí
pus használati idejét viszonylag szűknek határozhatjuk meg. Külön figyelmet érdemel, hogy valamennyi 
Kárpát-medencei lelet1209 az avar kaganátus nyugati határán látott napvilágot. Ennek alapján feltételezhe
tő, hogy az előfordulását lokális jelenségnek tekinthetjük -  csak nem egy (nyugati) avar-észak-itáliai kap
csolat megnyilvánulásával állunk szemben a 8. század 2. feléből? (E lehetőségről ld. 601-602. old.)

Mindez a nagyszentmiklósi kincs kutatása számára két következtetést enged meg. Az ábrázolásokkal 
kapcsolatban, általában: számolnunk kell azzal, hogy amennyiben esetleg sikerül is majd fölismerni az edé
nyeken látható jeleneteket ihlető közeget, azáltal még nem okvetlenül határoztuk meg automatikusan a tár
gyak készülési helyét. A 20. sz. edénnyel kapcsolatban, konkrétan: feltehető, hogy ez a tálka a 8. századra 
keltezhető. Kizárólag egy képtípus alapján általában hiba volna keltezni, hiszen ez egy 9-10. századi bizán
ci csaton1210 1211 és egy thesszáliai márványlapon a 10-11. században is kimutatható (148. kép: 9),1211 csakhogy 
a Kárpát-medencén belül figyelembe veendő, hogy itt ez a fajta griffábrázolás a rendkívül sok és teljesen 
másféle között a nagyszentmiklósin kívül kizárólag az idézett esetekben, késő avar kori környezetben for
dul elő. Minthogy a kincsünk idegen, Kárpát-medencén kívüli készülésére nincsen érdemleges jel, ezért 
ezen egyezés, illetve eltérés alapján módszertanilag megengedhetőnek tartom, hogy a 20. sz. tálka és a tár
gyalt avar kori veretek ikonográfiái azonosságát a kincs avar kapcsolatai sorában tartsuk számon.

Az „azonosságok”

Az „azonosság” alatt a tárgytípusok vagy az ábrázolások közti teljes egyezést értem. Sietve hozzáteszem: a 
régészeti leletanyagban tökéletes, 100 százalékos azonosság természetesen nincsen s nem is várható. Az 
ugyanis vagy filozófiailag (vö. Hérakleitosz: kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba), vagy pedig tech
nikailag és/vagy pszichésen (szinte) lehetetlen, minthogy a másodikat készítő mester nem tudja, vagy nem

1206 Orbeli (1939) Pl. 247; Ruth (1986) Taf. 9.
1207 É. Garant: The Homokmégy-halom Cemetery. In: Cemeteries 15, fig. 3:10. sír; B. Kürti-W. Menghin: Katalog. In: 

Awaren 77; Daim (1987) 321, Taf. 43: 4/6-8; P. Stadler: Verbreitung und Werkstätten der awarischen Haupt
riemenbeschläge mit Greifendarstellung. In: Ethnogenese Abb. 1: 8; Winter (1997) 265, Taf. 39:10; F. Daim (1987); 
összefoglalóan: Kiss (2002) 244, Taf. 11: 2-5. Távolabbi párhuzamként idesorolható a Kiskőrös-Városalatti teme
tő 156. sírjában talált kerek öwereteken látható griffábrázolás is, vö. Horváth (1935) Taf. XXXI: 5-8; Garam 
(2002) 102, 28. kép a: 3; jelen könyv 23. kép: 3. Ebbe a képtípusba tartozik egy ismeretlen lelőhelyű öweret, me
lyen a griffet kevésbé tiszta kontúrokkal ábrázolták, ld. ibidem 102, 28 kép a: 1. Hasonló lábtartással találkozunk 
a jól ismert zalakomári korongon ábrázolt állatoknál, ld. Awaren 77, Abb. 78; Garam (2002) 107, 32. kép: 8.

1208 Crna Gora 1.380, sl. 62; Zd. Vinski et alia: Rani srednji vijek. Beograd-Zagreb-Mostar 1986,122, sl. 69; 139, sl. 112.
1209 Ideértve a köttlachi temetőben talált áttört bronzlemez medaillonjaiban- ábrázolt griffeket is: Pittioni (1943).
1210 Byzanz 342: IV 94.
1211 Glory 36-37, No. 2A.
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is akarja tökéletesen lemásolni az előtte álló példányt. Egy, a másikkal tökéletesen azonos tárgy elkészíté
séhez a kézműves részéről sokkal nagyobb figyelem és (ön)fegyelem szükségeltetik, mint a régészek és mű
vészettörténészek által általában megtapasztalható „azonoséhoz”. Ezért az „azonosság” fogalma alá a gya
korlatban az igen nagyfokú tipológiai, méretbeli, díszítésbeli egyezés(ek) (valamelyikének) tényét ésszerű 
sorolnunk. A tárgyak vagy ábrázolások „azonosságának” megállapításakor különösen tanácsos körültekin
tőnek lenni, mert az azonosság ténye sokfélét jelenthet, és ezért az sokféleképpen kezelendő. Az „azonos
ságok”, illetve „hasonlóságok” elvileg több, esetleg egymással is kombinálódó okra vezethetők vissza: egy
idejűség vagy egymásutániság, műhelyazonosság vagy -folytonosság, netán egyszerű másolás vagy közös 
forrásból való merítés. Jelentőségük abban áll, hogy a(z igen) nagyfokú egyezés megengedi a feltételezést: 
akár egymásutániság, akár (viszonylagos) egyidejűség volt is a készülésük között, mindenképpen kellett, 
hogy legyen egy közösen használt, a készítő mesterek szeme előtt álló, konkrét minta, prototípus (ha nem 
éppen az egyiket a másikról másolták, ami -  néhány, egészen különleges kivételtől eltekintve [ld. az 
apahidai két korsó: 164. kép és a nagyszentmiklósi páros edények] -  valószínűleg mindig is igazolhatatlan 
marad). Mindezen kérdésekre nemhogy a Nagyszentmiklóssal foglalkozók, de általában a Kárpát-meden
ce, Közép- és Kelet-Európa kora középkorának kutatása sem fordított figyelmet. A most következő eset- 
tanulmányokkal e problémakör taglalásába fogok, azzal a reménnyel, hogy a nagyszentmiklósi kincs kuta
tását mozdítom vele elő.

Az „azonosság” két nagyszentmiklósi edénytípus tipológiájában és ornamentikájában

A kincs páros edényei esetében föl sem merülhet a kétség az iránt, hogy esetükben nem „azonosságról” le
het beszélni, hiszen az egyezés teljes a típus, a méret, a díszítés és az aranyfinomság tekintetében egyaránt. 
Ilyen egyezés több is van (9., 10. sz. tálka, 11., 12. sz. pohárka, 13., 14. sz. bikafejes csésze, 15., 16. sz. pate
na, 22., 23. sz. kehely), és elvileg számolnunk kell azzal, hogy a ma meglévő edények némelyikének szintén 
lehetett még párja a kincs elkallódott részében. Az említett „azonosságok” közül kettőét látom érdemesnek 
közelebbről szemügyre venni; a felsorolt másik háromé evidens, a részletezésük fölösleges.

9. és 10. sz. tálka (149., 150. kép)
Ha valaki össze akarja hasonlítani a két tálkát, először is meg kell ismerkednie az A. Riegl-H. Zimmermann 
által e kérdésről írottakkal.1212 Mellőzhetetlen továbbá az a megfigyelés, amelyet László Gy. és Erdélyi I. az 
eredeti tárgyakon végzett vizsgálatai alapján a kincs felirataival és bekarcolt jeleivel kapcsolatban 
tett.1213 Az összehasonlításban jobban elmélyülve a készülésükben és a görög felirataik között olyan különb
ségekre derült fény, hogy arra következtetek: nem is egyszerűen két mesterről van szó.

Első pillantásra szembeötlik, hogy a 9. sz. kopottabb: a kannelurák, a medaillont körülvevő indákban a 
hármas levélkéknél a középső szirom rovátkolása, a betűk és a kereszt szirmaiban levő cseppek belseje, a 
külső peremen levő indák középső szirmainak rovátkolása jóval gyengébben látszik. Ám ez csak a használt- 
ságuk foka, amin túl a két tálka között több eredeti ötvöstechnikai eltérés is megfigyelhető:

-  A  9. sz. csatjánál alkalmazott 3 szegecs kisebb, a végük kevésbé elkalapált, mint a másiknál; ennél az 
egyik szegecs beverésekor a belső oldalon egy kis darab kitört, ezt a mester pótolta, majd a szegecsek egész 
környékét elkalapálta. A  10. sz.-nál alkalmazott szegecsek eleve nagyobbak, a felszínből jobban kiemelked
nek; a csatkarika pántjának rögzítése után itt csak kisebb elkalapálásra volt szükség.1214

-  A csatkarikák alakja szintén eltérő: a 9. sz. karikája szélesebb és vastagabb, míg a 10. sz.-é szabályos el
lipszis alakú.

-  A 9. sz. pereme és a közepében levő medaillon a tálka testére rá, illetve bele lett forrasztva; ezzel szem
ben a 10. sz. tálkát egyetlen lemezből készítették. A perem és a medaillon forrasztása a 9. sz.-nál több he
lyen jól látszik; hasonlónak a legcsekélyebb nyoma sincsen a 10. sz. tálkánál.

-  A  kereszt közepében levő pontkör a 9. sz.-nál kisebb, esztétikusabb, mint a 10. sz.-nál. A kereszt szá
rai az elsőnél biztosabb vonalúak, mint az utóbbinál.

1212 Riegl-Zimmermann (1923) 90.
1213 László-Rácz (1977) 151; Erdélyi (1985) Ez utóbbi cikk szerepel ugyan a Göbl-Róna-Tas (1995) végén levő biblio

gráfiában, ugyanakkor a szerzők biztosan nem használták azt.
1214 Erdélyi (1985) 33. Tévesen azt írja, hogy a peremen körbefutó indás ornamentikában a csat rögzítésére csak a 9. 

sz.-nál hagytak ki helyet, a 10. sz. csatja takarja a növényi díszítést, vö. 220 kép.
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149. A nagyszentmiklósi 9. (1) és 10. sz. (2) tálka összehasonlítása, I: részlet a tálkák közepéből (M: kb. 3:1)

-  A görög feliratban a betűk tisztábban kiírtak a 9. sz.-nál; a chrismon gazdagabb vonalú, az attól jobb
ra kezdődő írásjelek biztosabb kézzel készültek és esztétikusabban vannak elrendezve. R. Göbllel szemben, 
Vékony Gáborral1215 egyetértve úgy vélem, hogy a két tálka görög feliratait nem lehet ugyanannak a mes
ternek tulajdonítani.

-  A hátoldalon igen jól megmutatkozik a különbség a két ötvös szerszámkezelésében: a 9. sz. tálkán 
egyenletesen és erősen átnyomódott a másik oldalon végzett poncolás, míg a 10. sz. poncolásának egyik ele
me sem nyomódott át ennyire tiszta vonalakkal. (Ez azért tanulságos, mert különben a két tálka medaillonja 
között csak gondos tanulmányozással figyelhető meg különbség!) A hátoldalukat nézve az inda is különbö
zik: a 10. sz. esetében mélyebb, durvább a nyom.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a két, teljesen azonosnak tűnő tálkát, így hát azok pontosan azo
nos szövegű görög feliratait más-más ötvös készítette; a kopásnyomok alapján egyértelműen a 9. sz.-t tart
hatjuk régebbinek. A 10. sz.-t készítő rendkívül gondosan másolta az előbbit, egyedül a görög betűk írása 
folyamán mutatott -  az előző mester esetében megnyilvánultnál is nagyobb -  bizonytalanságot, ezzel szem
ben az általa készített csatkarika szebb lett. A rovásírásos felirat betűi a 9. sz. tálka esetében kevésbé ren
dezettek, mint a 10. sz.-é, és az egyik írásjel picit távolabbra kerülése révén két csoportra tagozódnak.

A 9. és 10. sz. tálka különböző időben történt készülésének nagy jelentősége van, mert többféle folyama
tosságról tanúskodik:

-  Történetiről: eszerint a kincs (egy részének) létrejötte nem kizárólag annak köszönhető, hogy valaki
nek egy adott pillanatban módjában állt ilyet készíttetni.

-  Kulturálisról: eszerint az elsőt készíttető igénye és ízlése követőre talált.
-  Gazdaságiról: eszerint a birtokosok környezetében folyamatosan volt ilyen színvonalon dolgozó ötvös.

1215 Vékony (1973) 294.
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13. és 14. sz. bikafejes csészék (151-154. kép)
A díszítésüket nézve több apró eltérés figyelhető meg közöttük, ugyanakkor a tipológia, méret, ornamenti
ka és kopottság tekintetében tökéletesen azonosnak látszanak. Az utóbbi egyértelműen az egyazon műhely
ben való készülésük jele; ennek az ellenkezője nem is merült föl eddig. Ha azonban tüzetesen megvizsgál
juk a díszítésüket, akkor nagyon sok, de nagyon apró különbség mutatkozik meg közöttük.1215 Hogyan 
értékelendők ezek? Tanulságosnak látom néhányukat felsorolni.

Az már az első pillantásra észrevehető, hogy a 13. sz. mintázata markánsabb: a díszítőelemek vonalai éle
sebbek, s ezért a díszítés fény-árnyék játéka jobban megmutatkozik rajta, mint a 14. sz. edényen. További 
különbségek:

-  Az orrszegély közepén, két szélén, a pofaszegélyen alul, a keretdíszen stb. ívelt levélkék vannak. A 13. 
sz. belsejében levő kis kör közepe hegyesen, a 14. sz.-é V alakban mélyül. E levélkék pereme a 13. sz. ese
tében díszített, a 14. sz.-é poncolt.

-  13. sz.: az orrot vésett és poncolt ornamentika díszíti -  14. sz.: nem.
-  13. sz.: a szem alatti csík megegyezik a többi hasonló elem díszítésével -  14. sz.: eltér, felületét nyújtott 

tojásfüzér díszíti.
-  13. sz.: a szemrés fül felőli vége egyszerűen zárul -  14. sz.: poncolt rombusz alakú minta díszíti.
-  13. sz.: a szemgolyó két oldalán levő háromszög kisebb -  14. sz.: nagyobb.
-  13. sz.: a szemöldök 17 db pontkörrel díszített levélkéből áll, a legszélső 2 db esetében már csak a pont

körre maradt hely -  14. sz: 12 db levélke, az előbbieknél nagyobbak, a fül felőliek egy részében nincsen 
pontkör.

-  13. sz.: a szemgolyó közepében mély lyuk van, a pupilla kicsi -  14. sz.: sekély lyuk, tág pupilla.
-  13. sz.: a száj szélétől a fülig 27 db levélke van -  14. sz.: 24 db levélke.
-  13. sz.: 4 pár metszőfoga van, a köztük levő rés sekély, a 2-2 szemfog kevéssé kidolgozott, üres mező 

után mindkét oldalon csak jelezték a fogakat, az üres mező teljesen sima -  14. sz.: 5 pár metszőfog, a rés 
mély, a szemfogak jól kidolgozottak, az üres mező után 2-2 szemfog gondosan kidolgozott, az üres mező 
poncolt, a fogak közti rés nem látszik.

-  13. sz.: az áll közepén 5 db „szakálltincs” van, a középső a többivel egyenlő hosszú -  14. sz.: a középső 
háromszög alakú hegyben végződik s az áll közepéig ér.

-  13. sz.: az áll két oldalán 3-3 db nagyobb „szakálltincs” van, mely után az edény oldaláig tartó sorban 
12 db kisebb következik. Ez utóbbiak félkör metszetűek, önmagukban megsodortak -1 4 . sz.: a kétoldali na
gyobb „szakálltincs” után egy rész díszítetlenül maradt, majd csak 5 db kisebb következik. Ez utóbbiak két 
ágból való sodrást mutatnak, metszetük M alakú.

-  13. sz.: a fenti szakáll ágaival egyező ágak veszik körül a szarvakat -  14. sz.: ilyen egyáltalán nincsen, 
hanem csak sűrűbb, poncolt felületű levélminta.

-  13. sz.: a fejtetőn, a szarvak között szív alakú hálóminta -  14. sz.: sűrű levélminta.1216 1217
-  13. sz.: a nyak hát felőli részén a minta ritkább, elegánsabb -  14. sz.: ugyanez sűrűbb.
-  13. sz.: a fej díszítését adó hármas levélminták mélyen levő hátterét kerek poncokkal töltötték ki -  14. 

sz.: ilyenek nincsenek,
-  Mindkét edénynél a karmos mancsok rendkívül gondosan kidolgozottak, 13. sz.: az ujjak végein gom

bostűfej nagyságú lyukak -  14. sz.: ilyenek nincsenek.
A felsoroltakból érzékelhető, hogy ezt a fajta vizsgálódást folytatva még számtalan további apró eltérést 

lehetne kimutatni. Ennek már nem látom értelmét, mert a kimerítő számbavételük sem változtatna a lénye
gen: az ornamentika makroszkopikus részleteiben megmutatkozó különbségek ellenére a két bikafejes csé
sze az „azonosság” mintaesetének tekinthető. Minthogy a kopottság tekintetében a két példány között egy
általán nincs eltérés, ezért a László Gy. által megfogalmazott dilemma1218 eldönthető: a bikafejes csészék 
egyszerre, egy műhelyben készültek.

A kincs többi páros edénye (11., 12. sz. pohárka, 22., 23. sz. kehely) között sem az ötvöseljárásokat, sem 
a használati nyomokat figyelve nem vettem észre említésre méltó különbségeket. (A 13. és 14. sz., a 15. és 
16. sz. edény minden lényeges vonásban megegyezik egymással, csak egészen apró eltérések figyelhetők 
meg az ötvösmunka részleteiben. A  15. sz. patena esetében pl. a griff testén a szőrt jelző poncnyomok any- 
nyira sűrűn követik egymást, hogy sokszor egymásba ütötte őket -  a szerszámát mindig éppen csak arrébb

1216 Erről először Riegl-Zimmermann (1923) 91.
1217 Vö. László-Rácz (1977) 112, 6. rajz; 113, 3. rajz.
1218 Ibidem 103: „Egyetlen mester két műve ez, vagy két egyenrangú mester változata egyazon mintára?
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151. A  n a g yszen tm ik ló s i 13. (1 ) és 14. sz. (2 ) b ik a fe jes  c sésze  ö sszeh a so n lítá sa , I: a  fe j  s z e m b e n é z e t b e n  (M : k b . 2 :1 )
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152. A  n a g yszen tm ik ló s i 13. (1 ) é s  14. sz. (2) b ik a fe je s  c sésze  összeh ason lítá sa , II: a  fe j o ld a ln é z e t b e n  (M : k b . 2 :1 )
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153. A  n a g yszen tm ik ló s i 13. (1) és 14. sz. (2 )  b ika fe jes  c sé sze  ö sszeh a so n lítá sa , III: a  n y a k  h á t u ln é z e t b e n  (M : k b . 2 ,5 :1 )
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154. A nagyszentmiklósi 13. (1, 3) és 14. sz. (2, 4) bika fej es csésze összehasonlítása, 
IV: a perem és a bal mellső lábak (M: 3:1)

csúsztatta, s ugyanez figyelhető meg a keretszegély poncolt felületű levelei esetében is. Ezzel szemben a 16. 
sz. esetében a poncnyomok szabályos sorokban, szabályos ütemű közökben követik egymást -  itt föl- 
fölemelgette az ötvös a kezét.) Az egyidejű készülésük miatt föl kell tenni a kérdést: miként értékelendők 
a kincsen belüli „azonosságok”?

Az apró eltérések aligha írhatók bármi másra, mint az ötvös szabad alkotó kedve számlájára. A jelentő
ségüket azért volna hiba túlbecsülni, mert csak az ipari tömegtermelés által befolyásolt, újkori, illetve mo
dern gondolkodásmódunk alapján várjuk el, hogy a párosával előforduló tárgyak tökéletesen megegyezze
nek egymással -  valójában azonban két egyformát mindig is nehezebb lehetett, illetve lett volna előállítani,
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mint kisebb-nagyobb különbségekkel hasonló tárgyakat. Ezen okból -  szerintem -  nyilvánvaló az is, hogy 
sem a tipológiai, sem a díszítésbeli eltérés önmagában nem szükségszerűen jelent egyben (lényeges) krono
lógiai különbséget is. Tapasztalataim szerint a közép- és kelet-európai kutatók egy része (tudat alatt) még 
mindig nem szabadult meg a darwinizmusnak a régészetre gyakorolt vulgáris hatásától,1219 pedig az nem 
szükségszerű, hogy -  az említett szemléletmódtól függő megítélés szerint -  csakis a másodjára készült tárgy 
lett volna a gyengébb vagy éppen a jobb minőségű. Az 1927-ben A. Riegl által kidolgozott és a kora közép
korral foglalkozó modern művészettörténet (O. Grabar) által is használt Kunstindustrie fogalma többek kö
zött a kora középkori kézművességgel kapcsolatban bennünk lappangó anakronisztikus és ahistorikus gon
dolkodásmódot segíti kiküszöbölni. Ez viszont konkrét elemzések sora nélkül nem végezhető el.

Befejezésül: Rendkívül lényegesnek tartom, hogy a nagyszentmiklósi edények esetében megmutatkozó 
mértékű „azonossággal” a kora középkori európai és közép-ázsiai nemesfémedény-művességben nem talál
kozunk (egyetlen kivétel: Apahida, ld. 164. kép). Ez a teljesnek mondható „azonosságuk” csakis a megren
delő igénye lehetett. A  kincsben -  a korsók kivételével -  amelyik edénytípusból több van, az mind párosá
val fordul elő. Ilyen magas darabszám mellett ez még egy talált kincs esetében sem lehet a véletlen műve -  
a megrendelő(k) igénye szerint történhetett így. Hasonlóval egyetlen más kora középkori étkészlet eseté
ben sem találkozunk, amit azon jelenség egy újabb jelének tekinthetjük, hogy a kincs egy olyan kultúrában 
készült és volt használatban, amelyik eltért attól az ötvösgyakorlattól, társadalmi szokásrendszertől és asz
tali kultúrától, mint amit valamennyi kora középkori nagy civilizációban (Kína, Irán, Bizánc, Kalifátus, nyu
gat- és dél-európai királyságok) az edények készítői és tulajdonosai követtek.

Az ikonográfiái azonosság néhány kora középkori nemesfém edény esetében

A  nagyszentmiklósi 2. és 7. sz. korsó és az „égberagadási jeleneteik” (összehasonlításuk1220)
Miközben a kincset kutatók kezdettől fogva nagy figyelmet fordítottak a 2. és 7. sz. korsó ábrázolásainak le
hetséges párhuzamaira, H. Schülleren, N. Mavrodinovon és Kádár Zoltánon kívül alig foglalkoztak a két 
edény egymáshoz való viszonyával. Mielőtt hozzákezdenék az „égberagadási jeleneteik” összehasonlításához, 
előtte szükségesnek tartom leszögezni: a 2. és 7. sz. korsó ezen ábrázolásai lényegesen jobban hasonlítanak 
egymásra, mint a velük kapcsolatban rendszeresen hivatkozott bármelyik párhuzamukhoz. A hasonlóság ezen 
foka alapján az „égberagadási jelenetek” ikonográfiailag egymással azonosnak tekinthetők (más a helyzet 
ikonológiailag, ld. alább), ezzel szemben a Bol’saja Anikovka-i ábrázolást a nagyszentmiklósiak analógiájá
nak, míg a többi hasonlót a sok lényeges eltérés miatt csak párhuzamuknak tekintem (az eltéréseket ld. 343., 
345. old.). Erre a különbségtételre az említett ábrázolásokkal megmutatkozó hasonlóságok lehetőség szerint 
reális értékeléséhez van szükség, ami hozzásegíthet a tisztázáshoz: a két nagyszentmiklósi korsó „égberaga
dási jelenetei” milyen fokon egyeznek meg egymással? E kérdés egyáltalán nem teoretikus, mert mögötte az 
a nagyon konkrét, ám kevéssé kutatott, illetve nehezen kutatható dilemma bújik meg, hogy vajon ez a két 
edény egymás után és/vagy egymás alapján, avagy pedig egymástól teljesen függetlenül készült-e.

A két korsó összehasonlítása (155., 156. kép)
A 2. és a 7. sz. korsók között az alábbi tipológiai, díszítésbeli és egyéb különbségeket tekinthetjük figyelem
re méltónak:

Az edény típusa:
-  2. sz.: a szája kör alakú -  7. sz: egyik végén elkeskenyedő ellipszis alakú,
-  2. sz.: a hasa gömb alakú -  7. sz.: kétoldalt lapított,
-  2. sz.: a talpa kör alakú -  7. sz: mandorla alakú.

1219 Klasszikus megfogalmazása: N. Äberg: Typologie. Reallexikon der Vorgeschichte, 13 (1929) 508-509: „A tipológia 
a darwinizmus alkalmazása az emberi munka termékeire. Abból az előfeltételezésből indul ki, hogy az emberi 
akarat bizonyos törvényeknek van alávetve, melyek hasonlatosak az élővilág fejlődésében érvényesekhez. A régi
ségek úgy fejlődnek, mintha élő szervezetek volnának; az egyes tárgyak: egyéniségek, a tipológiai sor egyfajta fej
lődést mutat, és egy csoport tipológiai sor megintcsak egy olyan fejlődés gyökerét jelenti, amely különböző válto
zatokra oszlik, ugyanakkor egyazon családot alkot.”

1220 A más jelenetekkel való kapcsolataikról ld. 339-346. o.
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A díszítés elve:
-  2. sz.: 4 db -  7 sz: 2 db medaillon van,
-  2. sz.: a medaillonokban változó -  7. sz.: azonos tematikájú jelenet van,
-  2. sz.: a díszített és a díszítetlen részek magas fokú művészi aránya jellemzi -  7. sz.: barbár horror vacui 

uralkodik. (Az említett arány megtalálása jelenti a bizánci művészetben is a csúcsteljesítményt: „... a 
legszebb korszakból [10-11. század] való bizánci művek egyik kiváló vonása az az érzék, amivel az üres és 
kitöltött terekkel bánnak.”1221)

Ikonográfia:
2. sz.: a medaillonok között csak tisztán díszítő célzatú növényábrázolások vannak, 7. sz: ember- és állat

alakos jelenetek keverednek a növényi ornamentikával; „hiányzik a közvetlen környezetnek, a talajnak az 
ábrázolása... ezzel szemben a 7. számú korsón a jelenetek két fa (szőlőtő) közt játszódnak le.”1222

Művészi felfogás:
„A 2. sz. korsó vizsgált képtípusai sokkal plasztikusabbak, zártabb, tisztább kompozíciójúak, mint a 7. 

számúé. Tartalmi mondanivalójuk, ikonográfiái megfogalmazásuk is sokkal világosabb, mint az utóbbié. 
Szinte azt mondhatnánk, hogy az előbbi dombormű, az utóbbi textilszerű.”1223

A  poncolás technikai színvonala:
2. sz.: a vonalvezetés biztonsága, az alakoknak a háttérből való kiemelkedése és rendkívül gondosan ki

dolgozott volta -  7. sz: az előbbieknek egyértelmű hiánya figyelhető meg.
Aranyfinomság:
Az aranyfinomságukban megmutatkozó jelentős eltérés a kutatás kezdete óta ismert volt: 2. sz.: 18 karát -  

7. sz.: 21 karát.
Egyértelműen megállapítható tehát, hogy a két korsó között egy sor alapvető eltérés van, amelyeknek 

egyik része már az első pillantásra észrevehető.1224 Ezért különösen fontos megvizsgálnunk, hogy mi a hely
zet az egymással azonosnak tűnő „égberagadási jeleneteik” esetében.

Az „égberagadási jelenetek” ikonológiája
A két jelenetet részletekbe menően egyedül N. Mavrodinov hasonlította össze.1225 Az általa elvégzett mun
kához az alábbiakat lehet fűzni.

Látszólag egyedül az etetés-itatás gesztusában figyelhető meg közöttük említésre méltó eltérés: az egyik 
ember „eteti” és itatja (158., 160. kép), a másik mindkét kezében egy-egy palmettával „eteti” a griffet (157. 
kép) -  mint látni fogjuk, ez már önmagában is jelzi a két jelenet tartalmi különbségét. A kétoldalt szegélye
ző fák megfogalmazásában megmutatkozó különbség egyáltalán nem lényegbevágó,1226 míg az ikono- 
lógiájukban megnyilvánuló éppenséggel az. A két emberi alak ugyanis eltérő nemű (159., 160. kép); 
N. Mavrodinov sokat foglalkozott ennek feltételezhető gyökereivel.1227 A nemiségük körül a kutatásban 
megnyilvánult bizonytalanság1228 indokolatlan volt.1229 Némi problémát csak a 7. sz. korsón látható emberé 
jelent. Ennél az ötvös a mellet a korsó két oldalán kétféleképpen ábrázolta: az egyiken van mellbimbó, a má
sikon nincsen. E mell formája eltér a 2. sz. korsón láthatóétól; az utóbbi egyértelműen nőre vall. A has kiala
kítása, az izmok hangsúlyos jelzése a 7. sz. korsó esetében férfira utal. Eltérést mutat a 7. sz. korsó esetében 
az ágyékkötő (H. Schüller: öv) viselete is; ezzel szemben a 2. sz. korsó női alakja teljesen meztelen. Kérdé
ses, hogy az ábrázolt mellek alakja alapján meddig szabad elmenni a (történeti!) következtetésekben. 
N. Mavrodinov a 2. sz. korsón láthatót a több évszázaddal később készült dél-oroszországi kamennaja babá
kon láthatókhoz hasonlította, és az egyetlen bulgáriai kőszobrot is felhasználta a korsó (és a kincs) proto- 
bolgárnak történő meghatározásához. Egy tény: a nagyszentmiklósi 2. sz. korsón ábrázolt kebel és a 7. sz.

1221 A. Grabar: Histoire des tissus historiés. CahArch 8 (1956) 264.
1222 László-Rácz (1977) 96.
1223 Kádár (1961) 121.
1224 Érthetetlen, hogyan gondolhatta Pulszky (1897) 59., hogy a két korsó egy műhelyből származnék.
1225 Mavrodinov (1943) 94.
1226 László-Rácz (1977) 73: a 2. sz. fáit „erdőnek” gondolja.
1227 Mavrodinov (1943) 95-101.
1228 Hampel (1886) 26; László-Rácz (1977) 93,184-185. Füzes-Frech’ Miklósnak a 2. sz. korsón ábrázolt, sas által el

ragadott alakkal kapcsolatos, túlságosan messzemenő értékelésével nem tudok egyetérteni; szerinte ez egy neut
rális jellegű egyén, aki passzív pederasztiában szenved, vő. László-Rácz (1977) 184.

1229 N. Mavrodinovon kívül H. Schüller cikkét ebben az esetben is mindenki figyelmen kívül hagyta; aki előtt az áb
rázolt emberek nemi különbsége szintén nem volt kétséges, vö. Schüller (1937) 119.
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155 . A  n a g yszen tm ik ló s i „é g b era g a d á si je le n e te k ”, I: 2 . sz . k o r s ó  (M :  9 :1 0 )
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156. A  n a g yszen tm ik ló s i „ égberagadási je le n e te k ”, II: 7 .  sz . k o r s ó  (M : 9 :1 0 )
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157. A nagyszentmiklósi „égberagadási jelenetek", III: a nő kezeiben tartott levélcsokrok (2. sz. korsó) (M: 5:1)

korsón látható (férfi) mell nem hasonlítható a szászánida korsókon látható alakok nőiességéhez, ld. 128. kép. 
(A 2. korsón ábrázolt nő mellformája valóban hasolít egyes kamennaja babákon láthatókhoz -  nem tudom, 
hogy ennek alapján szabad-e valamilyen antropológiai következtetést levonni.)

N. Mavrodinov figyelt föl arra az eltérésre, hogy a két ember mivel „kínálja” a sast. A kvacpilaevói 
szászánida korsóra hivatkozott, melynek egyik nőalakja szintén két leveles ágat tart a kezében (128. kép: 5); 
ezek a nők más szászánida edényeken is gyakran tartanak palmettát a kezükben. így tehát a 2. sz. korsó „ég
beragadási jelenete” a személy nemén túl a sasnak kínált tárgy vonatkozásában is a Kelethez kötődik.1230 Ez
zel szemben a jelzett testi részletek alapján a 7. sz. korsón ábrázolt emberi alak egyértelműen férfinak tart
ható. O csészét tart a kezében; a Ganymédésszel való azonosítása erre alapult, és a képtípus eredetét 
illetően ma sincs ok azt megkérdőjelezni. A két nagyszentmiklósi korsó „égberagadási jelenetei” alapvető
en eltérő gyökérnek, amit jól jelez az is, hogy az utóbbi művészi programja egyértelműen antik ihletésű (va
dászó darvak, kentaur, lobogó kendő), az előbbié pedig erősen kevert.

A sas által elragadott nő meséjének (közép-)ázsiai variánsáról semmit sem tudunk. Mint látjuk, a helle
nisztikus Gandhara-művészetben már megvolt; hogy aztán ez ott római hatásra fejlődött-e ki, vagy egy at
tól független, Közép-Azsia-szerte elterjedt mese volt-e, szintén nem lehet tudni. Ezért a kétféle ábrázolás 
tartalma közti különbség tárgyalásába az ázsiai mese-alaptípus teljesen ismeretlen volta miatt bele sem ér
demes kezdeni. Ami ennél fontosabb: azt sem tudjuk, hogy a kora középkori Kárpát-medencében mit je
lenthetett Ganymédés meg a sas által elrabolt nő ábrázolása! Van viszont egy izgalmas, e fejezet témaköré
be vágó kérdés: az egyértelmű tartalmi eltérés mellett miként értékelendő régészetileg és történetileg a két 
ábrázolás kompozíciójában megmutatkozó alapvető egyezés?

1230 A közel-keleti és közép-ázsiai ábrázolásokon évszázadokon keresztül megfigyelhető, hogy a nők palmettát vagy 
virágot tartanak a kezükben, vö. Harper (1971) 512.
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158. A nagyszentmiklósi „égberagadási jelenetek”, IV: a férfi kezében tartott levélcsokor (7. sz. korsó) (M: 5:1)

A két edény közti különbségeket az imént láttuk; azok alapján kétségtelen, hogy a két korsó nem készül
hetett egyazon műhelyben. Csakhogy bármilyen volt is a relatívkronológiai viszonyuk, a két, tartalmában tel
jesen eltérő „égberagadási jelenet” közötti nagymértékű azonosság miatt nem lehet szó arról, hogy a két áb
rázolás egymástól független kompozíció lett volna.1231 Mármost figyelembe véve egyfelől ezt az ikonográfiái 
azonosságot, másfelől a minden más „égberagadási jelenet” ábrázolásától való eltéréseiket, egyértelműen ar
ra következtethetünk, hogy az egyik nagyszentmiklósi „égberagadási jelenet” készítésekor az edényt készítő mes
ter a másik munkáját lemásolta. A két ötvös által kitűzött művészi célt viszont egy világ választotta el egymás
tól: az egyik egy ázsiai, a másik egy antik mondát mutatott be a maga módján, s ennek során a másoló az 
előképet adaptálta a saját kultúrájához, megfelelő tartalommal töltötte meg azt. (Ez a következtetés egyben 
a kincs keletkezésének és belső kronológiájának vizsgálatához nyújthat fontos kiindulópontot, ld. 563. old.).

1231 H. Schüller szerint egymástól függetlenek, vö. Schüller (1937) 119.
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159. A  n a g yszen tm ik ló s i „égberagadási j e le n e te k ”, V: a  n ő  t e s t e  (2 .  sz . k o r s ó )  (M :  5 :1 )
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160. A  n a g yszen tm ik ló s i „égberagadási je lenetek" , VI: a  f é r f i  t e s t e  (7 . s z .  k o r s ó )  (M : 3 :1)
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Ebből egy általános vonatkozású tanulság is következik. Eszerint ábrázolással díszített tárgyak összeha
sonlításakor egyedül a jelenetek hasonlósága, a hasonlóságuk foka alapján nem szabad dönteni. A tárgy ma
ga és a rajta látható ábrázolás ugyanis külön életet élhetett: az előbbi kivitele a készítő ötvös képességétől, 
illetve önálló döntésétől függ (pl. az edény típusa, mérete, formája, díszítésének koncepciója, színvonala és 
minősége), míg az utóbbinál a kulturális körülmények (a megrendelő és/vagy az ötvös igényei és ismeretei) 
lehettek a meghatározók.

A nagyszentmiklósi 2. és 21. sz. edény állatküzdelmi jelenete (összehasonlításuk1232)
A 2. és 21. sz. edény állatküzdelmi jelenetei köztudottan hasonlítanak egymásra (161. kép). Csak a képtípus 
és a kompozíció azonos (az viszont valamennyi lényeges részletében, vö. az állatok egymáshoz való viszo
nya, a fejek, lábak és a farok helyzete), minden más eltérő. Nem hiszem viszont, hogy az állatok fajtájában 
megmutatkozó eltérésnek nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítani: a 2. sz. korsón látható griff klasszikus 
megfogalmazású, a 21. sz. tálkáé teljesen egyedi (N. Mavrodinov szerint oroszlán-griff, László Gy.: szárnyas 
oroszlán, Kádár Z.: Pegazus + valamilyen ragadozó keveréke). Ugyanígy az előbbin ábrázolt lerogyó állat 
is egyértelműbben megfogalmazott (Kádár Z. szerint nem szarvas, nem dámvad, hanem tulokfajta, 
Bartosievicz L. meghatározása szerint dámvad).1233 Az ornamentikában és a kidolgozás részleteiben számos 
lényeges különbség figyelhető meg, így pl. a 2. sz. korsón ábrázolt állatok teste reliefszerű és egyedül pon- 
colással díszített, ugyanaz a 21. sz. tálkán hurkákkal, sávokkal, bojtokkal sűrűn tagolt, a lerogyó állat jobb 
hátsó csüdjéből még egy hármas levélszirom is kinő. A  két ábrázolás művészi felfogásában megmutatkozó 
különbség a 2. és 7. sz. korsónál megfigyelthez hasonlítható: a modern európai ízlésnek is megfelelő eszté
tikummal (2. sz.) szemben itt is a túlburjánzó ornamentika áll (21. sz.). A  2. sz. korsó egyedi ötvöstechnikája 
és a 21. sz. tálka sajátos ornamentikája, a készítő ötvös pontos vonalvezetése és felületkezelése alapján föl 
sem merülhetett, hogy ezt a két edényt egyazon műhely termékének tartsuk.

A kompozícióban megmutatkozó egyezések jelentősége akkor mutatkozik meg, ha ezeket az ábrázolá
sokat a keleti és a bizánci állatküzdelmi jelenetekkel hasonlítjuk össze (vö. 352-357. old.). Valamennyi ál
talam ismert a szóban forgó nagyszentmiklósiaknak csak párhuzamának mondható, mert több apró részle
tükben eltérnek; ezzel szemben a 2. és 21. sz. edényen láthatók egymással azonosnak tekinthetők. Ugyanezt 
figyeltük meg az „égberagadási jelenetek” kapcsán is: az egymással való egyezéseik és az összes többitől va
ló eltérésük alapján feltételezhető, hogy vagy az egyik ábrázolást készítette a másik alapján az ötvös, vagy 
pedig egy olyan, konkrét közös előkép meglétére kell következtetnünk, amelynek kompozícióját mindkét 
mester hűen követte. Nyilvánvaló, hogy a „másolás vagy közös előkép” dilemmáját végérvényesen sosem 
lehet majd eldönteni, de a kincsnek a Kárpát-medencében egyedülálló volta és a két ábrázolás közti iko
nográfiái azonosság,1234 valamint a két edénynek a kincsen belüli relatívkronológiai helyzete miatt szinte bi
zonyos, hogy a 2. sz. korsó és a 21. sz. tálka állatküzdelmi jelenete nem egymástól jüggetlenül készült. Ez a kö
vetkeztetés -  a 2. és 7. sz. korsó most tárgyalt esetéhez hasonlóan -  kihatással lehet a kincs kialakulásának 
megítélésére (ld. 563-564. old.).

Ikonográfiái azonosság a 8. századi Kárpát-medencében
Az ikonográfiái azonosság megnyilvánulásának Nagyszentmiklós szempontjából egy minden tekintetben 
közeli példájára könnyű rátalálni a 8. századi Kárpát-medence legnagyobb darabszámú és legjobban ismert 
fémlelet-csoportjának, a téglalap alakú, áttört díszítésű, lekuporodó griffet ábrázoló öwereteknek körében. 
E griffek ikonográfiája annyira egységes, hogy csak olyan lényegtelen, apró változataik különíthetők 
el,1235 amelyek a végtelen számú ismétlődésből fakadó variációk legtermészetesebb megnyilvánulásának te
kintendők. László Gy. sokszor megismételt, nagy horderejű társadalom- és kultúrtörténeti jelentőséggel is 
bíró, ámde részletelemzések nélkül te tt kijelentését -  annak ellenőrzése nélkül! -  elfogadva a magyar kuta
tásban hosszú időn keresztül élt az a felfogás, mely szerint az avaroknál nincsen két egyforma öv
veret.1236 Ennek alaptalan volta már egy negyed százada megjelent, kiragadott példákkal és alapvetően más-

1232 A más jelenetekkel való kapcsolataikról ld. 352-357. old.
1233 A kincsen ábrázolt állatokról készített kéziratát szíves engedélyével használhattam, melyért itt is köszönetét mon

dok.
1234 Kádár Z. szerint az e két edényen látható kép teljesen azonos, csak az utóbbi az elsőnek erősen egyszerűsített vál

tozata volna, vö. Kádár (1961) 121. (Félreérthető módon idekeverte a 20. sz. edény magányos griffjét is.)
1235 Stadler (1990) 305-350.
1236 László Gy.: A mártélyi avar szíjvégről. FolArch 8 (1956) 112; idem (1957a) 171-172; Béna (1984) 335.
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2

161. A nagyszentmiklósi állatküzdelmi jelenetek: 1: 2. sz. korsó; 2: 21. sz. tálka (M: 1: 1,5:1; 2: kb. 2:1)
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féle célkitűzéssel dolgozó munkának köszönhetően kiderült,1237 s egy, a közelmúltban elvégzett, teljesnek 
mondható adatgyűjtésre támaszkodó munka révén egyértelművé vált, hogy azt végérvényesen el kell 
vetni.1238 Fancsalszky G. munkája alapján nagy számban lehet olyan példákra hivatkozni, amelyek a külön
féle szíjvégek, övveretek „azonosságát” mutatják. Szívességének köszönhetően az ikonográfiái azonosságot 
illusztrálandó az utóbbiból egyetlenegyet választok ki, az egyedi megoldású állatküzdelmi jelenetes 
nagyszíjvégek nyékládházi típusát, de még abból is csak egy kiragadott válogatást (162. kép). Az érsekújvá
ri temetőben napvilágot látott három példány „azonosságához” nem férhet kétség: nemcsak a kompozíció 
maga, de -  egészen apró ötvöstechnikai részletektől eltekintve -  az alakok megformálása is teljes mérték
ben megegyezik egymással; nyilvánvalóan ugyanabban a műhelyben készültek. Ikonográfiailag a csoport 
többi tagja is ugyanilyen (162. kép: 1, 2, 5, 6), úgyhogy az övveretek egyedi voltának tulajdonított társadal
mi jelzőérték és spirituális jelentőség feltételezése alaptalannak bizonyul.

Ikonográfiái azonosság néhány bizánci és közép-ázsiai edény esetében
Az alábbiakban kiragadott példákkal szemléltetem, hogy miként jelentkezik az ikonográfiái azonosság a bi
zánci fémedény-művességben és abban a kora középkori Közép-Azsiában, amely felé Nagyszentmiklós ku
tatása mindig is magától értetődő módon fordul. Szándékosan olyan tárgyakat választottam, amelyek lelő
helye igen távol esik egymástól. A  tapasztalt „azonosságok” egyben arra is jók, hogy a fényükben a 
nagyszentmiklósi „páros edények” esetében észlelhető „azonosságokat” -  lett légyenek azok tipológiaiak 
vagy ikonográfiaiak -  reálisabban tudjuk értékelni.

Bizánc
Az első példa két olyan patena esete, amelyek több ezer kilométerre egymástól, más-más kontinensen lát
tak napvilágot, és a készülésüket egy évszázad választja el egymástól. A  második két olyan korsó, amely egy
azon kincsből származik és egyszerre készült.

Az egyik patena az algériai Cap Chénouáról származik, a másik a Káma-vidékről, állítólag Pesnigortból 
került múzeumba (163. kép). A mesterjegyek alapján mindkettő Justinianus korinak tűnik, bár volt olyan 
kutató, aki az utóbbit egy évszázaddal későbbre, a 7. század 1. felére keltezte.1239 Mindkettő füle majdnem 
félig körbefogja a peremét. A fülek alakja és díszítése messzemenő azonosságokat mutat: álló Poseidon lát
ható rajtuk, aki jobbra néz, lándzsát tart a kezében, és a lába alatt egy hal van. Mindkét edény füle közepén 
egy Szent Jakab-kagyló, annak két oldalán pedig egy-egy delfin látható, melyek az egyiknél kifelé, a másik
nál befelé néznek. A  perem enyhe bevágásban végződő végein egy-egy kecske- vagy griff-fej ábrázolása van. 
A fülek díszítése tekintetében a kompozíció teljes azonosságáról beszélhetünk; az eltérések lényegtelenek, 
azok csakis az ötvösök egyéni változtatásai lehetnek a prototípushoz viszonyítva. (Az utóbbi egyébként is 
csak elméletben létezhetett, hiszen a készítők mindig egy konkrét előképre támaszkodtak.) A lényeg az, 
hogy mindkét ötvös egy olyan díszítésű fület kívánt készíteni, amely akkoriban a patenáknál általában elter
jedt, kedvelt volt. Nagyon fontosnak tartom azt a körülményt, hogy mindkét edényen állami verdejegy van, 
ami a most vizsgált probléma számára azt jelenti, hogy egy standard, sőt: államilag ellenőrzött, illetve jóvá
hagyott edénytípussal van dolgunk, melynél -  eszerint -  nemcsak a forma volt eleve adott, hanem azzal au
tomatikusan járt együtt az adott díszítéstípus is. Ezek után nyilvánvaló: Cap Chénouának és Pesnigortnak, 
a lelőhelyeknek egymástól való óriási távolsága teljesen háttérbe szorul az azonos edénytípushoz való tar
tozás mögött. A standard típus, forma, díszítés szervezett edényművességet jelez, s az azon belül mutatko
zó kisebb eltérések az eltérő műhelyekhez való tartozás megnyilvánulásainak tekinthetők.

További példákat lehetne sorolni azzal kapcsolatban, hogy a Bizánci Birodalomban miként éltek tovább 
bizonyos, a maguk periódusában jellegzetesnek számító edénytípusok.1240 Ez kiegészíthető olyan látványos 
esetekkel, amelyeknél fél évezrednél is nagyobb távolság választja el a középkori használatot a tipológiai 
előképétől, így pl. a velencei San Marco-katedrális kincstárában egy 10-11. századi tálka késő római, egy 
12-13. századi patena pedig korai bizánci és egy 13. századi csónak alakú tál a hasonló szászánida edények

1237 Dekán (1972) 391, Abb. 90: 3,4: Szeged-Bilisics -  Halimba; 394, Abb. 93: 8, 9: Záhorska Bystrica -  Kiskőrös; 396, 
Abb. 98: 3, 4: Csepel -  Bágyog-Gyűrhegy 405-407; 419.

1238 Fancsalszky G.: Állat- és emberábrázolás a késő avar kori öntött bronz öwereteken. Egyetemi doktori értekezés 
kézirata. Budapest 1993. Megköszönöm a szerzőnek, hogy kéziratos munkáját használhattam, ld. még idem 
(2000) 306, 7. kép.

1239 Matzulewitsch (1929) 8, No. 15; 6, No. 10; Taf. 12-15; Dodd (1961) No. 14: 5; No. 77; Bank (1977) No. 85-87.
1240 E kérdés vizsgálata a közelmúltban kezdődött el: Mango (2000).
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162. Azonos képtípusú késő avar nagyszíjvégek (érsekújvári típus, Fancsalszky G. nyomán) (M: 2:3): 1: Nyékládháza; 
2: Tárd; 3: Vízkelet (Cierny Brod, Szlovákia); 4: Zsitvaudvard (Dvory nad Zitavou, Szlovákia); 5-7: Érsekújvár (Nővé 

Zámky, Szlovákia); 8: Zamárdi; 9: Mödling; 10: Szalánkemén (Növi Slankamen, Szerbia); 11: területi elterjedésük
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163. Azonos képtípusú bizánci edények, I: patenák (M: 2:3): 1: Cherchel/Cap Chénoua, 527-547 közötti 
műhelypecsétekkel; 2: Perm-vidék, 641-651 közötti műhelypecsétekkel

tipológiai tekintetben egyenes folytatását mutatja.1241 Mindebből a nagyszentmiklósi kincs kutatása számá
ra az a -  különben teljesen evidens -  következtetés adódik, hogy a fémedények történeti kapcsolatait kutat
va sem a tipológiai, sem az ikonográfiái azonosság önmagában nem tekinthető perdöntőnek.

Az „azonosságot” illusztráló két korsó 1889-ben, a 3. apahidai (Apahida, Románia) sírban látott napvi
lágot, az 5. század 2. feléből származnak;1242 különös, hogy a bizánci fémedény-művesség kutatói mindmá
ig nem fedezték fel maguknak (164. kép). A rendelkezésre álló részletfotók1243 alapján egyértelmű, hogy tel
jes tipológiai, méretbeli és ornamentikái egyezést mutatnak, ami csakis abban az esetben képzelhető el, ha 
egyazon műhelyben, egyazon mester kezétől készültek. Ez az egyezés a bizánci nemesfémedény-művesség- 
ben páratlanul magas fokú, ott csak az imént ismertetetthez hasonló értékűekkel, vagy még alacsonyabb fo
kú egyezésekkel lehet találkozni. A nagyszentmiklósi díszített „páros edények” (9. és 10. sz., 13. és 14. sz.) 
azonosságának mértéke azonban még az apahidaiakét is meghaladja, ami egy újabb szempontból nézve is 
a tárgyalt kincs egyedülálló voltát húzza alá.

Közép-Ázsia
E terület fémművességéről is két példát hozok fel. Elsőként könnyű hivatkoznom az iráni, illetve közép
ázsiai ötvösség termékei közül arra az „azonosságra”, ami a szászánida fémművesség szakértői és amatőr
jei körében egyaránt közismert (165. kép). A  kurilovai korsó medaillonjában, valamint az ufai tálka fene
kén ábrázolt jelenetek között megfigyelhető ikonográfiái azonosság (mindkettőnél azonos pózban ábrázolt

1241 H. N. Hahnloser: II tesoro e il museo. Firenze 1971. Táv. LX: felül, No. 68; Táv. LXI., No. 73; Táv. LXII.
1242 Finály G.: Az apahidai lelet. ArchÉrt 9 (1889) 308-309, I-II. t.; Hampel (1905) III, Taf. 32, 33; Róna (1986) 

146-147.
1243 Közzétételük engedélyezésért Dr. Radu Harhoiunak tartozom köszönettel. Ld. még Harhoiu (é. n.) Taf. LX; Or 

189-190, Fig. 30,11.
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164. Azonos képtípusú bizánci edények, II: korsók (M: 1:2): Apahida (Románia), 5. század

sas felemelt fejű gazellát tart a karmai között) azáltal válik érdekessé, hogy a két edényt ugyanaz a szerző
páros eltérő időszakra keltezte: az első korát a 6-7., a másodikét a 7-8. századra tették.1244 Amennyiben a 
javasolt kormeghatározások helytállóak, akkor -  a szászánida királyi vadászatot ábrázoló tálak mellett -  ez 
a szászánida, illetve közép-ázsiai ötvösségből vett és ott az ikonográfiái kontinuitás szempontjából eddig 
nem tárgyalt edénytípusra vonatkozó példa is megerősíti: bizonyos jelenetes ábrázolások valóban több 
ötvösnemzedéken át voltak kedveltek.

Másodikként arra a három, Dionysos1245 győzelmét ábrázoló tálra utalok, amelyek együttesét behatóan 
elemezte R. Ettinghausen (166. kép).1246 Ezek megerősítik az imént tett megállapításom, de ikonográfiái 
azonosságuk más tanulságok levonására is alkalmas. A kora középkori Irán és Közép-Azsia kutatásában

1244 Trever-Lukonin 116; No. 39, fig. 97; ibidem No. 29, fig. 89.
1245 Ezt az azonosítást „aberránsnak” tartja Goldman (1997) 262: B22.
1246 Ettinghausen (1972) 3-10.
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165. Azonos képtípusú szászánida edények (M: 1: kb. 1:2; 2: 4:5): 1: tálka (Ufa, 7-8. század); 
2: korsó részlete (Kurilova, 6-7. század)
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166. Azonos képtípusú szászánida tálak (M: 1:3): 1: Alkino (5-6. század); 
2: ismeretlen lelőhely (5-7. század); 3: Badakhsan (5-6. század)



mindhárom közismert. Az alkinói Irán peremvidékén készült, 5-6. századi (átm.: 21 cm).1247 A Freer- 
gyűjtemény ismeretlen lelőhelyű tálja a szászánida királyi tálak Harper-féle középső csoportjába tartozik, 
az 5-7. századra keltezik (átm.: 21,9 cm).1248 A Badakhsan környékéről a British Museumba került tál szin
tén az iráni peremvidéken és az 5-6. században készült1249 (átm.: 22,6 cm). Közös vonásuk, hogy mindegyi
kük Iránból, illetve a birodalom kulturális területéről és ugyanabból a periódusból származik. A képtípus 
és a kompozíció mindháromnál tökéletesen azonos, ami mellett az apró részletbeli eltérések (pl. a szőlőin
dák és -levelek kidolgozása, az alsó mezőben az életfák megléte vagy hiánya stb.) jelentősége másodlagos; 
azok az ötvös szabad alkotókedvének megnyilvánulásai, de ugyanígy a köztük fennállt különbséget tükrözi 
az ötvösmunka technikai színvonalában megfigyelhető számos különbség is. (A díszítőelemek részletessége 
és gazdagsága, az előlap poncolása vagy annak elmaradása, illetve a poncolás minősége alapján a követke
zőképpen rangsorolhatók, a kiválótól a gyengébb felé haladva: az ismeretlen lelőhelyű [Freer Gallery], 
Alkino, Badakhsan.) E három tál együttese természetesen több részletkérdést vet föl a közép-ázsiai művé
szet szakértői számára, de kínál némi tanulságot a nem-specialistáknak, így az említett leletekével egykorú 
Kárpát-medencét kutatóknak is. Újból és egyértelműen figyelmeztet ugyanis arra, hogy a lelőhely az adott 
tárgy eredete szempontjából mily nagy mértékben lehet indifferens: e tálak kerültek légyen elő Iránban ma
gában, a Káma-vidéken vagy Afganisztánban, akkor is mindenképpen ugyanazon kulturális régióból szár
maznak. A tematikájukban és kompozíciójukban megmutatkozó azonosság nem képzelhető el másként, mint 
hogy a három, egymástól akár száz kilométerekkel távolabb és legkevesebb fél évszázadnyi eltéréssel mű
ködő ötvös hűen követte ugyanazt a képtípust. Végül művelődéstörténetileg nagy jelentőségű az a tény, 
hogy egy klasszikus antik téma kedveltté válhatott a szászánida Iránban, illetve Közép-Azsiában, aminek 
egyes jelei már eddig is ismertek voltak (ld. 169. old., 653. j.). Érdemes ezenkívül még külön megfigyelni an
nak a régiónak a nagyságát, amelyet a származási helyük kijelöl -  ez az adott, antik eredetű téma szélesen 
elterjedt és a kora középkor 2-3 évszázadán keresztül népszerű voltáról tanúskodik. Hasonló jelenséggel ta
lálkozunk a nagyszentmiklósi 20. sz. tálka griffábrázolásának ikonográfiái kapcsolatait keresve -  miként a 
most tárgyalt tálak esetében, azoknál is az adott képtípusnak viszonylag rövid időn belül történt és az ere
detiéhez hű felhasználását látjuk. Az adatok számbeli gyarapodása és azok beható elemzése remélhetőleg 
egyszer meg tudja majd világítani, hogy az egyes képtípusok viszonylagos állandósága, illetve gyakorisága 
valóban egy-egy periódushoz kötődik-e, vagy pedig egy adott időszakot nézve -  azonos téma mellett is -  in
kább többféle képtípus egymás mellett élésével számolhatunk.

1247 Marschak (1986) Fig. 174.
1248 Gunter-Jett (1992) 121-127.
1249 O. M. Dalton: The Treasure of Oxus with other Examples of Early Oriental Metalwork. London 19643, 49-51, PI. 
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N EM  KÖZVETLENÜL ID E  TARTOZÓ UTÓSZÓ

A kora középkori jelenetes ábrázolások modern kori utóéletének egyik aspektusáról, arról, hogy miként te
kintenek rájuk néhányan a kora középkori közép-, délkelet- és kelet-európai régészeti kutatásban és -  még 
inkább -  a legkülönfélébb féltudományos és népszerűsítő munkákban:

Tisztában vagyok azzal, hogy az említett régióban dolgozó kutatók nagy része, de még inkább az amatő
rök és dilettánsok tömege számára elfogadhatatlan az a gondolat, hogy az országuk területén napvilágot lá
tott kora középkori leleteken látható jelenetes ábrázolásokról le kellene mondaniuk mint az adott kora kö
zépkori nép művészetének eredeti alkotásairól. A szemléletváltást a tudományban a pszichés és történeti 
faktorok mellett megnehezíti a társadalomban és a gazdaságban (könyvpiac) megnyilvánuló igény is. A ré
gészeti korok iránti érdeklődés folyamatos növekedése következtében ugyanis a tudomány-népszerűsítés
nek mind a lehetőségei, mind annak követelményei ugrásszerűen megnőttek. Sokak számára a beidegződé
sek miatt hasonlóképpen nehéz lehet szembenézni azzal a körülménnyel, hogy maga a tény: keleti gyökerű, 
illetve típusú ornamentikái elemek előfordulása kora középkori közép-, délkelet- és kelet-európai tárgya
kon önmagában még nem közvetlen eseménytörténeti forrásértékű. A megfigyelhető egyezések nem tekint
hetők automatikusan annak a tanújelének, hogy az adott ornamentika előfordulása az adott tárgy szárma
zási helyének tágabb régiójával és/vagy kultúrájával való közvetlen kapcsolat következménye volna, és azok 
még kevésbé nem egy közvetlen keleti örökség megnyilvánulásai. (Tovább nehezíti e probléma kezelését, 
amikor a ma élő közép-, délkelet- és kelet-európai népek némelyike -  alappal-e vagy alaptalanul, ez itt ér
dektelen is -  az adott kora középkori népek, országok, kultúrák közvetlen leszármazottjának és/vagy szel
lemi örökösének tartja magát, s ezen származástudat alapján a kora középkori leleteket, az azokon látható 
ábrázolásokat a saját népének [és nem az országának!] művészettörténetébe integrálja.) Mégis, az e feje
zetben összegyűjtött problémák és vázolt módszerek alapján kirajzolódó utat látom egyedül járhatónak an
nak a folyamatos, a távoli jövőben elérendő felderítéséhez, hogy mi volt a közös az akkori világban, és mi 
az egyes népek, kultúrák egyedi hozzájárulása az egyetemes civilizációhoz. Gnóthi seauton.
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IX. A KINCS AVAR (KORI) KAPCSOLATAI

KUTATÁSTÖRTÉNETI ELŐZM ÉNYEK; 
N. MAVRODINOV ELUTASÍTÓ N ÉZETE

Az a lehetőség, hogy a kincs -  akárha csak bizonyos darabjai -  avar eredetű volna, már korán fölmerült a 
kutatásban,1250 de a régészek közül kevesen léptek túl az intuíción, és rendszerint ők is történeti, nyelvészeti 
adatokkal vagy szempontokkal -  s nem régészetiekkel! -  érveltek; a Nagyszentmiklósról monográfiát író 
Hampel J. művészettörténeti szemlélettel jutott erre a megállapításra (de hát nem is igen állt leletanyag a 
rendelkezésére!).1251 Horváth T. volt az első, aki valóban régészeti érvekkel állt ki az avar eredet mellett. 
Amit leírt, annak nagy része ma már naivnak, módszertanilag pedig labilisnak tűnhet, így -  a dolog vitatha
tó voltán túl -  a kincs kormeghatározására tett javaslata (760-790 között) a keltezés általános lehetőségei vo
natkozásában túlzottan optimista.1252 A megítélésénél feltétlenül számításba kell vennünk: az általa elvégzett 
munka az adott kor legmagasabb kutatási színvonalának felelt meg. (Munkássága sajnos -  érdemtelenül -  ál
talában is feledésbe merült.) Fettich N. rövid, de egyértelmű állásfoglalása1253 mellett elment a magyar kuta
tás -  a nemzetközi részről bekövetkezett (el)hallgatására viszont nem találok magyarázatot. Érthetetlen és 
az akkori régészgeneráció kihalásával ma már nem is deríthető ki, hogy -  különösen a magyar kutatás -  mi
ért nem vett tudomást H. Schüller cikkéről.1254 A német kutatónő elismerésre méltó módon elemezte végig 
az edényeket, figyelte meg lehetséges csoportjaikat és határozta meg a kincs korát. Ugyanígy teljesen vissz
hang nélkül maradt Csallány D. állásfoglalása a kincs egyik részének avar kori készülése mellett.1255 K. Benda 
részletes érveket hozott fel, s az egyes edények készülésének figyelemre méltó relatív kronológiáját állította 
föl,1256 de cikke szintén -  a legjobb esetben is -  csak bibliográfiai adatként szerepel. A legtöbb magyar kuta
tó csak Bóna I. 1984-ben megjelent új állásfoglalása után1257 hajtott végre alapvető fordulatot:1258 elszakadt 
a László Gy. 1957 után közzétett cikkei1259 és a rakamazi lelet Csallány D. által adott értelmezése1260 után 
Magyarországon gyorsan népszerűvé vált magyar eredet teóriájától; azóta a magyar kutatók körében -  a ko
rábbitól való elfordulás megindoklása nélkül -  (újból) a kincs avar készülése számít nyilvánvalónak.

Mind ez ideig azonban az említetteken kívül vagy csak elejtett célzások estek, vagy olyan kurta kijelen
tések jelentek meg, amelyek az avar készülést és/vagy birtoklást már bizonyítottnak, de legalábbis evidens-

1250 Pl. Mészáros Gy.: A nagy-szent-miklósi kincs rovásos feliratainak megfejtése. ArchÉrt 26 (1915) 20-21; Riegl- 
Zimmermann (1923); Riegl (1927) 207; Nagy (1895) CCCXXXII-CCCXXXIII; idem: A honfoglalókról. 
Ethnographia 18 (1907) 337; idem (1908) 127; idem (1916) 241; Hampel (1907) 85-87.

1251 Hampel (1905) I, 673; idem (1907) 85.
1252 Horváth (1935) 104,113-123.
1253 Fettich (1937) 114-116.
1254 Schüller (1937).
1255 Ld. 513. j.
1256 Benda (1960).
1257 Bóna (1984).
1258 Voltak néhányan Magyarországon, akik már korábban és saját következtetés alapján jutottak erre a nézetre: Ga- 

ram (1982) 210; idem (1984) 105; Kürti B.: Az avarok kora (567/568-805). In: Szeged története, I. Szerk.: Kristó 
Gy. Szeged 1983, 215-216.

1259 László (1957).
1260 Csallány (1957).
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nek tekintik.1261 Bóna I. idézett helyén kívül Garam É. volt az, aki elsőként tekintette át széles spektrum
ban és régész módjára a kincsnek az avar leletanyaggal való kapcsolatát.1262 Az a körülmény, hogy a kata
lóguscikke megírásához rendelkezésre álló rövid idő alatt lehetséges volt számba venni az idevágó legfon
tosabb régészeti szempontokat, egyben komoly kritikája is a korábbi kutatásnak. (A kapcsolatot bizonyító 
leleteknek egyébként közismert és evidens volta miatt az általa és jómagam által tett megfigyelések a leg
több ponton megegyeznek.)

Ami a kincsnek a nem-magyar részről történő kutatását illeti, kevesen akadtak olyanok, akik a proto- 
bolgár teória vonzását ki tudták kerülni és -  olykor csak egy-egy darabjának -  avar eredete mellett foglal
tak állást;1263 a protobolgár elmélet képviselői ezekkel sem számolnak. A kutatásban egyedi színt jelent
M. Rusu cikke, melynek több részmegállapításával nem tudok egyetérteni (ld. 97-98. old.), de a kezdemé
nyezését igen érdekesnek tartom. Művészettörténeti és történeti érveléssel kísérelte meg kimutatni a kincs 
avar kori készülését és a 795/796 körüli elrejtését.1264 Cikke -  a zsákutcája ellenére is -  jól szemlélteti, hogy 
Bizánc felől nézve mennyi föltárni való rejlik Nagyszentmiklós problematikájában.

A kutatás különféle irányzatain belül sajátosak azok a törekvések, amelyek a protobolgár elméletet az 
avar kapcsolat lehetőségével próbálják meg elegyíteni: ezek a kutatók nem tudták kivonni magukat a pro
tobolgár meghatározás képviselőinek egykori tekintélye és az általuk leírtak (látszólagos) súlya alól. így szü
lettek azok a kompromisszumos elgondolások, amelyek szerint a kincs egy protobolgár vagy egy protobol
gár szolgálatban volt avar előkelő tulajdonában lett volna,1265 vagy hogy az edények az avar kornál később 
készültek ugyan, de avar műhelyhagyományokat őriznek.1266

K. Benda cikkét jó 30 évvel követve, a közelmúltban jelent meg egy egyértelmű állásfoglalás, mely az avar 
emlékanyag szeriációs feldolgozására támaszkodva rövid megfogalmazásban szintén evidensnek tartja a 
kincs avar voltát.1267 Az avar kapcsolat kérdése tehát égetően aktuális, kutatásra és bizonyításra vár, de ez 
a feladat sokrétű volta miatt nem egyetlen szerző által, egyetlen cikkben vagy könyvfejezetben elvégezhető 
feladat; az alábbiak még számtalan ponton kiegészíthetők.

Feltétlen elismerést érdemel, hogy N. Mavrodinov a kincs eredetteóriáinak áttekintése során -  az előre 
várható végkövetkeztetés ellenére -  szükségét látta annak, amit a kincs protobolgár eredete mellett lándzsát 
törők közül senki más nem tett meg: egy külön alfejezetet szentelt az avar eredet lehetőségének.1268 1269 Ezt vé
gül is elutasította, amire magyarázatul részben az szolgál, hogy a bulgár tudós mind az idevonatkozó koráb

1261 Marosi-Fettich (1936) 94; Szőke (1959) 107, 109; Á. Cs. Sós: Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Keszthely- 
Fenékpuszta. ActaArcHung 13 (1961) 291; Róna (1984) II, 1600; idem (1985) 18; idem: Un peuple de cavaliers 
asiatiques dans le Moyen-Danube. In: For des Avars dans le bassin des Carpathes VIe-VIIP siecle. Paris 1986, 
23; idem (1988a) 460; B. M. Szőke: Frühkarolingerzeit. In: Sieben Jahrtausende am Balaton. Von der Ur- und 
Frühgeschichte bis zum Ende der Türkenkriege. Hg.: R. Müller. Mannheim 1989, 83; Garam (1984) 105-108; 
Nagy K.: Az avar kaganátus. In: Hódmezővásárhely története a legrégibb időktől a polgári forradalomig. Szerk.: 
Nagy I. Hódmezővásárhely 1984, 255. 120. j.; Trugly (1987) 291-294; Tóth-Horváth (1992) 175; Szentpéteri (1993) 
55; Madaras L.: Az alföldi avarság 9. századi továbbélésének lehetőségéről a régészeti források tükrében. In: Al
föld 13-14; Kiss A. (1995) 137; idem (1997) 114,115, Abb. 6; 137, Kat. No. 59; idem: A  375 és 1000 közötti kincs
leletek, mint a Kárpát-medence kora középkori történeti forrásai. A kincsleletek katalógusa. Zalai Múzeum 9 
(1999) 58. Távolságtartással nyilatkozik Erdélyi /.: A Bajkáltól a Balatonig. Budapest 1997, 34.

1262 Garam (2002).
1263 Kitzinger (1940); Alföldi (1954) 61-67; Benda (1960); idem (1965); Kovacevic (1963) 132; később ugyanebben a 

kérdésben közvetve, avar kori párhuzamok felsorolásával fejezte ki a felfogását: idem (1977) 164,205;A. Kollautz: 
Geschichte und Kultur eines völkerwanderungszeitlichen Nomadenvolkes, I. Klagenfurt 1970, 51, 53-55; Lom
bard (1974) 122; H. Wolfram: Botschaften aus dem Meer ob der Enns. Enträtselte Bildgeschichten nach Kult- und 
Herrschaftsdarstellungen des frühen Mittelalters. Wien-Köln-Graz 1984, 24; Horedt (1987) 16-17; Pohl (1988) 
182; Eggers (1995) 397.

1264 Rusu (1986b).
1265 Fehér (1931) 128-129.
1266 Ugrin (1987) 82.
1267 Daim-Stadler (1996) 440, Abb. 1; 442, 444. A szerzők nem hivatkoznak K. Bendának az övékével szinte teljesen 

megegyező rendszerezésére vö. Benda (1965) 409., akinek cikkeit az avarok régészeti kutatása sajnálatos módon 
egyébként is figyelmen kívül hagyja, Id. Benda (1960); idem: Contribution a [sic -  B. Cs.] l’étude du style des 
parures de la Grande Moravie. Byzantinoslavica 22 (1961) 55-64; idem: Bemerkungen zum Stil und Chronologie 
der spätawarenzeitlichen Metallkunst. Uméni 19 (1971/1) 1-32.

1268 Mavrodinov (1943) 213-215.
1269 Alföldi (1926).
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bi állítások cáfolata, mind a saját véleményének igazolása során a kora kutatási szemlélete és kutatási hely
zete szerint -  de nem a leletanyag ismeretében -  járt el. A szóban forgó fejezet bevezetéseként leszögezte, 
hogy ő már az 1936-os könyvében elhárította volt az avar hipotézis lehetőségét. Mentségére számításba kell 
venni, hogy akkoriban Hampel J. Alterthümere mellett Alföldi A. könyve1269 volt a legfrissebb összefoglaló 
mű, mely a kutatás rendelkezésére állt annak meghatározásakor, hogy egyáltalán mely leletcsoport tekinthe
tő avarnak. (Tegyük azonban hozzá, hogy eközben számtalan kisebb anyagközlés szerzője az Archaeologiai 
Értesítő és a Dolgozatok hasábjain nem bizonytalankodott az avar leletek meghatározásában!) Ma már, év
tizedek múltán -  több tucatnyi kutató munkásságának köszönhetően -  a kezdő egyetemisták is tudják: ép
penséggel ez a két kutató volt az, aki alapvetően hibásan állapította meg a késő avar kori leletcsoport krono
lógiai és etnikai hovatartozását. Az is köztudott, hogy Horváth Tibornak és Fettich Nándornak Marosi 
Arnolddal közösen írt s az N. Mavrodinovéval azonos sorozatban megjelent munkái (1935, illetve 1936) in
dították el az avar régészetet a modern kutatás felé. Márpedig tény: N. Mavrodinov éppen Hampel Józsefre 
és Alföldi Andrásra támaszkodva adta közzé a Nagyszentmiklós avar származását ellenző érveit -  a régésze
ti kiindulópontja tehát eleve hibás volt.

A sokszor megfigyelhető kelet-európai jellegzetesség itt is tetten érhető: a bulgár régész-művészettörté
nész még e tisztán régészeti, művészettörténeti probléma esetében is végső soron történeti érvekkel, s nem 
a saját diszciplínájából vett adatokkal dolgozott. Szerinte a kincs azért nem származhatik az avaroktól, mert 
azok „másutt laktak Ázsiában, mint az edényeket készítő ötvösök”; méghozzá a mongol steppén és Koreá
tól északra (? -B . Cs.). A z  avarok őshazáját pontosan nem lokalizálta ugyan, de közvetett meghatározás
nak vehetjük a részéről azt, amit erről a könyvben másutt írt: az említett két nép (tudniillik az avarok és a 
kincs alkotói) Közép-Ázsiából származik -  márpedig az utóbbi mind a mongol steppétől, mind pedig az ál
tala említett „Koreától északra elterülő területektől” igen távol esik! N. Mavrodinov ezen érvelésének tör
téneti és módszertani helyességét fölösleges tovább taglalni. Az az állítása viszont, hogy az avar művészet 
tisztán ázsiai jellegű lett volna, melyben a bizánci hatás csak véletlenszerűen jelentkezik -  már a könyv meg
jelenése idején is teljesen tarthatatlan volt. Elég lett volna számba vennie a kora avar ornamentika számos 
elemét, a 6-7. századi avar kerámia már akkor is ismert antik-bizánci vonásait, a bizánci eredetű, illetve 
bizánci hatást tükröző tárgyakat, továbbá a késő avar ornamentika nem kisszámú, szembetűnően antik-bi
zánci elemeit, s akkor elkerülhette volna ezt a -  már a maga korában is súlyosnak számító -  tévedést. Az vi
szont megfelelt a kora kutatási helyzetének, ahogyan az Avar Kaganátusban élt kutrigurok vélt hagyatéká
tól határolta el a kincset: szerinte nem mutatható ki benne germán hatás, kivéve a 3. és 4. sz. korsót és a 
18. sz. edényt (? -  B. Cs.), márpedig -  s ez továbbra is N. Mavrodinov véleménye -  Alföldi A. és Fettich N. 
szerint éppenséggel a germán vonások jellemzik az említett leletcsoport motívumait (? -  B. Cs.). A z  is
N. Mavrodinov mentségére szól, hogy Simonyi D. és Csallány D. minden tekintetben alaptalan kutrigur- 
teóriáitól, valamint a germán hatásnak abban a formában előadott, már akkor is történetieden hipotézisé
től (Fettich N.) csak évtizedekkel később tudott megszabadulni az avarok régészeti kutatása1270 (az avar ko
ri germán kapcsolatok reális értékelése napjainkban kezdődött el1271) -  mindezek fényében nekünk már 
könnyű elhárítani N. Mavrodinov következtetését. A bulgár tudós elmélete megérdemli, hogy közelebbről 
megnézzük: mivel magyarázta a kincs és az avar leletanyag közötti eltéréseket?

N. Mavrodinov szerint a kincs azért nem lehet avar eredetű, mert nincs meg rajta a (késő) avar művé
szetre jellemző térdeplő griff, az állatküzdelmi jelenet s a „kövér levelű félpalmettás inda”. (Az edények 
poncolt hátterű indáinak a késő avar kori övveretek sokaságán láthatóval való teljes egyezésére nem figyelt 
föl.) Nos, amilyen roppant egyszerű válaszolni a másodikra (tudniillik igenis föllelhető az állatküzdelem áb
rázolása, ld. 2. és 21. sz.), olyan nehezen és főleg nem mindent elsöprő módon hárítható el az érvelésének 
első és utolsó eleme, azaz azon tény megemlítése, hogy az avar ornamentika közismert és speciális vonásai 
valóban nem lelhetők föl a kincsen. A nagyszentmiklósi kincs első pillantásra, az összességét nézve kétség
telenül nem mutatkozik avar terméknek. Ehhez viszont nyomatékosan hozzá kell tenni, hogy ugyanígy sem
milyen más fémművesség jellegzetességeit sem viseli jobban magán -  éppen ez az, ami pontosan két évszá
zada fejtörést okoz a kutatásnak! Ezért az egyedülálló jelleg -  a kincs (kultúr)történeti specialitása -  
érvként nem használható fel; egy exkluzív aranykincs egyébként sem lehet az a tömegáru, mint amit a te

1270 Bóna (1971) 292, 298-303.
1271 T. Vida: Bemerkungen zur awarenzeitlichen Frauentracht. In: Verhältnisse 107-124; idem: Die Ziergehänge der 

awarenzeitlichen Frauen im Karpatenbecken. ActaArchHung 51 (1999/2000) 367-377; idem: Merowingische 
Spathagurte der Awarenzeit. CommArchHung 2000, 161-175.
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metők jelenleg ismert mellékletei elénk tárnak.1272 A nagyszentmiklósi és az avar öwereteken látható grif
fek között az ábrázolás méretében, az adott tárgyak rendeltetésében, az ötvösmunka színvonalában meg
mutatkozó különbség miatt egyébként is teljesen érthető, hogy az előbbiek jóval részletesebben kidolgozot
tak, mint az utóbbiak. Ezenkívül teljesen feltáratlan és ismeretlen mind a kincsen, mind az avar kori 
öwereteken látható egyes ábrázolások jelentése és rendeltetése, valamint a sírleletekből ismert késő avar 
ornamentika ideológiai tartalma -  nem tudni hát, hogy mit mivel hasonlítunk össze! Az evidens, hogy a két 
tárgycsoport rendeltetése eleve eltérő volt, és ez az eltérő rendeltetés eltérő művészeti programmal is járt, 
ami -  nyilvánvaló módon -  eltérő formában fogalmazódhatott meg. A nagyszentmiklósi griffeket álló vagy 
vadászó helyzetben ábrázolták, s ez olyan ikonográfiái eltérés, hogy nem kizárólag etnikai-történeti különb
ségként értékelendő. Mai ismereteink szerint minden vallástörténeti jel és következtetés arra mutat, hogy 
az övékén ábrázolt griffnek apotropaikus rendeltetése volt1273 -  kézenfekvő, hogy egy asztali készlet ese
tében erre jóval kisebb szükség lehetett, mint a férfiviselet egyik fontos viseleti tartozékánál. A nagyszent
miklósi kincs és az avar ábrázoló „művészet” nem formai jegyek alapján, vagy akár csak olyan megközelítés
ben alig vethető össze egymással, ezért nem nyomós N. Mavrodinov érve. Egyébként pedig a griffábrázolás 
a nagyszentmiklósi edényeken is gyakori; paleozoológus szemével, kritikusan elvégzett meghatározás 
(Bartosievicz L.) után is annak mondható (2., 8., 19., 20. sz.), így hát érthetetlen is, hogy -  akárcsak mikor 
a kincs edényein az állatküzdelmi jelenetet hiányolta -  miért gondolta, hogy ezek ritkaságára egyáltalán 
hivatkozhatik.

Végül pedig N. Mavrodinov kora régészeti és művészettörténeti szemléletét követte, amikor nem szá
molt azzal, hogy -  a késő avar kori bronz övdíszek és a nagyszentmiklósi aranyedények rendeltetésbeli és 
feltételezhetően ikonológiai különbsége mellett -  a kincs bizonyos edényei és a késő avar öweretek orna
mentikája között még kronológiai eltérés is fennállhatott. O annyira határozottan foglalt állást 
Nagyszentmiklós 9. századi keltezése mellett, hogy szemmelláthatóan még csak föl sem merült benne a gon
dolat: a késő avar leletanyagtól való eltérések részben abból is fakadhatnak, hogy a kincsnek éppenséggel 
lehet olyan része is, amelyik a késő avar ornamentika kifejlődése előtti időből származhatik. Az elkövetke
zőkben ezt a lehetőséget is fogjuk vizsgálni.

1272 Az avar leletanyagtól való távolság feltételezhető okairól ld. 588-589. old.
1273 Wemer (1986) 51-52; F. Daim: Der awarische Greif und die byzantinische Antike. In: Typen der Ethnogenese 

unter besonderer Berücksichtigung der Bayern, 2. Hg.: H. Friesinger-E Daim. Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Phil.-Hist. Kl. Denkschriften 204 (Wien 1990) 273-303.
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AZ AVAR (KORI) KAPCSOLATOK KIMUTATÁSÁBAN 
ALÁBB KÖVETENDŐ M Ó D SZER

Volt két kutató, aki rájött arra, hogy a kincs problematikáját nem egyszerűen a párhuzamok gyűjtése oldja 
meg, s hogy különösen a díszítőmotívumok vihetnek könnyen tévútra. 1935-ben írta az alábbiakat Horváth 
T. interpretálásában Fettich N.: ezeknek az elemeknek van a legkevesebb etnikai bizonyító erejük, biro
dalomról birodalomra vándorolva, rendszerint több századig élnek.”1274 Szavai -  egyáltalán nem csak a 
nagyszentmiklósi kincs, hanem az egész népvándorlás kori steppe régészeti kutatásában -  ma is megszívle
lendők. László Gy. Nagyszentmiklós-könyvét ismertetve hasonló igényt fogalmazott meg Fodor I.: „...a pár
huzamok irdatlan tömegének már-már öncélúvá vált szaporítása pedig jóformán egy tapodtat sem visz kö
zelebb az ezernyi rejtély megfejtéséhez. Magukon [nyomdahiba kijavítva -  B. Cs.] a tárgyakon kell tehát 
olyan részleteket feltárnunk, amelyek a kutatók szeme elől eddig rejtve maradtak, és amelyek talán újabb 
gondolatsort indíthatnak el.”1275

A megfelelő módszert azonban nem könnyű kiválasztani. A kincs tipokronológiai elemzése kizárólag az 
általánosan használt analógiás módszerrel végezhető el, amit végtelenül megnehezít az a közismert körül
mény, hogy a nagyszentmiklósi edényeknek alig van igazán jó párhuzama. Az edények nyersanyaga nem te
szi lehetővé, pontosabban: értelmetlenné teszi az anyagvizsgálatokat, míg más természettudományos elem
zésektől még annyi eredmény sem várható. Ami a különféle ultramodern (divatos) megközelítésmódokat 
illeti, azok ebben az esetben semmilyen tudományos nóvummal nem szolgálnának.

Ezért nem látok más utat, mint az analógiás módszer követését. Ennek háromféle változata közül vá
laszthatunk. Az első a hagyományos: a parttalan, a kutató olvasottságától és kritikai érzékétől függően szé
les adatgyűjtés -  ennek összes lehetősége a kincs 200 éves kutatásából kiderült, amint kiderültek annak 
zsákutcái is. A második a legmodernebb, amelyik a megfigyelt tipológiai hasonlóságokat az avar kori lelet
anyaggal összevetve szeriációs módszerrel rendezi időrendbe -  ezt a munkát tudtommal P. Stadler készíti. 
Egy harmadikat fogok az alábbiakban követni; ez nagyrészt azokra a tipológiai hasonlóságokra támaszko
dik, amelyek korlátozott kronológiai és/vagy kulturális elterjedést mutatnak. Lett légyen az egy edényfor
ma vagy -típus, ornamentikái elem vagy poncnyom, a kincs korának és etnikai-kulturális hovatartozásának 
feltárásában támpontot jelenthet, amennyiben a párhuzamok vagy analógiák csak bizonyos korszakokban, 
bizonyos régióban, bizonyos régészeti, illetve kulturális összefüggésekben fordulnak elő, míg másokban 
nem. Tisztában vagyok azzal, hogy ez -  amennyiben kizárólag az egyes eseteket nézzük -  nem mindenkinek 
tűnik kellően meggyőzőnek, úgy látom azonban, hogy az adatoknak és az ily módon összegyűlt szempontok
nak összessége már határozottan egyazon irányba mutat. (Mindemellett előre üdvözlöm a másféle módsze
rek alkalmazását!)

1274 Horváth (1935) 117.
1275 Fodor (1981) 113.
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A Z  AVAR (KORI) KAPCSOLATOK JELEI

Az 1. sz. korsó (m: 36 cm1275a)
(167. kép; 168. kép; 169. kép: 1; 196. kép: 1; 210. kép: 1; 263. kép; 264. kép: 1; 266. kép; 272. kép: 2; 273. kép)

Ezen edény több eleméről (száj, kannelura, gallér, gallér alatti díszítő levelek, fül) a jelen fejezet más he
lyein lesz röviden szó, itt csak a talpa fölött ábrázolt leveles díszítésről teszek egy megjegyzést. Ez a klasszi
kus kíma ornamentikái elem levelekkel kiegészített változata; a kímamotívummal az adott edény azonos he
lyén a római és a bizánci provinciális fémedény-művesség termékein találkozunk

A  2. sz. korsó (m: 22 cm)
(30. kép: 1; 54. kép: 1; 127. kép: 1; 129 kép; 132. kép: 2; 136 kép; 139. kép; 143 kép; 155. kép; 157. kép; 
159. kép; 161. kép: 1; 170. kép; 173. kép; 176. kép; 178. kép; 179. kép; 196. kép: 2; 201. kép; 210. kép: 2; 

249. kép: 1; 268. kép: 1; 274. kép; 275. kép; 280. kép; 284. kép; 286. kép: 2)

E korsó a kincsnek legszebb, ötvöstechnikailag legjobban kivitelezett, a kutatásban legtöbbet tárgyalt, nép
szerűsítő munkákban leggyakrabban szereplő darabja Ehhez képest a kora meghatározásával aránytalanul 
kevesebbet foglalkoztak, illetve amikor igen, akkor az többnyire az ábrázolások valódi vagy vélt párhuza
maira s még inkább azok analógiás alapon feltételezett értelmezésére támaszkodva, visszafelé következte
téssel történt. Meggyőződésem szerint fordítva kell eljárni: előbb a tárgyat magát kell keltezni, s csak a kul
turális-etnikai helyének meghatározása után szabad -  más kérdés, hogy ez mennyire lehetséges és érdemes 
-  megpróbálkozni az ábrázolások (feltételezett) jelentésével. Elsősorban a korsó kora meghatározásához 
kívánok az elkövetkezőkben néhány apró adalékkal hozzájárulni.

Az edénytípus keleti párhuzamai

A kincs kutatásában, keleti kapcsolatainak megítélésében mindig is kiemelt szerepet kapott a 2. sz. korsó
nak a „keleti ezüst” sok hasonló típusú edényével való tipológiai azonossága és az ornamentikájuk kom
pozíciójával való nagyfokú hasonlósága; az „égberagadási jelenet” mellett ez szerepel általában a kincs 
„szászánida” és/vagy közép-ázsiai eredetének, illetve kapcsolatának, illetve „keleti hatás” alatt történt ké
szülése legfőbb bizonyítékaként. A gyűrűs perem, a nyakat körbefogó gyűrű, a hasat díszítő medaillonok 
megléte és a talp kialakításmódja tekintetében valóban egyértelmű egyezés figyelhető meg, s ez -  tekintet
tel a párhuzamba vont szászánida korsók 6-7. századi keltezésére -  kínál bizonyos kronológiai tanulságot 
a nagyszentmiklósi számára. Egyáltalán nem szokták viszont figyelembe venni, hogy a szóban forgó edény
típus a római fémedény-művességből került a szászánidákhoz, és a Kárpát-medencében sem volt ismeret
len; pedig Horváth T. könyve óta tudjuk, hogy a gyűrűs peremű palackok használatban voltak a 7-8. századi 
Kárpát-medencében is.1276 (Szerencsés esetben nyoma maradt a medaillonos díszítésüknek, ami a gyűrűs

1275a Az edények méreteit ld. Gschwantler (2002).
1276 A 6-7. századi avar leletekről Id. Vida (1999) Taf. 29: 3, 4; 30: 4; a 8. századi avar kerámia feldolgozását most végzi.
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167. A  n a g yszen tm ik ló s i 1. sz . korsó, I: á l t a lá n o s  n é z e t  (M : k b . 2 :3 )
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168. A  n a g y szen tm ik ló s i 1. sz. k o rsó , II: a  k o r só  n y a k a  (M : kb . 2 :1 )

410



169. A nagyszentmiklósi 1. sz. korsó, III: a talp díszítése (1) és annak párhuzamai (M: 1,2: kb. 2:1; 3: kb. 1:1): 
2: korsó talpa, „aláhúzott B” betűs műhelypecséttel (Vrap, 6. század) 3: ezüstkorsó (Boscoreale, 1. század)
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170. A  n a g y szen tm ik ló s i 2. sz. k o rsó , a  „győztes f e je d e le m ” (M : 9 :1 0 )
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171. Életfa-ábrázolások, III: (M: 1-2: 1:1; 3, 5: 1,5:1; 4:1:3): 1: bronz pajzsdíszen (Stabio, 7. század); 2: ezüst gyertya
tartón (ismeretlen lelőhely, 7. század); 3: Altheus püspök (f799) ezüst ereklyetartóján; 4: kőfaragványon 

(Quintanilla de las Vinas temploma, 929); 5; bronz nagyszíjvégen (Csongrád-Mámai-dűlő, 8. század)

peremmel kombinálódva a nagyszentmiklósi korsó már két fontos tipológiai elemének együttesét jelen
ti!)1277 Banális kijelentés, esetünkben mégis érdemes megtenni: a körte alakú, gyűrűs peremű, illetve nya
kú, talpas korsók a későbbi századokban Eurázsia több olyan régiójában is elterjedtek, amelyek akkoriban 
egymással közvetlen kapcsolatban nem álltak.1278 Hasonlóképpen tarthatatlan ma már az a korábban álta
lános vélekedés is, mely szerint a medaillon stílus szászánida eredetű lett volna; valójában ez is a római mű
vészetből ered s onnan terjedt szét világszerte.1279 A tudományos apparátussal bizonyítatlan megközelítés
módoktól („protobolgár-szászánida kapcsolatok”, „Nagyszentmiklós = protobolgár lelet”) eltekintve ezt 
erősíti meg a preslavi palotában feltárt templom területén talált festett, fehér kerámiatöredékek medail- 
lonos ornamentikája,1280 amint ugyanez egy 8. századi vizigót kőfaragványon is előfordul (172. kép: 1). (Itt 
említendő meg, hogy ugyancsak római eredetű a szászánida korsók gallérján körbefutó levélfríz is.1281) 
A nagyszentmiklósi 2. sz. korsó ornamentikájában tényleg mutatkoznak szászánida, illetve közép-ázsiai 
kapcsolatok (ld. az „égi vadászat” képtípusa és az „életfa” ábrázolása a medaillonok között), míg azonban

1277 Horváth (1935) 106-107, Abb. 27-28.
1278 A szerző ez irányú szándéka nélkül ugyan, de ezt szemlélteti az általa készített áttekintésük is: Mavrodinov (1943) 

26-37.
1279 Trilling (1985) 70. Ugyanezt Kína felől elemzi M. W. Meister: The Pearl Roundel in Chinese Textile Design. ArsOr 

8 (1970) 255-267.
1280 T. Totev: Za edna kolekcija risuvani beloglineni sádove ot Preslav. In: Sbornik v cest na akad. Dimitär Angelov. 

Red.: V. Velkov et alia. Sofija 1994, 220, obr. 4.
1281 Ld. pl. a chaourse-i kincs jól ismert füles korsóját: M. E. Micheli: II servizio da tavola, il ministerium: argentum 

escarium, argentum potorium. In: Pirzia Biroli Stefanelli (1991) 202, Fig. 205.
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172. Szalagfonattal kereteit medaillonok (M: 1: 1:6; 2-4:1:2): 1: kőfaragvány (Lisszabon, 7. század 1. fele); 2: festett
korsó töredékei (Preslav, 10. század)

173. Életfa-ábrázolások, I: szászánida korsók részletei (M: 2:3): 1: Pavlovka; 2: Oroszország, ismeretlen lelőhely

414



415

174. Életfa-ábrázolások, II: Nagyszentmiklós, 2. sz. korsó (M: 4:1)



175. Kora középkori páncélok (M: 1, 3: kb. 1,5:1; 2: 1:3): 1: páncél ábrázolása Childerich (f481/482) gyűrűjén; 
2: gyűrűpáncél-lelet részlete (Ufa-Medicinskij fakul’tet, 6-7. század); 3: gyűrűpáncél ábrázolása bizánci tálon

(Kopciki, 6. század)

az előbbi eredetével kapcsolatban senkiben sem merülhet föl kétség, addig az életfa-ábrázolásokkal kapcso
latban érdemes szélesebb körültekintést végezni. A nagyszentmiklósi 2. sz. korsó medaillonjai között ábrá
zoltakat a kutatás rendszeresen a hasonló keletiekkel (szászánida, közép-ázsiai, korai iszlám) hozta kapcso
latba; Alföldi A. volt az egyedüli, aki nyugat-európai párhuzamra, a 9. századi St. Maurice d’Agaune-i 
korsóra hivatkozott.1282 A kompozíció -  életfa szerkesztése a medaillonok közé -  kétségkívül keleti erede
tű (173. kép), de azon belül a típusát és leveleinek kialakítását a nagyszentmiklósi korsót készítő ötvös az 
európai ornamentika szellemében alkotta meg (174. kép), ld. még 374-375. old.

Kelet és Európa egy-egy elemének ezen keveredése mellett a korsó másféle kulturális kötődéseket is mutat.

A páncél ábrázolása

A korsó (lehetséges) párhuzamainak keresése, a kormeghatározási kísérletek során többször fölmerült a 
„győztes fejedelmet” ábrázoló medaillonon és a mödlingi kerek bogláron látható páncélábrázolás közti ro
konság gondolata.1283 Az analógia ténye vitathatatlan, de hogy ez jelentőséggel bírhat a korsó kronológiája 
és eredete szempontjából is, az Bóna I. kijelentésétől1284 eltekintve csak mint magától értetődő szempont 
szerepelt a tudományos köztudatban. Ez eddig nem kapott kellő hangsúlyt, mert mindig csak az ábrázolást 
magát, illetve a páncélok hasonlóságát figyelték. (A mödlingi korongok képének a nagyszentmiklósi „égi va
dászattal” való hasonlóságára H. Schwammenhöfer figyelt föl, ténylegesen Garam É. tette őket először egy
más mellé,1285 ld. 132. kép: 2.)

A nagyszentmiklósi gyűrűpáncél-ábrázolással már Hampel J. és E. H. Zimmermann is foglalkozott, s a 
„győztes fejedelmével” szembeállították a foglyának ruházatát.1286 1287 Figyelemre méltó részlet -  ezt Hampel 
J. vette észre -, hogy az ötvös az utóbbi ruháját ugyanolyan módon jelezte, mint „az égi vadászat” fejedel- 
méét, azaz négyzethálóval, melyben mindegyik négyzetben egy pont ül. (Ez az egyezés azt sejteti, hogy a lo
vas és foglya ruhája között nem színvonalbeli, minőségi különbség lehet, hanem inkább típusbeli.) Hampel 
J. szerint „e két esetben vagy a szarmata szarupikkelyekre kell gondolnunk, vagy fémlemezekre, amelyeket

1282 Ld. 1196. j.
1283 László-Rácz (1977) 70; E Daim: Zur Geschichte und archäologischen Hinterlassenschaft der Awaren, ln: Katalog 

der Sonderausstellung im Museum der Stadt Mödling. Mödling 1977, 21: felül.
1284 Bóna (1984) 344.
1285 H. Schwammenhöfer: Ein awarenzeitlicher Bestattungsplatz in Mödling bei Wien. Antike Welt 7 (1976) 2,16-17; 

Garam (2002) 101, 26. kép: 2.
1286 Hampel (1905) I, 213; Riegl-Zimmermann (1923) 85.
1287 Hampel, ibidem.
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nittel erősítettek az alátétre; ez esetben a pontok a nitfejeket jeleznék.”1287 A kora középkorban a ruhának 
(páncélnak?) pontosan ilyen módon történt jelzésével a mödlingin kívül a kora középkorban tudtommal 
még két esetben találkozunk, egyszer Keleten s egyszer Nyugaton, de mindkettő nagyjából egyazon korból 
való. Az első egy ezüstcsészén látható, mely a Terszki kormányzóságban került elő. A lándzsával, gyalog 
vadászó férfiak térden felül érő köpenyt hordanak, melyet rézsűt hálóval töltött ki az ötvös; az egyes négy
zetek, illetve rombuszok belsejébe egy-egy kerek ponc került. A csésze korát a legutóbbi feldolgozói a
6. század végére-7. századra teszik.1288 A másik ilyen ruhát Childeric gyűrűjén láthatjuk, melynek kora egy
értelműen 482 előttre teendő (175. kép: 7).1289

A véletlen műve volna, hogy ez az ornamentika a kora középkorban a világ három, egymástól minden te
kintetben eltérő és független pontjain készült tárgyakon is megfigyelhető? A ruházat jelzésére az ötvösöknek 
számtalan lehetőség áll a rendelkezésére. Más esetekben a bizánci és közép-ázsiai ötvösségben minden eset
ben fölismerhető, hogy lemez-1290 vagy gyűrűpáncél1291 ábrázolásával van-e dolgunk. Mind a négy esetben 
férfi, méghozzá vadász („Terszk”, Mödling), vagy katona, előkelőség (Nagyszentmiklós, Childerich) hordta. 
A ruhának négyzethálóval és a négyzetek közepében ülő pontokkal való jelzése olyan különlegességnek szá
mít a Kárpát-medencei kora középkori ötvösségben, hogy a nagyszentmiklósi és mödlingi ábrázolások között 
megfigyelt egyezés -  az alább tárgyalandó 3-as alakú ponctípuséhoz hasonlóan -  a korsó kronológiai helyze
te és kulturális hovatartozása tekintetében nem mellőzhető támpont. Általa -  a mödlingi koronggal kapcso
latos eddigi állásfoglalásokkal egyetértve - a  2. sz. korsó avar kapcsolatát láthatjuk megerősítettnek.

A gyűrűpáncél ábrázolása a 2. sz. korsó lovasánál egy másik, a kincs keltezésével és eredetével kapcso
latos, kultúrtörténetileg döntő jelentőségű dilemmát és egy általános fegyvertörténeti kérdést is megvilágít. 
N. Kondakov és N. Mavrodinov 110 és 60 évvel ezelőtt még úgy vélte, hogy a 9. század előtt ilyen típusú 
páncél nem volt Bizáncban, következésként annak Keletről kellett jönnie Európába.1292 E megállapításuk 
azonban egyértelműen téves, ami visszahat a kinccsel kapcsolatos végkövetkeztetésük megítélésére is.

A Távol-Keleten a páncél a 3-4. században jelent meg. Mind Kínában, mind Koreában az egész 1. ez
redév során kizárólag lemezpáncélt használtak.1293 1294 1295 1296 1297 Forrásadatok, művészeti és nagy számban régészeti ada
tok állnak a rendelkezésünkre a gyűrűpáncél ókori és kora középkori használatáról Európában. Római ko-

1288 Trever-Lukonin (1987) 115, No. 26; Fig. 75, 76.
1289 F. Staab: Die Franken -  Wegbereiter Europas, ln: Wieczorek (1996) 1,12, Abb. 9.
1290 Egy példa Bizáncból: a 613-629/630 között készült II. ciprusi kincs azon ezüsttálján, amelyen Dávidnak egy kato

nával való találkozását ábrázolták. Az utóbbi páncélját egyenes, enyhén görbe és háztető alakú vonalkák jelzik, 
ld. Weitzmann (1978) 483, No. 433 (IX). Két másik példa Közép-Ázsiából, szintén a 7. századból: a kulagysi tálon 
hegyes sisakos harcosok láthatók, kiknek nyakában ovális vonalakkal jelzett láncpáncél, a testükön a részleteiben 
jól kidolgozott lemezpáncél van, melynél a 3-as alakú lemezkék egymáshoz illeszkedése is jól megfigyelhető, és 
egy ismeretlen lelőhelyű ezüst aquamanilén, melyen a lovas lemezpáncélját 3-as alakú díszítmények jelzik, ld. 
Marschak (1986) Fig. 198, 220-223; kiváló fényképe: Cultural Contacts between East and West in Antiquity and 
Middle Ages from USSR. [Kiállítási katalógus a szerkesztő neve nélkül.] Tokyo-Osaka 1985,112.

1291 Pl. a László (1942) 84-87. és nyomában több magyar kutató által ősmagyar ötvös által készítettnek feltételezett 
9-10. századi muzsi tál (vö. Fodor [1996] 57: jobbra fenn; azonos véleményen van Darkevic [1976] 172, Tab. 56: 2 
Marschak [1986] Abb. 123; 433, No. 123), melyen nehézfegyverzetes, sisakos lovast ábrázoltak, akinek a fején és 
vállán körökkel jelzett gyűrűpáncél látható, a Bol’se Anikovskaja-i, várostromot ábrázoló 8-10. századi, közép
ázsiai készítésű ezüsttál (46. kép: 9), melyen a nehézfegyverzetű sisakos lovasok vagy körökkel jelzett gyűrűs-, vagy 
négyzetekkel érzékeltetett lemezpáncélt hordanak, Marschak (1986) Fig. 209-211 stb.

1292 Kondakov (1892) 36. 1. j.; Mavrodinov (1943) 208.
1293 Liu Han: Az északi dinasztiák páncélos lovas figurái [kínaiul, a lefordítását Ecsedy Ildikónak köszönhetem]. 

Kaogu 1959/2, 99; S. T. Kozanov: Zascitnye dospechi épochi Chan’. Izvestija Sibirskogo Otdelenija AN SSSR. 
Serija Istorii, Filologii i Filozofii 3 (1984/14) 56-60.

1294 Ammianus Marcellinus XVI. 10. 8; Valerius Flaccusnak a szarmata catafractarii-ra vonatkozó adatáról O. 
Maenchen-Helphen könyve révén van tudomásom, vö. Maenchen-Helphen (1997) 180; ld. még Kolias (1988) 36-54.

1295 H. P L ’Orange-A. von Gerkan: Der spätantike Bildschmuck des Konstantinbogens. Studien zur spätantiken 
Kunstgeschichte 10 (Berlin 1939) Taf. 48: b, jobbra; 49: a, középen; H. Russel Robinson: The Armour of Imperial 
Rome. London 1975, Fig. 480^484; Schreiner (1981) 219, Abb. 4.

1296 PL: V V Gol’msten: Archeologiceskie pamjatniki samarskoj gubernii. Trudy Sekcii RANION 4 (1928) 134; I. V 
Sinicyn: Pozdnesarmatskie pogrebenija Niznego Povolz’ja. ISNIK 7 (1936) 75; A. P. Smirnov: Ocerki drevnej i 
srednevekovoj istorii narodov Srednego Povolz’ja i Prikam’ja. MIA 28 (1952) 106.

1297 M. Rostovzev: Skythien und der Bosporus. Berlin 1931, 558.
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ri írásos adatok1294 és ábrázolások,1295 nagyszámú szarmata kori előfordulás1296 és forrásadat1297 után, egy 
585-ből származó frank forrásadat1298 mellett a kora középkorból tudtommal a Káma-vidéken talált tálon 
látható a legkorábbi európai gyűrűpáncél-ábrázolás (175. kép: 3).1299 Ez az edény a hátlapján levő verdeje
gyek bizonysága szerint I. Justinianus kori, 550 után készült.1300 1301 A kopciki tál szemmelláthatóan elkerülte a 
bulgár tudós figyelmét, aki pedig -  más hivatkozások alapján ez nyilvánvaló -  használta L. Maculevic mű
vét. Ezenkívül a bizánci alapműveltségük révén N. Kondakov és N. Mavrodinov egyaránt tudhatott (volna) 
a 600 körül készült Maurikios-féle Taktikáról is, melyben esik szó „gyűrűpáncél”-ról (zabai).m i A 20. szá
zad eleje óta már az orientalisták körén kívül is ismert volt a Táq-i Bostán-i relief, melyen a király fején lát
ható gyűrűpáncél.1302 Ugyancsak a 20. század eleje óta lehet tudni egy sor, e tekintetben releváns régészeti 
leletről is, mint pl. a 7. század harmadik negyedéből való kelegejai leletből múzeumba került,1303 a 6-7. szá
zadi borisovói temető 134. sírjában feltárt,1304 valamint a Castel Trosinó-i 7. századi langobard temető 119. 
sírjának sisakjával együtt napvilágot látott lelet.1305 A kora középkori előfordulását azóta további régészeti 
adatok egyértelműen megerősítették, néhány példa ezek közül: a 6-7. századi ufai temető egyik sírjában 
(175. kép: 2),1306 Cir-jurt és Klin-jar 7. századi temetőiben (az utóbbiban 7. századi bizánci és szászánida 
pénzekkel együtt) kerültek elő, s más leletekből tudjuk, hogy az Eszak-Kaukázusban a gyűrűpáncélt ismer
ték a 8. században is.1307 Az azonos technika és rendeltetés miatt megemlíthető, hogy a szentes-berekháti 
gepida temető 6. század 1. feléből származó sírjában a baldenheimi típusú sisaknál a nyak hátsó részét gyű
rűpáncél védte;1308 ugyanilyen volt a 7. század elejéről származó niederstotzingeni alamann temetőben ta
lált sisakon1309 és a környei avar temető ugyanezen időből való 83. sírjában is.1310 A hurkosfülű kengyel-mel
léklet alapján a korai avar korból (7. század közepe előttről) származik a Csongrád-Öregszőlőkben 
napvilágot látott gyűrűpáncél-töredék.1311 A dunai bolgároknál ez a védőfegyver a legkorábban egy 9. szá
zadi sírban talált gyűrűpáncélból készült lábvédő cipő esetében fordul elő,1312 egy, a szófiai múzeumban őr
zött gyűrűpáncél ing a 10. századból való,1313 és a 10. századi ruszoknál is mindig ilyen páncél használatáról 
tudósítanak.1314 Ezek szerint az a feltételezés éppenséggel megengedhető, hogy a kora középkori Európá
ban a nagyszentmiklósi a legkorábbi gyűrűpáncél-ábrázolások egyike volna,1315 de abban mindenképpen té-

1298 Gundowald 585-ben a commingesi csatában olyan (gyűrű)páncélt használt, amelyről lepattant a rádobott lándzsa, 
vö. Weidemann (1982) II, 255.

1299 Anchises gyűrűpáncélját egymáshoz kapcsolódó félkörökkel jelezte az ötvös, vö. Matzulewitsch (1929) Taf. 5: 2; 
Bank (1977) Fig. 72.

1300 Dodd (1961) 84-85, No. 16.
1301 A mediterrán, illetve „nyugati” világban ez az első forrásadat a kengyel használatára vonatkozóan, vö. Schreiner 

(1981) 218; Szádeczky-Kardoss (1992) 81.
1302 Fukai-Honuchi (1972) Pl. XXXVII.
1303 Fabricius (1927) 16; Erdélyi (1982) 42. csak „páncélt” említ, holott a „kol’cuga” terminus egyértelműen jelöli meg, 

hogy nem lemezpáncélról („pancir”) van szó.
1304 V Sachanev: Raskopki na Severnom Kavkaze v 1911-12 godach. Izvestija Imperatorskoj Archeologiceskoj 

Komissii 56 (1914) 145, Fig. 27: balra fent.
1305 Longobardi 184, IV58at.
1306 Közületien lelet az ufai helytörténeti múzeum kiállításán, M. Obydennov szívességének köszönöm a fényképét.
1307 M. P Abramova: Novye materialy rannesrednevekovych mogil’nikov Severnogo Kavkaza. SovArch 1982/2, 142, 

Fig. 6: 13; Flerov (2000) 139, ris. 38: 7.
1308 Csallány (1961) Taf. LXXXV: 4-7; Bóna (1974) Fig. 21.
1309 P. Paulsen: Alamannische Adelsgräber von Niederstotzingen (Kreis Heidenheim). Veröffentlichungen des Staat

lichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart Reihe A, Vor- und Frühgeschichte Heft 12/1 (Stuttgart 1967) Taf. 64.
1310 A. Salamon-1. Erdélyi: Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Környe. Studia Archaeologica 5 (1971) 22; 

Taf. 93: 83, 31.
1311 Lőrinczy G.-Szalontai Cs.: Újabb régészeti adatok Csongrád megye területének 6-11. századi településtörténeté

hez, I. HÓMÉ 30-31/2, 304,1. tábla: 22.
1312 Z. Väzärova: Zur Frage der Etnogenese [sic] und der materiellen Kultur des bulgarischen Volkes. (Zwei Nekro

polen aus Nordostbulgarien). Culture et art en Bulgarie medievale (VHIe-XIVe s.) Izvestija na Archeologiceski 
Institut 35 (1979) 20, Abb. 17.

1313 Kolias (1988) Taf. VIII: 2.
1314 Idem 41. 35. j.
1315 D. M. Lang: The Bulgarians from Pagan Times to the Ottoman Conquest. London 1976, 124.
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176. Kettős ívsor ornamentika a nagyszentmiklósi 2. sz. korsón (1), 617. századi karperecén (2) és 7. századi (3-4, 7), 
8. századi (5, 6) nagyszíjvégeken (M: 1: 3:1; 2, 6, 7:1,5:1; 3-5: 1:1): 2: Assiut; 3: Glodosy; 4: Tiszaeszlár-Sinkahegy;

5: Orosháza-Bónum; 6: Tab; 7: Castel Trosino
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177. A gallér díszítése római (1-4) és szászánida (5) edényeken (M: 1, 2: kb. 1:2; 3: kb. 2:3; 4: kb. 1:1): 1: „Seuso-kincs”, 
a „Hyppolitos korsó” részlete (350-450 körül); 2: korsó (Conce§ti, részlet 400 körül); 3: korsó részlete 

(Chaourse, 3. század); 4: sótartó részlete (Boscoreale, 1. század); 5: J. Orbeli összeállítása

vedett a szerző, amikor N. Kondakov és N. Mavrodinov nyomába lépve úgy vélte, hogy e védőfegyver csak 
a 9. században jelent volna meg Európában.

A nagyszentmiklósi 2. sz. korsót készítő ötvösnek egyáltalán nem volt szüksége keleti „hagyományokra” 
vagy „kapcsolatokra” ahhoz, hogy a gyűrűpáncél létéről tudomást szerezzen. Ellenkezőleg: Európában a vé
dőfegyverzetnek ez az eleme jóval a 9. század előtt ismert volt, ami által egy újabb ponton derül ki: a korsó 
-  és részben általa: a kincs -  9. századi keltezése és keleti eredeztetése nem áll biztos alapon.

Kettős ívsor

A 2. sz. korsó medaillonjait kettős ívsor fonja körbe (176. kép: 1) Az utóbbi analógiái térben, időben és kul
turálisan egyaránt korlátozott elterjedést mutatnak, melyek sorában a legfontosabb útmutatónk a kincs köz
vetlen földrajzi környezete: a Kárpát-medencében ez a 7-8. századi, közép- és késő avar ornamentika egyik 
jellegzetes eleme volt.1316 Igen gyakran találkozunk vele a késő avar öwereteken, méghozzá területileg szé
les elterjedésben (176. kép: 4, 5);1317 1318 ötvöstechnikailag a legszebb változatban a 8. század 1. felére keltezett 
tabi szíjbújtatón (176. kép: 6),1318 tipológiailag talán a legközelebbi formában a szintén 8. századi nyéklád- 
házi 4. sír nagyszíjvégén látható.1319 1320 (Az utóbbival történő összehasonlításkor természetesen figyelembe kell 
venni a kétféle technológiából -  bronzöntés és aranylemez poncolása -  adódó eltérést is.)

Ezen ornamentikái elem gyakran fordul elő azokban a kelet-európai régiókban, amelyek felé rendszere
sen irányul a Kárpát-medence kora középkorával foglalkozó régészeti kutatás. Az Észak-Kaukázusban föl-

1316 Nagy (1999) 423, 19. kép: 6, 7, 9.
1317 Pl. Garam (1984) 104; Kiss-Somogyi (1984) Taf. 81; Szentpéteri 1: Kígyómotívum a griffes-indás népesség hagya

tékában. HÓMÉ 30-31/2 (1993) 253, Fig. 7: 3; 260-260, Fig. 14,15; Erdélyi (1976), Fig. 37; Kiss (1977) Pl. LXVII: 
6; Aranyak a Jósa András Múzeumban. Szerk.: Almássy K. et alia. In: Régészeti Gyűjtemények Nyíregyházán 1 
(Nyíregyháza 1997) 97, 82. kép: 1; 98, 83. kép: 2; VII. t.: 2; Cs. Sós Á.: A  keceli avar kori temetők. RégFüz Ser.
II. 3 (1958) oldal- és képszámozás nélkül: 3; XI: 2; Fettich (1965) 112, Abb. 184: 10.

1318 Garam (1984) 97, Abb. 5; 102-105; idem (1993) 106; Taf. 98: 4; Nagy (1998) 423, Abb. 6.
1319 K. Végh K: A  nyékládházi avar temető. HÓMÉ 5 (1965) 199, Taf. I: 12.
1320 T. M. Minaeva: Nachodka bliz stanicy Pregradnoj na r. Urupe. KSIIMK 68 (1957) 135, fig. 54: 2.
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178. 3-as alakú poncok, I: Nagyszentmiklós, 2. sz. korsó, állatküzdelmi jelenet (M: 4:1): 
1: a dámszarvas feje; 2: a griff feje

fedezhető pl. a 7. századi Pregradnaja stanica-i1320 lelet nagyszíjvégén, a Herakleios és Herakleios Konstan
tinos solidusával (613-641) és ‘Abd el-Malik 700/701-ben vert verdefényes dirhemével keltezett galiati lósz- 
erszámvereten,1321 a III. Tiberios (698-705) solidusának utánzatával keltezett kugul’i 2. keleti sírboltban ta
lált szíjvégen1322 és a 8. századi pescankai lelet lószerszámveretein.1323 Velük azonos kronológiai helyzet 
figyelhető meg 7. századi kelet-európai steppei és délkelet-európai leletek esetében is, pl. a glodosyi nagy- 
szíjvégen (176. kép: 5)1324 és a knini lelet egyik préselőmintáján.1325 Más égtájak és kultúrák felé is érdemes 
azonban fordulni (176. kép: 7); e díszítőelem bizánci eredete iránt ugyanis nem merülhet föl kétség, a gyö
kerei az antikvitásba nyúlnak.1326 1327 A bizánci ötvöstárgyak között talán a legszebb kivitelben az assiuti kincs-

1321 Krupnov (1938) Fig. 3: 2, 3; Budinsky-Kricka-Fettich (1973) 223. Abb. 67: 9.
1322 A. P. Runic: Rannesrednevekovye sklepy Pjatigor’ja. SovArch 1979/4, 245, Fig. 9: 12. III. Tiberiosnak egy másik, 

siracusai veretű pénzén ábrázolt alak ruháján is fölfedezhetjük ezt az ornamentikát: Hahn (1981) Taf. 45: No. 80.
1323 OAK za 1898,124-140; V B. Kovalevskaja: Kavkaz i alany. Moskva 1984, számozás nélküli fényképes tábla. E két 

észak-kaukázusi leletnek a nagyszentmiklósi kincs ornamentikájával való kapcsolatára először Garam E. figyelt 
föl: Garam (1984) 105.

1324 Smilenko (1965) 22, Fig. 16.
1325 Csallány (1933) Taf. VIII: 1; Korosec (1954) Tab. Ill: felülről 2. sor, balra; Tab. Illa: 4; Nagy (1998) 423, Abb. 19: 7.
1326 Nagy (1998) 381.
1327 W. Dennison: A Gold Treasure of the Late Roman Period. London 1918,157, Fig. 53; Spirituality 323-324, No. 300; 

K. R. Brown: Note on the Morgan Bracelets in the Metropolitan Museum. Byzantine Studies 9 (1982). Téves M. 
C. Ross nézete (Ross [1965] II, No. 46, 47), mely szerint a kérdőjelesen Ariadnéval azonosított császárné a jól is
mert bécsi diptychonon (Spirituality 31-32, No. 25) ugyanilyen karperecét visel, az utóbbi ugyanis jóval szélesebb.
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179. 3-as alakú poncok, II: Nagyszentmiklós, 2. sz. korsó, állatküzdelmi jelenet: a griff teste (M: kb. 4,5:1)

nek az először a Morgan-gyűjteménybe került karperecén, annak belső oldalán látható (176. kép: 2); ez a 
kiemelkedő minőségű ékszer a 7. század 1. felében, Konstantinápolyban készült.1327

Eltekintve attól, hogy a kettős ívsor nem teijedt el a szászánida és a közép-ázsiai ornamentikában, nagyon 
tanulságos az is, amit a „keleti ezüstnek” e szempontból történő áttekintése kínál számunkra. A 2. sz. korsó 
szászánida kapcsolataként szokás számon tartani a medaillonokat körülfogó fríz hasonló típusú és funkciójú 
közép-ázsiai analógiáit. Az utóbbiak azonban ritkábban félgömbökből, legtöbbször egymásba végtelenítve 
kapcsolódó hármas szirmokból, apró levelekből vagy szívekből1328 állnak (177. kép: 5), de a szászánida edé
nyeken egyetlen alkalommal sem fordul elő ilyen kettős ívsor. Ezen ornamentika tehát nemcsak az említett 
kelet-európai leleteken, melyek esetében másféle („szászánida”) származás lehetősége föl sem merült, ha
nem a nagyszentmiklósi 2. sz. korsón is egyértelműen Bizánc kultúrája kisugárzásának tulajdonítható.

Végezetül szükséges még tennünk egy igen fontos térbeli és kulturális leszűkítést: hasonló díszítőelem 
egyszer sem figyelhető meg a 9-10. századi dunai bolgárok és különösen nem a 10. századi magyarok nagy 
számban ismert régészeti emlékein. Mindez -  még az alábbiakban értékelendő szászánida, illetve közép
ázsiai elemekkel együtt is -  egy Kárpát-medencei lelet esetében azt jelzi, hogy az sem nem bizánci, sem nem 
keleti, sem pedig protobolgár vagy honfoglaló magyar ötvösterméknek nem tekinthető.

1328 Orbeli (1939) 744, Fig. 258: b-f.
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180. 3-as alakú poncok, III: 7-8. századi avar övdíszeken: (M: 1, 2: 1,5:1; la, 3: kb. 3:1): 1-Ia: Budakalász; 
2: Lajtapordány (Leithaprodersdorf., Au.); 3: Toponár

3-as alakú ponc

A 2. sz. korsó és általa az egész kincs korának, hovatartozását kutatva segítségünkre lehet egy a szó szoros 
értelmében véve apró adat is. Egy különleges ponctípusról és annak késő avar kori analógiáiról van szó; az 
azonosság tányéré már korábban fölhívtam a figyelmet.1329

A 2. sz. korsó medaillonjaiban ábrázolt jeleneteknél az ötvös bizonyos esetekben egy egészen egyedi pon- 
cot használt: ennek a vége olyan félhold alakú nyomot hagyott, melynek belső oldalán kettős ívelés van. 
(Egyszerűség kedvéért az elkövetkezőkben 3-as alakúnak nevezem.) Az ötvös gondosságát, az egész díszí
tés megtervezett voltát mutatja, hogy a szóban forgó poncot kizárólag a képzeletbeli lények esetében hasz
nálta: az „égberagadási” és az állatküzdelmi jelenetnél a griffnek (178. kép), az „égi vadászat” esetében pe
dig az emberfejű lénynek (179. kép) a testét borította be ilyennel, míg a valódi élőlények esetében egyszer 
sem, amint nem használta a korsó többi díszítőeleménél sem. Hasonló, 3-as alakú poncoló használatával az 
alább ismertetendő avar kori kivételektől eltekintve egyetlen más ötvösségben sem találkozunk. Ismerete-

1329 Bálint (1989) 191, Abb. 86: 3, 4.
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im szerint nem fordul elő a római, bizánci, szászánida és közép-ázsiai fémművességben, ugyancsak nem a 
kora középkori kelet-európai steppei, a közép- és délkelet-európai ötvösmunkákon, és ami rendkívül lénye
ges: más Kárpát-medencei leleteken sem. E negatívumok alapján az avar kori analógiáknak kiemelten nagy 
forrásértéket tulajdoníthatunk.

Három esetben van tudomásom a szóban forgóval egyező típusú ponc avar kori előfordulásáról. 
A toponár-fészerlaki avar temető 40. sírjából napvilágot látott szíjbújtató az avar kor kutatói előtt régóta is
mert (180. kép: 3); magáról a temetőről eddig csak előzetes jelentések olvashatók.1330 A 40. sír öntött bronz 
övgarnitúrája jól beleillik a késő avar fémművesség jelenleg érvényben levő tipokronológiai rendszerébe, 
így hát a tárgyalt ponc kora nagy biztonsággal a késő avar periódus 2. felére tehető. A következő a 
Lajtapordány-Annakreuz (Leithaprodersdorf, Au.) temetőből múzeumba került állatküzdelmi jelenetes 
nagyszíjvégen figyelhető meg (180. kép: 2). A  nagyszíjvéget a közzétevője az előzővel azonos periódusra, a 
késő avar kor 1/2 fázisa idejére keltezi.1331 A harmadik a budakalászi temető 89. sírjában talált, griffet ábrá
zoló lemezes vereteken látható; többek között 3-as alakú poncolással díszítették őket.1332 Ez utóbbi ponc a 
most tárgyaltaknak egyszerűbb változata, nincsen benne a két, félhold alakú belső ív, hanem valóban a „3” 
száméval egyező alakú, de tipológiailag az előbb tárgyaltak rokonának tekinthető (180. kép: 1). Maga az öv
garnitúra az ásatók szerint a közép- és késő avar kor közti átmenet idejére keltezhető.

Véletlen egybeesésre a különleges alakja és egyedi volta, valamint a kora középkori eurázsiai ötvöstár
gyak eltérő alakú poncainak végtelen száma miatt nem gondolhatunk. Ez az egyezés egyértelműen azt mu
tatja, hogy a kincsnek ezen darabja a késő avar korhoz kapcsolódik.

Zászlós lándzsa (139. kép)

A  keleti analógiáiról -  és azok jelentőségének eltúlzásáról -  fentebb esett szó (363-364. old.). Itt csak az in
terdiszciplináris kommunikáció hiányának egy lehangoló megnyilvánulását mutatom be. A Maurikios alább 
idézendő mondatát elemző bizantinológus ugyanis a zászlós lándzsák kérdésében azon orientalista munká
jára hivatkozik, aki nem ismerte a szóban forgó hadtörténeti műnek mind az avar kultúra ezen eleme, mind 
a nagyszentmiklósi ábrázolás szempontjából releváns mondatát (Maurikios 1.2. 2.).1333 Tegyük most világos
sá ezt az egyértelmű kapcsolatot! A vonatkozó rész így szól: „...lovassági kopjájuk középütt szíjjal legyen 
ellátva és lobogóval az avarok mintájára...” (ford. Szádeczky-Kardoss S.). Kimondható tehát: a bizánci csá
szár 600 körül írt hadászati kézikönyvében pontosan arról az -  általa az avaroknak tulajdonított -  lándzsa
típusról esik szó, amelyet a 2. sz. korsón látunk!1334

Összefoglalva: A  2. sz. korsó keleti eredetét az eddigi kutatásban olyan szempontok alapján feltételezték, 
amelyek vándorjelenségek és nem kultúrspecifikusak. Van ugyan olyan elem, amelynek esetében a keleti ih
letés vitathatatlan, de egyértelműek azok az apró, de konkrét jegyek is, amelyek e korsót az avar és a bizán
ci kultúrához kötik. Keletnek, Bizáncnak és az avar kulturális elemeknek ez a keveredése csakis az Avar 
Kaganátusban mehetett végbe.

A  nyeregre akasztott levágott fej (70. kép: 6)

Nem a kincs avar, mégcsak nem is steppei kapcsolatát kívánom illusztrálni a korsó ábrázolásainak ezen jel
legzetes, egyértelműen keleti eredetűnek tartott elemének rövid tárgyalásával. A kincs kutatása -  hivatko
zások nélkül -  egybehangzóan keleti, steppei szokásnak tekinti az ellenség levágott fejének a győztes nyer-

1330 E. Simonova: Toponár. In: Zehn Jahre archäologische Forschung (1958-1968). MittArchlnst 1 (1970) 152-153; 
Taf. 36: 3 és a kötet borítója; idem: Unikal’nye i redko vstrecajusciesja metalliceskie predmety iz pozdneavarsko- 
go mogil’nika Toponar. In: Problemy na prabälgarskata istorija i kultura. Red.: R. Rasev. Sofija 1989, 356, Fig. 1: 
1; idem: A toponári avar temető. In: Avarok és honfoglaló magyarok Somogybán. Szerk.: Karancz G. Marcali 
1997, Taf. VIII; Szentpéteri (1993) 78, 10. kép 1: felül, jobbról a második.

1331 Winter (1997) 40-41, 148-149, Taf. 38: 7, Taf. 62: 28/7.
1332 Pásztor A.: Egy griffábrázolású préselt ezüstlemezes övgamitúra Budakalászról. Heves Megyei Régészeti Közle

mények 2 (2000) 138.
1333 Szádeczky-Kardoss (1992) 82. 6. j.
1334 A bizánci hadsereg zászlós lándzsáiról: R. Grosse: Die Fahnen in der römisch-byzantinischen Armee des 4.-10. 

Jh. BZ 24 (1923/1924) 359-372; G. T. Dennis: Byzantine Battle Flags. ByzForsch 8 (1982) 51-59.
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gére való erősítését.1335 Régóta ismert volt előttem Sztrabónnak (Geográfia 4.4.5.)1336 a gallokkal kapcsola
tos közlése („...barbár és különös szokás, ami az északi népek legtöbbjénél is megvan, hogy a csatából 
visszatérve ellenségeik fejét lovuk nyakára akasztják és megérkezve a tornácra szögezik.. csak hát az em
lített közfelfogás miatt nem tudtam vele mit kezdeni. Egy nagy áttekintésnek köszönhetően nemrég kide
rült, hogy ez a szokás az ókori világban sok más népnél és sok kultúrában elterjedt,1337 ezért hát a szóban 
forgó nagyszentmiklósi ábrázolás önmagában etnikai-kulturális meghatározásra alkalmatlan.

A  3. és 4. sz. korsó (m: 21, 2 és 22,9 cm)
(3. sz.: 55. kép; 181. kép; 183. kép; 184. kép; 185. kép: 1; 189. kép: 1; 192. kép; 275. kép; 286. kép: 3) 

(4. sz.: 182. kép; 185. kép: 2; 189. kép: 2; 272. kép: 1; 277. kép; 278. kép; 286. kép: 4)

A háromszög alakú poncok (185. kép)

Viszonyuk a 11. századi magyar pénzek háromszög alakú díszítményeihez („sziglák”)
László Gy. először csak lehetőségként vetette föl, később Nagyszentmiklós új történeti meghatározását 
megalapozó elméletté fejlesztette ki azt a gondolatot, hogy a 3. és 4. sz. korsó pajzs alakú mezőiben látha
tó háromszög alakú poncok, valamint a Szent István (1000-1038) -  és utódai!1338 -  által kibocsátott pénzek 
„sziglái” között egyidejűséget, illetve műhelyazonosságot jelentő hasonlóság áll fönn.1339 Bár László Gy. 
idézte N. Mavrodinov könyvének megfelelő oldalait, a Nagyszentmiklóssal foglalkozó munkáiból nem de
rül ki, hogy ezen elmélete kialakításában volt-e hatással rá a bulgár tudós könyve. A kutatástörténeti teljes
ség érdekében szükséges ugyanis megjegyeznünk, hogy N. Mavrodinov feltételezett elsőként (1936) kapcso
latot a 3., 4. korsó díszítményei és a karoling pénzek között,1340 és ezt a nézetet osztotta K. Benda1341 is -  
innen már csak egy lépés volt az egy évszázaddal később uralkodó német császárok pénzverését követő 
Szent István-pénzekkel való összekapcsolás!

Első pillantásra valóban látszik közöttük hasonlóság, csakhogy ennyivel még nem dönthető el, hogy az 
arra épített rendkívül nagy horderejű történeti és régészeti, művészettörténeti következtetés valóban meg
állja-e a helyét? Véleményem szerint a 3. és 4. sz. korsón és a korai magyar pénzeken látható háromszög
alakzatok hasonlósága távoli és esetleges. Először is nézzük meg közelebbről a szóban forgó korsók szóban 
forgó poncait!

A nagyszentmiklósi „sziglák” a 3. és 4. sz. korsóknak a felső, illetve alsó végükön egyenes vonallal lezárt, 
pajzs alakú díszítményeiben fordulnak elő (183., 184. kép). Már az első alkalommal, amikor módom nyílt 
arra, hogy a kincs valamennyi darabját kézbe vegyem, különös figyelmet szenteltem nekik, mert éreztem az 
akkori magyar kutatásban általánosan elterjedt felfogásnak, a kincs honfoglaló magyar származtatásának 
gyengéit.1342 Ezért készíttettem makrofotókat többek között mindkét korsónak mindegyik pajzs alakú me
zőtípusáról, ily módon lehetővé téve ezen „sziglák” megbízhatóbb vizsgálatát és a Stephanus rex-pénzekkel 
való objektív összehasonlítását.

Tudnivaló, hogy e pajzs alakú1343 mezők a méretükre nézve négyfélék, s a korsóknak más-más magasságá
ban helyezkednek el: a nyak alatt, a vállon, a hason és az alja fölött. A pajzs alakú mezők és a „sziglák” be
ható tanulmányozása alapján megállapítható, hogy a 3. és a 4. sz. korsó nem ugyanazon kéztől származik.

1335 Legutóbb: Uray-Kőhalmi K.: Dpal-ldan Lha-mo istennő lószerszámának steppei elemei. In: Uray Géza emléké
re. Tanulmányok. Történelem és Kultúra 8 (Budapest 1992) 139-148.

1336 Strabón: Geógraphika. Ford. FöldyJ. Budapest 1977, 223.
1337 E. R. (Kezia) Knauer: Observations on the „Barbarian” Custom of Suspending the Head of Vanquished Enemies 

from the Neck of Horses. AMIT 33 (2001) 283-332.
1338 E körülmény László Gy. érvelésében nem kap helyet. Ha ugyanis valóban a „sziglák” volnának a Szent István 

kori készülés bizonyságai, annak elfogadtatásához ki kellett volna térnie arra is, hogy miért nem a Szent László 
és Könyves Kálmán verette pénzek „szigláit” kell figyelembe vennünk. Ezáltal a kincs egyik felét a l l .  század vé
gére kellene keltezni, ami további magyarázatokat igényelt volna -  ezzel is megmutatkozik az alapgondolat 
ötletszerűsége.

1339 László (1957a) 146-149; idem (1957b) 192-196.
1340 Mavrodinov (1936) 262; idem (1943) 53, 207.
1341 Benda (1965) 403.
1342 Ld. 539. j.
1343 Benda (1965) 413: „csepp alakú.”
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181. A nagyszentmiklósi 3. sz. korsó (M: kb. 1:1)
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182. A nagyszentmiklósi 4. sz. korsó (M: kb. 1:1)
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183. Nagyszentmiklós, 3. sz. korsó, I: láncfonat és pajzs alakú mezők a korsó felső felében (M: 1,5:1)

A szóban forgó, pajzs alakú díszítmények a 3. sz. korsó esetében szabályos formájúak, szimmetrikusak, a vo
nalaik egyenesek (185. kép: 1). A4, sz. korsó ugyanezen díszítményei aszimmetrikusak, vonalaik hevenyészett 
vezetésűek, az egyenes záróvonaluk szélesebb, mint a 3. számún láthatóké, a poncnyomaik nagyobbak és egy
mástól nagyobb távolságban vannak (185. kép: 2). A 3. sz. korsó nyakán és a talpa fölött levő díszítmények igen 
kis méretűek, a poncok sűrűségét, minőségét és az elrendezés esztétikumát tekintve ezek a leggondosabban ki
vitelezettek. A vállon levő poncok sűrűn vannak egymás mellett, a poncok nyoma apró, míg a hason levőké a 
legtágasabban elrendezett s itt a legnagyobbak a poncnyomok. Kétféle poncnyom látszik: az egyik megközelíti 
az egyenlő oldalú háromszöget, a másik egyenlő szárú háromszög alakú. Számításba kell vennünk, hogy pl. a 
3. sz. korsó felső mezőjében többféle nagyságú és mélységű poncnyomot lehet egymás mellett megfigyelni, 
ugyanakkor a legfelső és legalsó pajzsalakzatok esetében az adott felület annyira kis méretű (pl. a nyak díszít
ményeinél: 0,4 x 0,8 cm), hogy értelmetlen -  mert a szem számára érzékelhetetlen -  lett volna az azonos típu-
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sú, csak éppen méretükben különböző poncokat cserélgetni.1344 A háromszög alakú poncnyomok általunk ész
lelhető különbségei a ponc oldalszárainak hosszától (ennyiben valóban lehetséges az egyes poncolók között el
térés), a kéztartás szögétől és a beütés erősségétől függtek, és nem feltétlenül maguknak a szerszámoknak 
különbözőségeitől.1345 A keresztek végeit mindig egyenlő oldalú háromszög zárja le. A  korsó legfelső és legal
só részén található pajzs alakú mezőknél nem mutatkozik kétféle poncnyom, amit az magyarázhat, hogy azok
nál nem volt szükség és hely kétféle kéztartásra. Eltérő volt továbbá a két ötvös díszítő elve is: a 4. számúé 
szemmelláthatólag fontosnak tartotta, hogy 2-2 kereszt legyen mindegyik mezőben, ugyanakkor a 3. sz. korsó 
mestere inkább kisebb, de több keresztet készített. Ez más-más esztétikai hatást eredményezett: a 3. sz. korsót 
készítő jól alkalmazkodott a rendelkezésére álló tér nagyságához, a 4. sz. korsóé nem.

Mármost tekintettel arra, hogy különben a két korsó mondhatni azonos, a poncolásban megfigyelt elté
résre olyan magyarázatot találhatunk, mint amilyet László Gy. kínált: „mester” és „tanítvány” munkájáról 
lenne szó,1346 de ugyanígy gondolhatunk a készülésükben (enyhe) kronológiai különbségre is (az utóbbi 
esetben a második ötvös az elsővel teljesen azonos edényt akart készíteni). Nem tudom, miként lehet ezt a 
dilemmát feloldani, még egy esetleges különbség az aranyfinomságban sem kínálna megoldást.

A szóban forgó korsók háromszög alakú poncnyomai és a Szent István, Kálmán királyok pénzein levő 
„sziglák” közötti alapvető különbségekre Kádár Z. már a László Gy. első cikke megjelenését követő évben 
rámutatott,1347 később Györffy Gy. bírálta a pénzekkel való hasonlóság ötletét.1348 Egyértelmű állásfoglalá
saik ellenére is érdemesnek láttam az összehasonlítást behatóan is elvégezni (186. kép):

-  A pénzeken a kereszt egy körben, a korsókon négyszöghálóban áll.
-  A Szent István pénzein látható kompozíció a bajor pénzverés hatását tükrözi; ezt senki sem vonhatja 

kétségbe. A pénzeken és a korsókon látható keresztek között lényeges különbséget jelent, hogy az előbbi
eken valódi kereszt van, a maga ideológiai jelentésével, és a kereszt kitölti a kört. A  korsók esetében a ke
reszt csak a kompozícióból adódik, a háromszög alakú poncok elhelyezkedése révén, és a díszítésnek részét 
képezi; a keresztény tartalom legföljebb közvetve és akkor sem teljes bizonyossággal feltételezhető. (Más 
kérdés, hogy honnan vette az ötvös az előképet ezen ornamenshez.)

-  A pénzek „sziglái” a felületből kidomborodnak, a kincsnél a háromszög alakú poncnyomok az edény
be bemélyednek.

-  A pénzek „sziglái” a hegyükkel befelé, a korsókon a háromszög-alakzatok hegyei kifelé néznek.
-  A pénzeknél a háromszög-alakzat egy olyan díszítő elem, amelyhez az ötvös nem feltétlenül ragaszko

dott; a verőtő készítésekor ez olykor szabálytalanra, ha nem éppen csepp alakúra sikeredett. A korsók ese
tében a háromszög-alakzat a poncoló meghatározott használata révén állandó formát mutat.

A későbbi munkáiban maga László Gy. lépett túl a korábban általa leírt intéseken. A „sziglák” közti hason
lóság kérdését az első cikkében még így zárta le: „Ez a minta azonban eléggé egyszerű, vésőjárásból alakuló 
dísz is lehet s egymagában nem lenne elegendő ilyen lényeges kérdés eldöntéséhez s végül is a karoling pénz
verés ötvöseinek kezétől is származhatnék.”1349 Ez utóbbival egyet is kell értenünk, s ez a kutatási helyzet volt 
az oka annak, hogy akkor (még) szükségesnek látta: egy másik szempontot is figyelembe vegyen a kétféle em
lékcsoport összekapcsolásához. Ebben az esetben döntő érvnek azon jel előfordulását tekintette, mely Szent 
István pénzein a C, illetve P helyén áll, s amely a rovásírásban j  betűt jelentett (Németh Gy.), mely betű meg
található még I. András, sőt, III. Béla pénzein is. (Arra nem tért ki, hogy ez miért nincsen meg Péter és Aba 
Sámuel királyok pénzein,1350 s hogy miért, miként használtak volna a pénzverő ötvösök egyetlen rovásírásos be
tűt, és miért, hogyan használhattak volna a pénzeket előállító mesterek csak egy bizonyos rovásjelet.)

1344 Erdélyi (1985) 30. szerint az egész korsó díszítéséhez csak kétféle poncolót használt az ötvös.
1345 Jól látszik, hogy a 3. sz. korsó hasán az egyik pajzs alakú mező egyik keresztje végére az ötvös ugyanarra a hely

re -  ismeretlen okból -  háromszor ütött rá ugyanazzal a poncolóval. A poncnyomok metszésvonalai egyértelmű
en mutatják, hogy a mester a második és harmadik alkalommal egyre kevésbé erősen ütve egyre kisebb poncnyo- 
mot állított elő. A legelsőt tehát túl nagynak találta, s ezt ki akarta javítani; valamilyen okból mindenképpen kis 
poncnyomot akart látni e helyen.

1346 László-Rácz (1977) 138. „mester” és „tanítvány” munkájának tartja -  vajon miért nem gondolt arra, hogy ennek 
oka kronológiai különbség is lehet?

1347 Kádár (1959) 110.
1348 Györffy (1977) 338. -  László Gy. ezen elméletének történeti oldalát -  a magyar pénzverés kezdete nem Szent Ist

vánhoz, hanem apjához, Géza nagyfejedelemhez kapcsolódnék -  Deér J. bírálta, rec. László (1963), Historische 
Zeitschrift 200 (1965) 703-704.

1349 László (1957a) 147; idem (1957b) 194.
1350 E kérdéssel a kora Árpád-kori pénzverésnek szentelt, megjelenésre váró munkájában Kovács L. részletesen fog

lalkozik; szíves közléséért köszönetét mondok.
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184. Nagyszentmiklós, 3. sz. korsó, II: láncfonat és pajzs alakú mezők a korsó alsó felében (M: 2,5:1)

Az összehasonlítást befejezve: megállapíthatjuk, hogy a l l .  századi magyar pénzek háromszög alakú dí
szítőeleme egyáltalán nincsen kapcsolatban a szóban forgó nagyszentmiklósi edények pajzs alakú mezőiben 
láthatókkal; a pénzek és a kincs tárgyalt ornamentikái elemeiben mindössze annyi a közös, hogy mindkét 
esetben keresztalakzatok szárai között háromszög alakú díszítőelemeket alkalmaztak. A formai, technikai, 
kompozícióbeli különbségek ennél lényegesebbek s olyan erejűek, hogy semmiképpen sem engedik meg a 
kincs készülése és a pénzek veretése között eltelt, olykor László Gy. egyes munkáiban is elismerten több év
százados különbség eltüntetését.

Amikor R. Göbl ezen nagyszentmiklósi és az Árpád-kori háromszög alakú díszítőelemek között megen
gedte a kapcsolat feltételezését, előzetesen számításba kellett volna vennie a korsók készülési kora és a 11. 
század elején, illetve végén veretett pénzek közti időrendi és kulturális távolságot. Vagy lehetségesnek tar
totta volna, hogy a korsók és az említett pénzek valóban egyidejűek lennének? Ez a szövegéből nem derül 
ki; sem a kincsnek, sem pedig konkrétan a feliratos edényeknek a korával egyáltalán nem foglalkozott. 
Módszertanilag azért kifogásolható az általa tett kijelentés, mert nyilvánvaló: R. Göbl a Stephanus rex- 
pénzek -  és az egész korai magyar pénzverés -  óriási szakirodalmát és az előbbinek soha, senki által két-
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185. Nagyszentmiklós, 3. (1) és 4. sz. (2) korsó: keresztek és „sziglák” a pajzs alakú mezőkben (M: 1: 4:1; 2: 3,5:1)



186. „Sziglák” 11. századi magyar dénárokon (M: 3:1): 1-2:1. István (1000-1038); 3: Péter (1038-1041, 1044-1046);
4: Aba Sámuel (1041-1044); 5-6:1. András (1046-1060)

ségbe nem vont bajor kapcsolatait teljes mértékben figyelmen kívül hagyta. Márpedig a bajor pénzverést -  
egyszerű szillogizmussal továbblépve -  a nagyszentmiklósi kincs ötvöseivel bármily mértékben is kapcsolat
ba hozni olyan képtelenség, amelyet végiggondolva ő maga sem tett volna meg.

A most elvégzett összehasonlítás után arra a kutatási helyzetre kell visszatérnünk, amelyről a László Gy. 
által felállított hipotézis(ek) kiindult(ak), s amelyre a későbbiekben az újabb következtetések már részlet
elemzések nélkül épültek. A kincsről, az említett hasonlóságról legelőször írva a cikkét ugyanis ezzel kezd
te László Gy.: „szükséges lenne az eredeti darabokon történő újabb ellenőrzés”.1351 Ma azt mondhatjuk, 
hogy ez a vizsgálat azóta megtörtént, s az a nagyszentmiklósi „sziglák”, illetve keresztek ügyében negatív 
eredménnyel zárult.

Háromszög alakú poncnyomok más ötvöstárgyakon
A háromszög alakú poncnyomok R. Göblnek a kinccsel kapcsolatos írástechnikai és -történeti megfigyelé
seiben meghatározó szerepet játszottak. Speciális kutatása, a paleográfia területén egyetlen íráskultúra irá
nyába sem tett kitekintést, ami végül téves értékelésre vezetett. A feliratok belső összefüggéseinek feltárá
sában és azon kulturális régió meghatározásában, ahol a feliratok készültek, szerepet játszik az az általa 
figyelembe nem vett, alapvető tény, hogy egyformán háromszög alakú poncokban végződnek a kincs görög 
betűs török és rovásírásos írásjelei. Ez azt jelenti, hogy a feliratok nyelve, ábécéje, készítésük technikája és 
színvonala lehetett ugyan különböző, de azok ezen apró ötvöstechnikai részletük alapján mégis együvé tartoz
nak. Közelebbről vajon hová?

1351 László (1957a) 141; idem (1957b) 186. -  Mint tudjuk, az akkori politikai körülmények miatt erre nem kerülhe
tett sor.

432



187. Háromszög alakú poncok 7-8. századi avar öwereteken (M: 1-3: kb. 4:1; 4: kb. 3:1): 1: Üllő-Disznójárás;
2: Csúny; 3: ismeretlen lelőhely ; 4: Alattyán
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188. „Amegunde”gyűrűje (580 körül) (M: kb. 4,5:1)

-  A  háromszög alakú ponctípus a kora középkori Kárpát-medencében az avar korban fordul elő, még
hozzá igen nagy számban, ami a kincs -  de legalábbis a 3. és 4. sz. korsók -  korának és az előbbieket előál
lító etnikai-kulturális közeg meghatározásához egy roppant értékes, eddig figyelembe nem vett támpontot 
kínál. Ez a ponc ugyanis a Kárpát-medencében az avar kor korai periódusában viszonylag ritkán található 
meg,1352 használata a középavar kortól kezdve terjedt el a lemezes övveretek ornamentikájában.1353 Igen 
nagy számban mutatható ki a késő avar korban, szintén öwereteken (elsősorban a griffek testén) és gyak
ran karpereceken (187. kép).1354

-  Fontos fölfigyelni a háromszög alakú poncok elterjedésével kapcsolatos kronológiai és (etno)kulturális 
szempontú negatívumokra is. Ezek vagy elkerülték a kincs protobolgár vagy magyar eredetét feltételezők 
figyelmét, vagy nem vettek róluk tudomást:1355 az ilyen poncokkal való díszítésmód egyszer sem mutatható 
ki a dunai bolgároknál, nincs meg a nagyszámú lelet alapján ismert 10-11. századi magyar ötvöstár

1352 A kivételek: Törökkanizsa-Budzsák (Növi Knezevac, Szerbia), vö. Hampel (1905) II, 359, Abb. 10-13; Dimitrievic 
et alia (1962) 23, Abb. 1; Fenékpuszta-Horreum 15. sír: L. Barkóczi: A 6th Century Cemetery from Keszthely- 
Fenékpuszta. ActaArchHung 20 (1968) Taf. LXIII: 1-16.

1353 Pl. Kovrig (1963) Taf. LVI: 13-22; Fettich (1951) Taf. XXXVIII: 3; Dekán (1972) Fig. 9; stb.
1354 A számtalan példa közül Id. Hampel (1905) III, Taf. 73:10-15; 83: 27, 28; 93: 7; 143: 8; 443:10; Németh (1969) 157, 

Abb. 8; Bárdos E.: Avar temető Kaposvár határában. SMK 3 (1978) 40. 14. á.: jobbra fenn; 47; Gy. Török: Das 
awarenzeitliche Gräberfeld von Halimba im VI.-IX. Jahrhundert. Stud ZV AUSAV 16 (1968) 275, Fig. 5; 
Tettamanti S.: Avar kori sírok Fótról. Studia Comitatensia 17 (Szentendre 1985) 9. á.; É. Garam: Sepolture di prin
cipi. In: Avari 124,174 stb. A Káma-vidéken szintén 8. századi öntött övveret keretében látható ilyen poncok után
zata: pl. I. Erdélyi-E. Ojtozi-W. F. Gening: Das Gräberfeld von Newolino. ArchHung 46 (1969) Taf. LXXXVIII: 1.

1355 László Gy. tudott az avar környezetben való előfordulásáról, de nem vonta le az abból adódó kronológiai és 
etnokulturális konzekvenciát, vö. László-Rácz (1977) 75.
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gyakon.1356 Ezenkívül a betűk végének hasonló kialakításával, illetve hasonló betűtípussal sem a kelet-eu
rópai, sem az ázsiai rovásírásoknál nem találkozunk, és a Nagyszentmiklós régészeti, művészettörténeti ér
tékelése során minduntalan idézett szászánida és közép-ázsiai edények feliratain szintén nem fordul elő ily 
módon kialakított betűvég.

-  Elmélyült írástörténeti ismeret hiányában is könnyen belátható, hogy a betűvégeknek ez a fajta meg
formálása Bizáncban volt gyakori; tetszőleges számú példával igazolható, hogy az 1. évezred folyamán 
mennyire általános volt -  kőemlékeken, mozaikokon, fémedényeken, gemmákon és ötvöstárgyakon egy
aránt -  a betűk végének apró szirmokkal, kiszélesedéssel, háromszög vagy félkör alakú elem beütésével 
vagy vésésével történő hangsúlyozása. Példák végtelen számára lehetne hivatkozni a háromszög alakú pon- 
cok használatára, méghozzá a birodalom tetszés szerint kiválasztott vidékéről, illetve a Bizánc kulturális ha
tása alatt állt területekről. így pl. a Mala Perescepinó-i lelet bizánci monogrammos gyűrűin a betűk végét 
szintén háromszög alakú (R. Göbl terminológiájával: „pfeilspitzenförmig”) ponccal zárták le,1357 akárcsak
II. Justinus 565-578-ból1358 és a British Museum Kérésből származó 6-7. századi keresztjének1359 betűi ese
tében. Ugyanilyen poncok több más, késő római és 5-7. századi bizánci, illetve népvándorlás kori ötvös
tárgyra írt betű végén, illetve a tárgyakra poncolt kereszteknél1360 és tárgyakon1361 is megfigyelhetők. He
gyükkel befelé álló háromszögekből alkotott keresztábrázolással -  keresztény környezetben -  találkozunk 
Bizánc délkeleti végein is: egy 5-6. századi szíriai grafittin,1362 egy 6/7. századi kopt reliefen1363 és még távo
labb, a núbiai Bawit egyik 7-8. századi templomában ábrázolt Krisztus mellén.1364 Nyugat-európai példa is 
idézhető: ugyanilyen poncok láthatók az Arnegunde frank királynénak vagy valamelyik leszármazottjá
nak)1365 gyűrűje betűvégein is (188. kép). Ha mindezt R. Göbl -  akárha csak igen futólag is -  fölmérte vol
na, megfelelő írás- és kultúrtörténeti keretbe került volna a nagyszentmiklósi kincs feliratain látható három
szög alakú poncok megítélése. Végül is kiderül, hogy nemcsak a protobolgár és honfoglaló magyar 
ötvösségben teljesen ismeretlen a háromszög alakú poncnyomokkal való díszítés, de egyfelől a releváns ke
leti analógiák hiánya, másfelől a bizánci adatok tömege lehetővé teszi azt a megállapítást, hogy a nagyszent
miklósi kincs valamennyi típusú feliratán (görög betűs, a görög betűs török és a rovásírásosokon egyaránt) a 
háromszög alakú poncokkal a Bizáncban használatos betűtípusokat, az azoknál követett paleográfiai gyakor
latot utánozták. Ez mind a kincsnek, mind a környezetének kulturális hovatartozása szempontjából kiemel
kedő jelentőségű. A Szent István és utódai által veretett, a nagyszentmiklósi 3. és 4. sz. korsók keresztet 
utánzó ornamentikájával kapcsolatban számításba vett obulusok lényegesen később, véleményem szerint 
több mint 300-350 év elmúltával készültek.

1356 Kivételt jelent a tiszaburai 10. századi temetőben talált bizánci típusú -  tehát nem jellegzetesen honfoglaló ma
gyar! -  csat, melynek jó fényképét ld. Mesterházy K.: Bizánci és balkáni eredetű tárgyak a 10-11. századi magyar 
sírleletekben, I. FolArch 41 (1990) 89, 1. kép: 1.

1357 J. Wemer: Neues zu Kuvrat und Malaja Perescepina. Germania 70 (1992) 431, Fig. 1:1, 2.
1358 Coche de la Ferié (1981) 333, Fig. 145.
1359 Brown (1984) Pl. 10.
1360 Ross (1965) I, Pl. XVII: No. 13, B; XVIII: No. 14; XL: No. 67; különösen ld. a keresztek végeinek kiképzését ibi

dem II, Pl. XLVI: No. 76, 79 stb.
1361 Egy egyértelmű kivételről tudok, egy görögországi gyűjteményben őrzött, nyilván helyi származású 6-7. századi 

bizánci csatkarikán fordul elő: M. Chatzidakis: Autres bijoux byzantins. In: Collection Héléne Stathatos. Les 
objets byzantins et post-byzantins. [Szerkesztő és kiadási hely nélkül] 1957, Pl. V: 45; de Palol-Ripoll (1988) 253, 
Fig. 194: alul

1362 B. Chiesa et alia: I primi arabi. Milano 1994, 209, Fig. 127.
1363 Frühchristliche und koptische Kunst im Zusammenhang mit der Ausstellung: Christliche Kunst aus Äthiopien 

und Nubien. Museum für Völkerkunde, Wien 1994, 40, No. 106; Abb. 32.
1364 Cutler-Nesbitt (1986) 12.
1365 R Pétin: Pour une révision de la datation de la tömbe d’Arégonde, épouse de Clotaire Ier, découverte en 1959 dans 

la basilique de Saint-Denis. Archéologie Médiévale 21 (1991) 21-50. A fénykép közlése engedélyezéséért újból 
köszönetét mondok neki.
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Ornamentikái elemek

Szalagfonat
A szalagfonatoknak az a megfogalmazása, ami a kincs 3. és 4. sz. korsóján látható (183., 184., 189. kép),1366 
a Kárpát-medencében a 9. században Nyugat-Európából érkező szalagfonat megjelenése előtt egyedül a 6. 
századi germán (gepida és langobard) és avar kultúrára jellemző. Köztudottan bizánci eredetű és a kincs 
kutatása szempontjából rendkívül fontos: ez sem fordul elő sem a jól ismert késő avar és honfoglalás kori 
ornamentikában, a 9-10. századi protobolgár emlékeken, sem pedig az ázsiai művészetekben. A középavar 
kori ornamentikával való hasonlósága régóta ismert a kutatásban,1367 nem kerülte el a 3. és 4. sz. korsó (en
nek ellenére) 11. századi készülését feltételező László Gy. figyelmét sem.1368 Ezen ornamentika kronológiai 
jelentőségét -  ha nem éppen döntő szerepét1369 -  az avar kor kutatásában ma is számon tartják.1370

Szalagfonatok közé zárt, kereszttel díszített köralakzatok
5-8. századi bizánci emlékeken mutathatók ki párhuzamai, egyikükre, egy Egyiptomból származó és 
A. Effenberger szerint a 8. századra keltezhető1371 kőfaragványra már N. Mavrodinov fölfigyelt.1372 Ugyan
ez a díszítőelem a kora középkorban előfordult már Nagy Theoderich ravennai palotájának egyik mozaik
padlóján (190. kép: 2);1373 egy másik mozaikon, a 6. század 1. feléből származó Sta Maria Capua Vetere-i 
templomban,1374 1375 az I. ciprusi kincs hatoldalú ezüstfüstölőjén, a medaillonokat szétválasztó indák találkozá
sánál, amelyet Phokas pecsétjei 602-610 közé kelteznek (190. kép: 4)1375 és egy másik 7. századi egyiptomi 
kőfaragványon, valamint textil mintájában (190. kép: 3) is.1376 Egy további analógiára a vrapi füles edényke 
felső pereme közelében figyelhetünk fel; a bizánci kontrollpecsétek alapján ennek kora is egyértelműen a
7. századra tehető (101. kép: 3).1377

Pont-vonal ornamentika
Antik eredetű,1378 a 6-7. századi avar és bizánci ötvösség jellegzetes díszítőeleme. A késő avar ötvösségben 
módosult formában fordul elő: csepp alakú levélke, melynek belsejét egy bemélyedő félgömb és a levélke 
formáját követő enyhe árok tölti ki; ilyet látunk késő avar típusú övdíszeken (pl. Zamárdi, Mikulcice)1379 és 
néhány nagyszentmiklósi edényen (13., 14., 20. sz.). Egyáltalán nincs meg a keleti, a protobolgár és a hon
foglalás kori ötvöstárgyakon. Jelenléte (eredetileg) a 3. sz. korsó fülén (182. kép) és hiánya más kora közép
kori ötvöstárgyakon a 7. századi készülésének, a bizánci kultúrához való kapcsolódásának igen fontos jele.

1366 A két ötvös közti különbség itt is megfigyelhető: az egyik a szalagfonat kontúrjait előre bekarcolta, a másik nem, 
ld. 189. kép.

1367 Ezt a „középavar” terminus ismerete nélkül állapította meg: Pulszky (1897) 58; Horváth (1935) 117; Mavrodinov 
(1943) 52; legfrissebb elemzése: Nagy (1998).

1368 László-Rácz (1977) 150.
1369 Garam (2002) 86.
1370 Daim-Lippert (1984) 84.
1371 Szíves szóbeli közléséért itt is köszönetét mondok.
1372 Pl. Mavrodinov (1943) 53, Fig. 23.
1373 I Goti 235, Fig. III: 140, jobbra lenn. -  Ez tízért érdemel külön figyelmet, mert vele együtt fordul elő a nagyszent

miklósi edények másik két ornamentikái eleme is: a körcikkelyekkel négy részre osztott kör (ld. 447-451. old.) és 
az egyenlő szárú, kiszélesedő végű („máltai”) kereszt (19., 21. sz.).

1374 Bizantini No. 135, 254-255, No. 70.
1375 Dodd (1961) No. 35; Wealth 103, No. 176.
1376 Strzygowski (1904) 69, Abb. 94: No. 7343.
1377 Dodd (1961) No. 88.
1378 Riegl (1927) 383-386; 1 Werner: Zur ornamentgeschichtlichen Einordnung des Reliquiars von Beromünster. 

Frühmittelalterliche Kunst in den Alpenländern. Akten zum 3. Internationalen Kongreß für Frühmittelalterliche 
Kunstforschung. Olten-Lausanne 1954, 109.

1379 Daim (2000) 123, Abb. 46b; 174, Abb. 101a.
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189. Kereszt alakú díszítés láncfonatok között, I: Nagyszentmiklós: 1: 3. sz. korsó; 2: 4. sz. korsó (M: 7:1)



190. Kereszt alakú díszítés láncfonatok között, II (M: 1-3: ismeretlen; 4:1,3:1): 1: mozaik (részlet, Carthago-Byrsa, 
6. század eleje); 2: mozaik Theoderich palotájában (részlet, Ravenna, 6. század eleje); 3: szövet ornamentikája 

(részlet, Egyiptom[?], 6/7. század); 4: e. füstölő (részlet, ciprusi kincs, 602-610 között)

Hálószerkezet, belsejében keresztalakkal

Fontos kronológiai és kulturális tanulság vonható le a 3. és 4. sz. pajzs alakú mezőit kitöltő négyzet-, illetve 
négyszögháló kapcsán is (185. kép). Ez a háló némelyik pajzs alakú mezőnél súrlófényben kitűnően látszik; 
a kutatás már a kezdet kezdetén fölismerte,1380 de a részleteinek senki sem szentelt figyelmet.

A szóban forgó hálószerkezet a 3. és 4. sz. korsó esetében igen vékony vonalakból áll, melyeket az ötvös 
előre berajzolt, majd ebbe a szerkezetbe poncolta be a „kereszteket”. Az egyes elemek díszítése úgy szüle
tett, hogy a hálószerkezet révén létrejött négyszögek sarkaiba egy-egy háromszög alakú poncot vertek, a he
gyükkel kifelé. A négyzetek oldalfelezőire is került belőlük egy-egy, ezeknél a ponc hegye befelé néz. 
A négyzet közepébe egy, a sarkok felé álló X-alakzat került, melynek végeire újból csak egy-egy háromszög 
alakú poncot vertek, melyek hegye ugyancsak minden esetben befelé áll. A keresztek szárai nem mindig 
egyenesek, nem mindig merőlegesek egymásra, a tengelyük ingadozik egymáshoz és a korsó tengelyéhez vi
szonyítva. A hálószerkezet a 3. sz. korsó oldalán levő három nagy díszítménynél jól megfigyelhető, a negye
diknél nem; a vállon levő díszítmények esetében sem mindegyiknél. Azonos díszítéssel találkozunk a 4. sz. 
korsó pajzs alakú mezőinél is.

Az ornamentikának hálószerkezetbe való komponálása az ókori Közel-Kelet óta sokfelé kimutatható, a 
késő római, illetve bizánci művészetben is elterjedt voltát1381 a tetszés szerinti helyről felhozható, számtalan

1380 Már a kincsről első rézmetszetet készítő P. Fendi és a petrossai kincset elsőként rajzoló grafikus is meglátta a dí
szítésnek ezt a szerkezetét, csak -  miként ez mindkét könyv többi illusztrációja esetében is megfigyelhető -  igen 
önkényesen, túlhangsúlyozva adták vissza azt, ld. Ameth (1850) Taf. G III; Odobesco (1896) II, 29, Fig. 30: a. E 
díszítésről ld. Mavrodinov (1943) 52-53; Alföldi (1954) 61-63; László-Rácz (1977) 150.

1381 Pl. II. Theodosius 421-ből származó missoriumán II. Theodosius válldíszén: del Rey (2000) Lám. XIX: 6; a salo- 
nai 5. századi Emmanuel feliratos fibulán: Z. Vinski: Kasnoanticki starosjedioci u salonitanskoj regiji prema 
arheoloskoj ostavstini predslavenskog supstrata. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 69/1967 (Split 
1974) 7-15; tab. 1:1; egy 5. századi korinthusi súlyon: Davidson (1952) No. 1651; 5. századi, valószínűleg Achmim-
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példa mutatja (191. kép). A szászánida művészetben viszont közelről sem volt annyira gyakori,1382 s a 
Nagyszentmiklós értékelése során rendszeresen hivatkozott közép-ázsiai ötvösségben is jóval ritkábban, az 
európaiaknál későbbi századokban, ott is leginkább textilek (utánzatai) esetében találkozunk ezzel a kom
pozícióval.1383 Teljesen ismeretlen a dunai bolgároknál és a honfoglaló magyaroknál,1384 ezzel szemben meg
található a kora avar korban,1385 és gyakran kimutatható a közép- és késő avar ötvösségben.1386 Ezzel a dí
szítő elvvel és ornamentikával a későbbi korokban Bizáncban és másutt ritkábban találkozunk.1387

ból (Egyiptom) származó selyemtöredéken: Buckton (1994) 61, No. 49; egy 5. századi Káma-vidéki, de ott nyil
vánvalóan idegen eredetűnek tekinthető csattesten: A. A. Spicyn: Drevnosti bassejnov rek Oki i Kamy. MAR 25 
(1901) tabi. XIV: 19; egy Franciában talált 5. századi aranyszobrocskán: H. Kühn: Eine Goldstatuette der 
Völkerwanderungszeit. Jahrbuch für Prähistorische und Ethnographische Kunst 12 (1938) 176-178; Ross (1965) 
126-128, No. 174; Pl. F (191. kép: 1); egy 6. századi ciprusi pecsétlőn: M.-J. Chavane: Salamine de Chypre. VI. Les 
petits objets. Paris 1975, Pl. 69: No. 405; a 6. század eleji várnai kincs diadémáján: Dimitrov (1963) 74, Fig. 13 (191. 
kép: 3); egy 6. századi szicíliai csaton: Ross (1965) Pl. XI: A; Cutler-Nesbitt (1986) 45: felül; a Saraghane 6-7. szá
zadi rétegében: R. M. Hamson: Excavations at Saraghane in Istanbul, I. Princeton-Washington D.C. 1986, Fig. 
463, Kát. No. 731B; a 6-7. századi fönlaki lelet egyik préselőtövén: Fettich (1926) Taf. V: 32; az ugyanezen perió
dusból származó knini lelet két préselőtövén: Csallány (1933) Taf. VIII: 21, 24; a Mala Perescepinó-i lelet bizán
ci nagyszíjvégén a 7. század közepén: Wemer (1984) Taf. 28: la; a 6. század közepe és a 7. század közepe közé kel
tezhető II. ciprusi kincs nyakláncán: Spirituality 311, No. 285; Thesszalonikéban Szent Demetert ábrázoló 
festményen a 7. század 1. felében: Volbach-Lafontaine-Dosogne (1968) Fig. 160; a vrapi kincs füles edénykéjén, 
ld. Wemer (1986) Taf. 10; stb. A korai bizánci korban fal-, padlódíszítésen és selymeken is kedvelt ornamentika 
volt, vö. Mundell Mango (1986) 262, Fig. 90.1. stb.

1382 A fennemlített vrapi edényke Dailamanban napvilágot látott analógiáin és egy 6-7. századi susai csónak alakú tál
kán és kerek tálkán, ld. Grabar (1967) 119, No. 33; 120, No. 35; Splendeur Sassanide 28, No. 79; Gunter-Jett (1992) 
174-176, No. 28 (36. kép: 12).

1383 Négyzethálós díszítésű a terszki kormányzóságban talált szenmurvábrázolásos tálkán ábrázolt vadász ruhája, vö. 
Trever-Lukonin (1987) 115, No. 26; ris. 75, mely négyzethálóra a kincs elemzése során már N. Mavrodinov is föl
figyelt: Mavrodinov (1943) 121, Fig. 77. A szerzők által javasolt keltezést (6. század vége-7. század) a szen- 
murvábrázolás miatt túl korainak tartom, és a tálka készülése korát a híres szogd ezüst aquamaniléhez (8-9. szá
zad), valamint az ismeretlen lelőhelyű, 806-817 (?) között készült ezüsttáléhoz közelítem. Az említett szobron a 
nyeregtakarót, a tálon a lakomázó uralkodó jobb könyöke alatti párnát díszítették rézsútos hálószerkezettel (51. 
kép: 2), vö. Marschak (1986) Fig. 30, 32; 220-223. Ugyanilyen korú a Hétfolyamközben készült grigorovskoei tál 
is, melyen sok alak ruháját jelezte így az ötvös (46. kép: 8). Úgy látszik tehát, Közép-Ázsiában a hálószerkezetű 
ornamentika a textileken volt különösen kedvelt, ld. még a 6/7. század fordulójáról származó Täq-i Bostán vadász
jelenetében az evező szolga ruháját: Fukai-Horiuchi (1984) IV 108, Fig. 142; Silk Routes 168, No. 107; Harper 
(1981) Pl. 11a, 15,18, 28, de ne feledjük el fölhívni a figyelmet arra, hogy a rézsútos hálószerkezetű ornamentika 
bizánci textilek díszítésében is előfordul, vö. egy a 7. század 1. felére keltezett egyiptomi festett falapon ábrázolt 
női alak kabátján: Byzance 146-147, No. 100.

1384 A végtelen mintájú tarsolylemezek hálós szerkezete (vö.) legföljebb a koncepciójában sorolható ide -  mint ezt 
László (1970) 72, Fig. 33. tette -, de tipológiailag nem.

1385 A bácsújfalusi és zámolyi lándzsák köpűjén: /. Kovrig: Contribution au probléme de l’occupation de la Hongrie 
par les Avars. ActaArchHung 6 (1955) Tab. V: 4, 5.

1386 Pl. Dekán (1972) Fig. 41; Gy. Török: The Kiskőrös Pohibuj-mackó-dűlő Cemetery. In: Cemeteries (1975) 288, 40. 
sír: 3a-b; F. Daim: Awarische Altfunde aus Wien und Niederösterreich. MAG 109 (1979) Taf. 4: 2, 3; Pásztor A.: 
Néhány késő avar kori lovassír Budakalászról. MFME 1984-85/2, 293, VI. t.: la-g. Az öwereteken a középavar 
korban megjelenő, a kora avar korban igen gyakori négyzethálós ornamentika előfordulásaira ld. J. Zábojník: 
Seriation von Gürtelbeschlaggarnituren aus dem Gebiet der Slowakei und Österreichs (Beitrag zur Chronologie 
der Zeit des awarischen Kaganats). In: K problematike osidlenia stredodunajskej oblasti vo vcasnom stredoveku. 
Red.: Z. Cilinská. Nitra 1991, 289, No. 33; 316, No. 207.

1387 Ismeretlen korú és ismeretlen lelőhelyű, de egyértelműen Egyiptom kora középkori emlékei közé tartozik egy ál
dozati ostya készítésére szolgált ostyasütő forma, melynek díszítése szintén négyzet alakú mezőben álló keresz
tekből tevődik össze, vö. Ägypten 178, No. 166e. Az athéni Kanellopoulos Múzeumban őriznek egy 8-9. századra 
keltezett csatot, melyen apró négyzetben látható ilyen keresztminta (Splendeur Byzance 150, No. 18). A 740-es 
földrengés után újraépített thessalonikéi Hagia Eiréné-templom apszisában lehet ezt a keresztmintát fölfedezni, 
ld. R. Cormack: The Arts during the Age of Iconoclasm. In: Iconoclasm 35, Fig. 2. -  Nem tudni, hogy mely bizán
ci templomokra gondolt Riegl-Zimmermann (1923) 84., amikor a 3. és 4. sz. korsók „Schild mit Kreuzmusterung” 
díszítése kapcsán „an die Fensterornamentik byzantinischer Kirche” emlékezett.
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191. Hálóba foglalt kereszt és sziglaszerű omamensek (M: 1: 1:1; 2, 4, 8-10: kb. 2:1; 3, 5: kb. 1,5:1; 6-7: ismeretlen):
1: aranyszobor (részlet, Le Mans környéke, 4/5. század fordulója); 2: elefántcsont könyvborító(?) (részlet, ismeretlen 

lelőhely, 6-7. század); 3: aranydiadéma (részlet, Várna, 5/6. század fordulója); 4: övcsat (részlet, 6-7. század);
5: hagymafejes fibula (részlet, Tác, 4. század); 6: Aldonus sírköve (részlet, Conca, 7. század); 7: S. Cumiano sírköve 

(részlet, 10. század); 8: övcsat (részlet, 6-7. század); 9: avar hajfonatdísz (Üllő, 8. század); 10: sella curulis
(részlet, Zamárdi, 8. század)
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A  hegyükkel befelé álló háromszög alakú poncokkal létrehozott keresztminta kitűnő példái föllelhetők 
különféle anyagokon és technikáknál. Ezzel a díszítési koncepcióval találkozunk Theodosius tálján a csá
szár ruhájánál,1388 a spliti múzeum 4-5. század fordulójára keltezhető fibuláján,1389 a ravennai San Vitale 
mozaikján a Theodora melletti függönyön és Antonina, Belisarius feleségének ruhája alján,1390 egy 5-7. szá
zadi aiginai agyagpecsétlőn,1391 a 6. századból, illetve a 7. század elejéről származó antiochiai kincs ezüstka
nalain,1392 a 7. század elejéről származó Trezzo sull’Adda-i temető 2. sírjában talált lemezkereszten1393 és 
egy palmyrai 7. századi csat tövisén.1394 Van viszont néhány kora középkori lelet, illetve ábrázolás, mely a
3. és 4. sz. korsó értékelésénél -  a nagyfokú tipológiai egyezés miatt -  kiemelt figyelmet érdemel. A nagy- 
szentmiklósi rézsútos négyszöghálóban levő keresztekből álló ornamentika eredetével érdemben 
N. Mavrodinov foglalkozott; föl is figyelt arra, hogy párhuzamaik bizánci és kopt tárgyakon lelhetők fel, de 
úgy ítélte meg, hogy a megjelenésének kora nem határozható meg pontosan.1395 Ennél azonban lényegesen 
jobb kutatási helyzetben vagyunk és jobb analógiákról is tudunk.

A  The Metropolitan Museum of Artban őriznek egy Krisztus mennybemenetelét ábrázoló faragott ele
fántcsont töredéket. Krisztus felsőtestét rézsútos négyszögháló borítja be, melyben a végükön háromszög 
alakúan kiszélesedő keresztek láthatók; ugyanilyen módon kialakított keresztek láthatók a bal kezében tar
tott könyv két lapján is. A tárgy kora a 6/7. századra tehető.1396 A Dumbarton Oaks Collection egyik jól is
mert 6-7. századi arany nagyszíjvégének előlapján a középső mezőben a medaillon fölötti és alatti részt há
romszög alakú poncokkal díszítették, melyek egy, a sarkán álló négyszöget alkotnak, illetve akörül 
helyezkednek el (191 kép: 4, 8). Ez a díszítésmód tökéletesen megegyezik a 3. és 4. sz. korsó „szigláinak” 
kialakításával.1397 A Kislovodsk-Direktorskaja gorka 5. sírban talált csat díszítési elve szintén megegyezik a 
tárgyalt korsókon láthatóval. E tárgy kora a 7. századra, nagy valószínűséggel annak első felére 
tehető.1398 Szintén 7. századi a Nocera Umbra-i 17. sírban talált „kopt” edény, melynek hasát keresztekkel 
kitöltött rézsútos négyszögháló díszíti (299. kép: 2), és a zamárdi avar temetőben talált, bizánci összehajtha
tó szék (191. kép: 10).1399 E sorban utolsónak említem meg a köztudottan 482-ből származó Childerich-sír 
fibuláját,1400 mert ez az európai régészet születése óta a kutatás rendelkezésére áll. Hampel J. figyelte meg 
legelőször, hogy az elveszett fibula díszítésének négyzethálós beosztása, a négyzethálóban álló keresztek és 
háromszög alakú díszítmények valóban a szóban forgó nagyszentmiklósi ornamentika meglepően közeli

1388 DelRey (2000) 200, Lám. XIV: 1.
1389 Riegl (1927) 286; 288. Fig. 73.
1390 Erre már Hampel J. fölfigyelt és részben föl is használta a korsók 7. századi (!) keltezéséhez, Id. Hampel (1894) 

32.
1391 T. Völling: Der Vogel auf dem Kreuz. Ein frühchristliches Symbol aus Olympia. ArchAnz 1996,154, Fig. 11.
1392 Mundeil Mango (1986) 216-224, No. 49-55.
1393 E. Roffta: La necropoli longobarda di Trezzo suli’Adda. Ricerce di Archeológia Altomedievale e Medievale 12/13 

(Firenze 1986) Tav. 13: 8.
1394 Ruprechtsberger (1993) 405, No. 22.
1395 Mavrodinov (1943) 207. — Mentségére szól, hogy a fentiekben és az alább következőkben általam felsorolt ana

lógiák zöme N. Mavrodinov könyve írása idején -  a Childerich-fibula és a ravennai ábrázolás kivételével -  még 
nem volt ismert.

1396 Volbach (1976) 145, No. 255a; Taf. 113.
1397 Ross (1965) Pl. XXXV: No. 44; Cutler-Nesbitt (1986) 46. E szíjvég a hátlap közepében levő medaillon alapján az 

általam Kunágota-Mersin-típusúnak elnevezett csoportba tartozik, a bajuvar és alemann leleteket mellőző adat
gyűjtésem alapján a koruk legkorábban a századforduló tájára, inkább a 7. század első kétharmadára tehető, vö. 
Bálint (1993) 263-264.

1398 M. R Abramova: Novye materialy rannesrednevekovych mogil’nikov Severnogo Kavkaza. SovArch (1982/2) 139, 
Fig. 3:24. A leletet közzéadó szerint a sír a 7. század 2. feléből, a 8. század 1. feléből származik, ibidem 149. A szal- 
tovo-majaki kultúra jellegzetes tárgytípusaitól és ornamentikájától való eltérések alapján a korábbi, 7. századira 
való keltezést tartom valószínűnek. A csattest formája s a tövis téglalap alakú töve, a kettőspajzs alakú, pont-vo
nal díszítésű övveret, a kengyel s a lószerszámveretek alakja és díszítése ugyanis egyértelműen emellett szól. Egye
dül a függődíszes fülbevaló típusa az, melynek korát a Kaukázus vidékiénél jobban kidolgozott Kárpát-medencei 
tipokronológia alapján későbbre, a 7. század végére, a 8. századra lehetne tenni, vö. Bálint (1989) 24; 25. Abb. 2.

1399 Paribeni (1918) 197, Fig. 45. -  A zamárdi szék részletfotóját Bárdos Edithnek köszönhetem.
1400 K. Bohner: Childerich von Tournai. Archäologisches. Reallexikon, 4 (Berlin-New York 1981) 450-452; Taf. 31: 3; 

450, Abb. 135: 3; Riegl (1927) 278; az elveszett tárgyról 1664-ben készített és Innsbruckban őrzött fibula kitűnő 
fényképe: Die Schraube zwischen Macht und Pracht. Das Gewinde in der Antike. Ausstellungskatalog, Museum 
Würth und Archäologisches Landesmuseum Baden Württemberg. Sigmaringen 1995, 149, Abb. 110.
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analógiáját jelentik.1401 Miért ment el figyelmetlenül a kinccsel foglalkozó sok kutató e mellett a már száz 
éve értékesített adat mellett?1402

Megemlítendők végül azok a díszítőelemek is, melyek -  bár a hármas levéldíszek révén csak általános 
benyomásukban -  emlékeztetnek a rézsútos hálóba elrendezett keresztekre. Ezzel a díszítőelvvel találko
zunk a feltehetőleg Ariadné császárnét ábrázoló, 500 körül Konstantinápolyban készült diptychonon,1403 a 
várnai kincs már említett diadémájánál (191. kép: 3), amely az 5. századra (végére?) vagy a 6. századra kel
tezhető.1404 Az utóbbi, aranylemezből készült pánt közepében végig áttört díszítés van, a rézsútosan elren
dezett négyszög alakú hálóban keresztalakban álló, erősen stilizált négyes levélkék láthatók. A  Heraclea 
Lyncestisben feltárt nagy bazilika padlómozaikjának alsó felét rézsútos hálóban álló keresztként elrende
zett virágos minták díszítik. A mozaik korát egy a környéken feltárt és I. Justinus pénzével keltezett párhu
zam alapján a 6. század 1. negyedére keltezik.1405 Valószínűnek tartom, hogy ilyen, bizánci eredetű vagy ih
letésű előképekre támaszkodik a Felső-Don-menti dmitrievskoei temetőben talált egyik nagyszíjvég 
rézsútos hálószerkezetbe elrendezett kereszt-díszítése is.1406

Utoljára hagytam azt az apró, de lényeges részletben megnyilvánuló azonosságot a nagyszentmiklósi 
kincs és az avar kori leletanyag között, amelyre már korábban ráterelődött a figyelem,1407 de amelyet ké
sőbb a kincs különféle etnikai-kulturális meghatározásai során mégis mellőztek. Az üllő-disznójárási teme
tő 238. sírjában napvilágot látott téglalap alakú, aranyozott bronz hajfonatdíszt két sorban a nagyszentmik
lósi 3. és 4. sz. korsókéra emlékeztető módon: négyzethálóba elrendezett X vonalkák s azok szárai közé 
beütögetett háromszög alakú poncok díszítik.1408 A zamárdi temetőből is ismertté vált egy csat, melynek tes
tén két egyszerű keresztalakzat van, a szárak között és a végeiken egy-egy félgömb alakú bemélyedéssel. (E 
lelet jelentőségét Nagyszentmiklós számára Garam E. ismerte föl.1409)

A kora középkori Közép- és Kelet-Európábán a négyszög vagy rombusz alakú hálóba rendezett keresz
tekkel sem a 9. századi dunai protobolgár, sem a 10. századi honfoglaló magyar régészeti anyagban nem ta
lálkozunk, és nincs ez meg a szászánida ötvösségben és a többi keleti fémművességekben sem. Megvan vi
szont Bizáncban -  a késő római gyökerei nyilvánvalóak -  és annak kisugárzásaiban (kelet-európai steppe, 
merovingok, avarok).

Kerek poncokkal kitöltött hátterű indás díszítés
A 3. sz. korsó száját ugyanolyan, kerek poncokkal kitöltött hátterű indák díszítik, mint amilyenek a kincs 
más edényein is előfordulnak (2. sz. pereme, 6. sz. szája és talpa, 7. sz. talpa, 8. sz. füle, 13. sz. pereme és 
nyaka, 21. sz. belső pereme [54., 55., 56. kép]). A  kerek poncnyomok mindegyike annyira különböző, hogy 
más-más műhelyből, illetve mestertől származhatnak: a 2. sz. korsónál használt poncolót nem erősen ütöt
te be a mester, a pereme éles volt. A  3. számúnál használt poncoló pereme vagy élesebb volt az előbbinél, 
vagy korábban még nem, illetve alig használt; a beütögetésnél viszont kevésbé gondosan járt el, a poncnyo
mok nem pontos rendben vannak egymás mellett. (Összehasonlításul: érdemes megfigyelni a szászánida és 
a T’ang edényeken éppenséggel gyakori a sorokba rendezett poncolás, ld. 57. kép: la, 2a; 68. kép: 6; 86. kép: 
3.) A  6. sz. korsó száján és talpán ugyanazt a poncolót használták a háttér kitöltésénél; ennek pereme gyű-

1401 Hampel (1894) 32.
1402 Egy futó említésétől eltekintve Hampel J. e cikkének érdemi tárgyalása kimaradt az avar kori kereszténység ré

gészeti emlékeinek első összefoglalásaiból: László Gy.: Adatok az avar kori műipar ó-keresztény kapcsolataihoz. 
Budapest 1935,32. 62. j. és a népvándorlás kori kereszténység történeti és régészeti szempontú áttekintéséből: Al
földi A.: A kereszténység nyomai Pannóniában a népvándorlás korában. In: Emlékkönyv, I, 149-170. (Az utóbbi 
munka szemléletét tükrözi, hogy a Kárpát-medencei keresztény emlékek sorában egyáltalán nem is említi a 
nagyszentmiklósi kincset, pedig annak négy edényén is van keresztábrázolás, két edényen pedig kereszteléssel 
kapcsolatos felirat!)

1403 Noll (1974) Fig. 10.
1404 Dimitrov (1963) 73, Fig. 12; 74, Fig. 13; K. R. Brown: The Mosaics of San Vitale: Evidence for Attribution of Some 

Early Byzantine Jewelry to Court Workshops. Gesta 18 (1979) 60.
1405 G. Cvetkovic-Tomasevic: O jednom ranovizantijskom mozaiku i jednom zagonetnom znaku na njemu. Mozaici 

jedne putujuée radionice. In: Uzdarje Dragoslavu Srejoviéu. Red.: M. Lázié. Univerzitet u Beogradu Filozofski 
Fakultét -  Centar za Arheoloska Istrazivanja 17 (Beograd 1997) 490, si. 1.

1406 Pletnéva (1989) 164, ris. 86.
1407 Horváth (1935) 119; Mavrodinov (1943) 53 (tévesen övveretnek írja); Bálint (1989) 191. Abb. 86: 5-6.
1408 Garam (2002) 109, 36. kép.
1409 Ibidem 109, 35. kép.
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192. Korsók gyűrű alakú gallérral (M: 1: 2,5:1; 2: 2:3; 3: 1,5:1): 1: Nagyszentmiklós, a 3. sz. korsón; 2: ezüstkorsón 
(Perm-vidék, 7. század); 3: a „jeruzsálemi korsón” (7. század)
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rűszerűen széles volt, amit erősen ütögettek be. A 7. sz. talpánál szintén éles peremű poncolót alkalmaztak, 
de azt enyhén beütögetve s a hely kitöltésénél a többinél gondosabban eljárva. Éles peremű volt a 11. sz. 
esetében alkalmazott, a beütögetés kevésbé gondos, míg a 6. és a 21. sz. esetében használt vége csőszerű 
volt és viszonylag figyelmetlenül alkalmazták.

Ezek közül a 3. és 8. sz. indái és a háttér kitöltésének módja hasonlítanak a legjobban, mondhatni az azo
nosságig elmenően a késő avar öwereteken láthatókhoz (61. kép: 1); ez a szakirodalomban jól ismert tény, 
csak éppen a kincs korának és etnikai hovatartozásának megállapításakor figyelmen kívül hagyták. Az ilyen 
típusú ornamentika a Kárpát-medencében a kora középkorban csak a 8. századi avaroknál, a 9. századi 
morváknál és a 10. századi magyaroknál fordul elő (ld. 195. old.), de ezek közül a nagyszentmiklósiak jelle
ge és kompozíciója egyedül a késő avarokéval egyezik meg. A nagyszentmiklósi edények kerek poncokkal 
kitöltött hátterű indás díszítése a 8. századi avar kapcsolatuk jele.

A gallér típusa

A 3. és 4. sz. korsó gallérja erősen lapított, kettőskónikus alakú és díszítetlen (192. kép: 1); csak tipológiai- 
lag távoli párhuzamairól tudok. Mindkettő bizánci, az elsőn a gallér csak jelezve van; a jeruzsálemi műke
reskedelemben bukkant föl, közzétevője a 7-8. századra teszi a korát (192. kép: 3).1410 A második edény Bi
zánc kutatásában közismert, hosszú ideje hivatkoznak rá a kincs kutatói is,1410 1411 csak az alábbi vonatkozása 
nem kapott hangsúlyt. A valószínűleg a permi kormányzóságban talált, Nereidákat ábrázoló korsóról van 
szó (192. kép: 2), melynek a gallérja erősen hangsúlyozott kettőskónikus. Kora a fenekén levő mesterjegyek 
alapján egyértelműen meghatározható: II. Konstans idejében, 641-651/652 között készült.1412 A nagyszent
miklósi 3. és 4. sz. korsók és a szóban forgó gallérja közti párhuzamosság mégha távoli is, annak két, elha
tároló jellegű körülmény jelentőséget ad. Az egyik az, hogy hasonló gallér a kincs egyetlen másik edényén 
sem figyelhető meg, azoknak mind formája, mind díszítésmódja egyaránt határozottan eltér a 3. és 4. szá- 
múakétól. A másik pedig az, hogy ilyen kettőskónikus, vagy arra akár csak valamelyest is emlékeztető gal
lérral a közép-ázsiai fémedény-művességben nem találkozunk. A permi korsóval való halvány kapcsolatot 
megerősíti, hogy van a kincsben egy másik edény is, mely szintén mutat vele bizonyos rokonságot: ez a 7. sz. 
korsó, mely a hasának lencsealakja, a talpának ritka formája és a nyakán látható daruábrázolás révén áll ve
le párhuzamban (ld. alább).

Összefoglalva: A 3. és 4. sz. korsó korát az alábbiak határozzák meg: a háromszög alakú poncok, s azoknak 
különösen a kereszt alakú ornamentikái elemekkel való együttes alkalmazása, a szalagfonatos díszítés és kü
lönösen a közéjük zárt, kereszttel díszített köralakok, a fül pont-vonal díszítése, a hálószerkezetű ornamenti
ka, benne keresztalakkal, a kettőskónikus gallér. Ezek alapján megállapítható: a nagyszentmiklósi kincs 3. és
4. sz. korsói egyáltalán nem a Kelethez, még kevésbé a l l .  század eleji magyarországi ötvösséghez kötődnek, 
hanem a kora középkori Bizánchoz.1413 A készülésük kora a felsorolt elemek alapján a középavar korra tehető.

Az 5. sz. korsó (m: 20,9 cm)
(193. kép; 196. kép: 3; 210. kép: 3; 267. kép: 1; 272 kép: 3; 279. kép; 285. kép)

Modern szemmel nézve ez a korsó a formája, valamint a díszített-díszítetlen részek aránya alapján a kincs 
egyik legesztétikusabb darabjának tartható. A füle, a gallér és az az alatti díszítőelemek, valamint a gallé
ron a körcikkelyek fölötti rézsűt rovátkolás alapján egyértelműen kapcsolódik a kincs többi edényéhez (az 
elsők alapján a korsókhoz, az utolsó alapján az 1., 6., 8. számúhoz). A kincs kulturális kapcsolódását ku
tatva fontos részlet, hogy „a korsó talpa kissé íveken fekszik rá a talajra”1414 (a többié nem ilyen), mert ha-

1410 Engemann (1984) Taf. 6-7; Spätantike und frühes Christentum. Ausstellung im Liebighaus. Hg.: H. Beck-E C. Bol. 
Frankfurt am Main 1983, 666-668, No. 242: a palesztinai zarándokhelyek valamelyikén készült a 7. század körül.

1411 Matzulewitsch (1929) 90; Mavrodinov (1943) 38, Fig. 13.
1412 Matzulewitsch (1929) 5; 90. Abb. 19; Taf. 19-21; Dodd (1961), No. 75; Bank (1977) No. 88-90; Effenberger et alia 

(1978) 172-173, Fig. 96, 97; Taf. 17.
1413 Kronológiailag irreleváns analógiákkal ugyan, de ugyanerre a megállapításra jutott Alföldi (1954) 66.
1414 László-Rácz (1973) 142.
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193. Nagyszentmiklós, 5. sz. korsó (M: 5:6)

sonló talpkiképzéssel egyedül a bizánci kelyheknél találkozni (ld. pl. 100. kép: 1-3; 110. kép). Ugyanebbe az 
irányba -  és semmiképpen sem a Kelet felé -  mutat a gallérjának díszítése is, ami több nagyszentmiklósi 
korsón is megfigyelhető.
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194. Nagyszentmiklós, 6. sz. korsó (M: 5:6)
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A  6. sz. korsó (m: 23,5 cm)
(54. kép: 2,3; 194. kép; 196. kép: 4; 210. kép: 4; 263. kép; 264. kép: 2; 265. kép; 267. kép: 2; 271. kép: 1, 2;

272. kép: 4; 286. kép: 1)

E korsó jellegzetességét a hasán körbekígyózó szalagminta és a kanyarulataiban levő kidudorodó, csepp 
alakú díszítőelemek adják. Kétségtelen, hogy mindkét motívum használata ősi, térben és időben szélesen 
elterjedt, de ebben a kombinációjukban kora középkori fémedényen tudtommal csak az alább említendő 
két lámpáson fordulnak elő. (N. Mavrodinov -  aki ezeket a leleteket még nem ismerhette -  úgy vélte: ez az 
ornamentika a 9. században terjedt el.1415 1416) Az első a stumai kincsből származik, a korát Tiberios kori fenék
bélyegek mutatják meg (195. kép: 1),1416 ennél a szalagminta enyhén bemélyített volta s a köztük levő me
ző kidudorodása az, melyet a tárgyalt nagyszentmiklósi korsó hasán ismerünk fel. A második párhuzamot 
a kumluQai (Délnyugat-Törökország) kincs egyik lámpása jelenti (195. kép: 3);1417 a hosszúkás csepp alakú 
díszítőelemek a lámpás enyhén gömbölyödő alsó felén sorakoznak. A különbség közöttük annyi, hogy a 
cseppalakzatok az előbbin azonos, az utóbbin váltakozó irányban állnak. (Nem véletlen, hogy ez az orna
mentika a kincsünkben éppen egy korsó hasán fordul elő; a cseppalakzatok által kínált vizuális játék ugyan
is a gömbölyű felületen érvényesül különösen jól.) E szalagminták és cseppalakzatok harmadik párhuzamát 
A. Grabar egy 12. századi orosz ezüstedényen ismerte föl (195. kép: 2); az említett elemek mellett az indás 
palmettákat is a nagyszentmiklósi 6. sz. korsóval azonosnak gondolta.1418 Amennyire helytálló az első meg
figyelése, annyira érdektelen a második, mert ilyen (alacsony) fokú hasonlóságok a korai középkorból bár
honnan végtelen számban idézhetők. A. Grabar ennél tovább már nem foglalkozott az említett hasonlóság
gal, azzal, hogy mit jelenthet egy analóg ornamentikái elemnek nyilvánvalóan évszázadokkal későbbi 
előfordulása. Szerintem azt, hogy az ornamentikában megmutatkozó hasonlóságok, azonosságok kizárólag 
szűk időbeli elterjedés esetén relevánsak, máskülönben nem lehet, nem szabad a segítségükkel keltezni, 
egy-egy motívum, képtípus eredetét meghatározni (Id. VIII. fejezet). A jelen könyv számára az említett pár
huzamok egyetlen tanulsága, hogy a nagyszentmiklósi 6. sz. korsó hasának díszítése a kora középkori emlékek 
között 6-7. századi bizánci ornamentikával mutat rokonságot.

Körcikkely-ornamentika

Az 1., 2., 5., 6. sz. korsó gallérján azonos típusú díszítés van, melyen belül csak lényegtelen eltérések figyel
hetők meg. (Tipológiailag a 7. sz. korsóé is ezek sorába tartozik, de azoknak egy mindenképpen távoli, egy
szerűbb változatát jelenti.) Hampel J. és H. Schüller már régen fölfigyelt e hasonlóságokra és behatóan fog
lalkozott velük.1419 A kincs darabjainak különféle „készletekbe” való sorolásakor (N. Mavrodinov, László 
Gy.) ezt a körülményt -  és magát a hasonlóságot -  nem vették figyelembe.1420 Érdemes ezt az ornamenti
kát közelebbről megnézni.

Az itt tárgyalt valamennyi korsó gallérjának díszítése körcikkelyekkel („intersecting circles”, „Kreis mit 
vier Schlaufen”) négy részre osztott körökből áll, melyeknek közepében egy-egy négylevelű rozetta van

1415 Mavrodinov (1943) 207.
1416 Dodd (1968) 144. szerint 578-582 között, Mango (1986) 155-158, No. 33. szerint 574-576/578 között készült.
1417 S. A. Boyd: A „Metropolitan” Treasure from a Church in the Provinces: An Introduction to the Study of the Sion 

Treasure. In: Ecclesiastical Silver 27, No. 37; Fig. S37.1, 2.
1418 Grabar (1968b) Fig. 18., ezt a girlandot „bande festonnée”-nak nevezi. Újabb fényképe: Glory 293-294, No. 197.
1419 Hampel (1886) 73; (1905) I, 659; Schüller (1937) 116-118.
1420 Mavrodinov (1943); László-Rácz (1977).
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195. Meanderdíszítés bizánci tárgyakon (M: 1-2: kb. 1:2; 3:1:1): 1: ezüstlámpa (Stuma, 6-7. század); 
2: ezüstkehely (Niznij Novgorod, 12. század); 3: ezüstlámpa (sioni kincs, 6. század)
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(196. kép). Ez a díszítőelem teljesen általános, szélesen elterjedt a római,1421 a korai1422 és -  ezt éppen 
Nagyszentmiklós kutatásának egyik vonulata is már régen észrevette1423 -  a kora középkori bizánci 
művészetben,1424 valamint annak kisugárzásaiban, így egy a közelmúltban Beirutból ismertté vált 5-6. szá
zadi arany karperecén is fölfedezhetjük (197. kép: 1).1425 Külön jelentőséget kapnak azok a párhuzamok, 
amelyek a kora középkori Kárpát-medencéből származnak. Hampel J. régen fölhívta a figyelmet arra, hogy 
ez az ornamentikái elem a kunágotai, ozorai, fönlaki és adonyi leletek díszítésével „szoros rokonságban 
á H ”  1426 (a  kincs protobolgár és 10-11. századi meghatározásának hívei akár csak erre az egy mozzanatra 
fölfigyelhettek volna!) Kronológiai és kulturális szempontból egyaránt fontos, hogy az általa említetteken 
kívül föllelhető pl. a tépei és cibakházi kard-, illetve késmarkolatokon, a dunapentele-öreghegyi 12. sír mell
díszein és a bácstopolyai (Backa Topola, Szerbia) 25. sír csont tegezveretén is (197. kép: 4); az előbbi köz
ismerten a kora avar kor 7. századi részéből származik, az utóbbiak a középavar kori leletek közé tartoz
nak.1427 Ugyanez az ornamentika a késő avaroknál (8. század) (197. kép: 2),1428 a 9. századi Morva 
Fejedelemségben1429 és a 10. századi magyaroknál (Törökkanizsa [Növi Knezevac, Szerbia1430 ]) ritka kivé-

1421 Vö. pl. egy 3. század végi aquincumi botvégen: Volbach-Lafontaine-Dosogne (1968) Fig. 390; a philippopolisi (Szí
ria) 3. századi mozaikon: Ruprechtsberger (1993) 56, Fig. 3; a 4. század 2. feléből származó Bonn-Jakobstraße-i hagy
mafejes fibulán: Gallien (1980) 148, Fig. 216a; a 350 januárja és 351 szeptembere között földbe került kaiseraugsti 
kincs egyik tálján: Cahn-Kaufmann-Heinimann (1984) 417; Taf. 128, 62:1. Az újabb adatokról készült összefoglalá
sok: A. Barbet: Rapport entre peinture murale et mosáíque: les plafonds peints des tombeaux romains du Nord de 
la Jordanie. In: Ancient Mosaics 43-56,51. old. Fig. 12; G. Trovabene: I mosaici tardoantichi di Parma. Ibidem 209.

1422 4-5. századi balkáni bazilikák kőfaragványain: Diokleia, „B” bazilika, in: Crna Gora 273, Fig. 24: balra alul; 
Cucer-Davina, „B” bazilika: I. Mikulcik: Staro Skopje so okolnite tvrdini. Skopje 1982, 110, Fig. 63: balra közé
pen; egy 400 körül faragott oltárlapon az Isztria-félszigeten: B. Marusic: Spätantike und bysantinische [sic] Pula. 
Kulturhistorische Denkmäler in Istrien 6 (Pula 1967) Abb. 3; a hamai kincs 5. század elejéről (?) származó ezüst
dobozán: Mundell Mango (1986) 117, No. 17, Fig. 17.9; II. Theodosius 421-re keltezett missorumán a Valentinia
nus trónján és a Honorius térdére terített anyagon: Meischner (1952) 396, Abb. 5; 397, Abb. 6; az 5. század 1. fe
léből származó gerlai (Gherla, Románia) háromtagú katonai öv csattestén: K. Horedt: Siebenbürgen in 
spätrömischer Zeit. Bukarest 1982,146, Abb. 58: 12; az ugyanezen század 2. feléből származó szamosfalvi (Cluj- 
Some§eni, Románia [258. kép: 2]) és az olbiai kincs 475 körül készült medaillonján: Horedt-Protase (1970) Taf, 
21:1; Roth (1979) Fig. 26; Boethius consul 5. századi diptichonján: Spirituality 6, Fig. 5; a Bolnisiban 479^493 kö
zött épült bazilika egyik oszlopfőjén: Tompos E.: A Kaukázus-vidék keresztény építészete. Budapest 1996,41: bal
ra alulról a 2. sorban; a II. Péter püspök (494-519) által építtetett ravennai kápolna mozaikján: G. Galassi: Ro
ma o Bisanzio. I mosaici di Ravenna e le origini dell’arte italiana. Roma 1929, 81, fig. 30; az egyik kudinetovói 
5-6. századi vereten: Fettich (1953) Tab. XXXVIII: 21; stb.

1423 A Recceswinth-koronát és a monzai „Theodelinda-könyvborítót” a lehetséges párhuzamok sorában elsőként em
lítette Hampel (1885) 92; 100, Fig. 50, 51; a kinccsel összefüggésben ld. még Horváth (1935) 117; Mavrodinov 
(1943) 55; Kitzinger (1940) 54.

1424 Pl. egy 512 körül készült kézirat illusztrációjában: de Francovich (1984) Fig. 15; az 547/548-ban felszentelt raven
nai San Vitale egyik márványfalán: Dalton (1911) 430, Fig. 253; a kyreniai („I. ciprusi”) kincs 641-651 közötti mes
terjegyet viselő ezüsttálján: Spirituality 548-549, No. 493; egy a 7. század elejére keltezhető, palesztinai ház pad
lómozaikján: C. Dauphin: Une mosáíque de la „Renaissance justinienne” en Galilée occidentale. In: Ancient 
Mosaics 102, Fig. 2; egy 6-7. századi vizigót sasos fibulán és számos kőfaragványon: de Palol-Ripoll (1988) 77, Fig. 
30; 78-79, Fig. 32; 219, Fig. 149; 223, Fig. 156; 228, Fig. 165; 252, Fig. 193; stb.; A. M. Quinones: Symboles végé- 
taux. La flore sculptée dans Part médiéval. Paris 1995, 223, Fig. 139; egy 6. századi egyiptomi körlapon: Effen- 
berger-Severin (1992) 177, No. 91; egy másik 6. századi egyiptomi kőfaragványon: ibidem 177, No. 91; a 6-7. szá
zadi ufai 3. sír fülbevalóján: Achmerov (1951) 130, ris. 38: 6; a canosai 7. század 1. feléből származó fibulán: 
Bizantini 406, No. 263; stb.

1425 Libán (kiállítási katalógus), Paris 1999, 212-213.
1426 Hampel (1905) I, 662.
1427 Garam (1993) Taf. 23: 5, 6; 27: 10-12; 92: 2; P. Ricz: Avari u Severoistocnoj Backoj. Avarok Északkelet-Bácská- 

ban. Kiállítási katalógus. Subotica-Szabadka 1984, 32: alul és a szerző baráti szóbeli közlése, melyért ismételten 
köszönetét mondok.

1428 Pl.: Tocík (1968) 297, Taf. LXXXVII: 28; rajza: Z. Cilinská: Nővé nálezy falér zo slovansko-avarskych pohrebísk 
na Slovensku. S1A 9 (1961) obr. 34; C. Cosma: Vestül §i nord-vestul Romäniei ín secolele VIII-X d.h. Interferente 
etnice §i culturale in mileniile I a. Chr.-I p. Chr. 6 (Cluj-Napoca 2002) 573, Pl. 236: 1.

1429 D. Bialeková: Dávna slovenské kovácstvo. Bratislava 1981, 70-71, Fig. 65-66; J. Zábojník: Zur Problematik der 
„byzantinischen” Gürtelbeschläge aus Cataj, Slowakei. In: Awaren am Rand 348, Abb. 13.

1430 A római és bizánci előfordulásokról nem tudva a 9. századi Kelet-Európábán élt ősmagyarok nap-amulettjeinek 
(?) hatását látja benne Dienes (1972) Fig. 41; I. Fjodor]: Törökkanizsa. In: Ancient Hungarians (1996) 355.
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196. Körcikkelyes ornamentika, I: a nagyszentmiklósi korsók nyakgyűrűin (M: 4:1): 1: 1. sz.; 2: 2. sz.; 3: 5. sz.; 4: 6. sz.

télként fordul elő. Nagy valószínűséggel állítható tehát: e díszítőelem előfordulása a szóban forgó nagyszent
miklósi korsók gallérján azok avar kori készülése mellett szól.

Egyszerre kutatás- és kultúrtörténeti jelentőségű az a megfigyelés, amit háromnegyed évszázada tett ve
lük kapcsolatban E. Kitzinger. Ez teljesen kimaradt a nagyszentmiklósi kincs kutatásából, mivel annak ér
deklődése földrajzi és kulturális tekintetben mindig az ellenkező égtáj felé irányult, mint ahol ez a cikk meg
jelent és amivel foglalkozik. Nem így járt el viszont annak szerzője. A feltehetőleg 624/625-ből származó 
Sutton Hoo-i lelet bizánci eredetű ezüsttáljain látható díszítést (197. kép: 5)1431 elemezve fölfigyelt arra,

1431 Bruce-Mitford (1972) 52-58,120-121; Pl. 28; 67, Fig. 25; idem: The Sutton Hoo Ship-burial, 3,1. London 19833, 52-57. 
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197. Körcikkelyes ornamentika, II (M: 1: 2,5:1; 2, 5: 1,5:1; 3: 4:5; 4: 2:1): 1: karperec (libanoni kincs,
5. század vége-6. század eleje); 2: lószerszámveret (Érsekújvár [Nővé Zámky, Szlovákia], 8. század);

3: bronz díszkorong (Törökkanizsa [Növi Knezevac, Szerbia], 10. század); 4: csont tegezdísz (részlet, Bácstopolya 
[Backa, Topola, Szerbia], 8. század); 5; bizánci tál (részlet, Sutton Hoo, 7. század)

hogy ezek előfordulnak a nagyszentmiklósi korsókon is.1432 Kincsünk kutatóinak hasznára vált volna a kivá
ló bizantinológust olvasni, amikor a szászánida párhuzamoknak Nagyszentmiklóssal kapcsolatban szokásos 
módon történő fölemlegetésén túlmenve leszögezte: a Kárpát-medencei kincset készítő mesterekre volt ha
tással a Sutton Hoo-ban tükröződő művészet (értsd: Bizánc), s nem fordítva. Még tovább ment, amikor -  
tulajdonképpen az „Orient oder Rom” akkorra már aktualitását is vesztett kérdésében foglalva állást -  azt 
írta, hogy Bizánc nem Iránból és persze nem Nagyszentmiklóstól vette át azokat az elemeket, hanem 
Rómából.1433 Ezt most megerősíthetjük a másik oldal szemszögéből tett megállapítással: amilyen hosszú 
időn át általánosan elterjedt volt a szóban forgó ornamentika Bizáncban és a kora középkori Európában, 
annyira csak ritka kivételként lehet vele találkozni a szászánida ötvösségben.1434

A korsók gallérján látható ornamentika tehát római-bizánci eredetű.

1432 Kitzinger (1940) 52-57.
1433 Ibidem (1940) 56.
1434 Pl. egy a 4. század 1. feléből származó iráni ezüsttálon: Harper (1981) Taf. 10. és a Táq-i Bostán-i reliefen: Fukai- 

Horiuchi (1984) 126, Fig. 58: 35.
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A  7. sz. korsó (m: 22,5 cm)
(54. kép: 4; 156. kép; 158. kép; 160. kép; 196. kép; 197. kép; 199. kép; 202. kép; 204. kép; 205. kép: 1; 

206. kép; 207. kép; 209. kép; 226. kép: 2; 249. kép: 2; 267. kép: 3; 268. kép: 2; 272. kép: 5)

A z  edény típusa

A 3. és 4 sz. edényekkel kapcsolatban már említett permi korsónak nemcsak a gallérja egyedi, hanem a ko
ra középkori fémedény-művességekben általában is ritkaságszámba megy a kétoldalt lapított hasa és a talpá
nak kialakítása is. A  nagyszentmiklósi 7. sz. a kincs többi korsója között e tipológiai vonások tekintetében is 
egyedinek számít; a permivel való hasonlóságára L. Maculevic és N. Mavrodinov hívta föl a figyelmet.1435

Régóta köztudott, hogy a kétoldalról lapított oldalú korsók típusa római eredetű,1436 jelenlétük kimutatha
tó a kora középkori Eurázsia világbirodalmaiban.1437 A bizánci fémművességen belül alexandriai vagy egyip
tomi eredetűnek tekintik, talán már a római hagyomány is onnan származnék.1438 1439 A kora középkoriak közül 
a legkorábbi Sziszekről (Sisak, Horvátország) került múzeumba, ezt a 4-5. századra keltezik (200. 
kép: 7),1439 de ilyen a 6. századra keltezett concevreux-i bronzkanna is.1440 A sziszeki korsónak a nagyszent
miklósi 7. számúval való tipológiai kapcsolatára már Pulszky E fölfigyelt.1441 Van közös vonás az ornamentiká
jukban is: az előbbi keskeny oldalán ugyanúgy növényi minta között állatábrázolások vannak, mint a kincsünk 
korsóján. Ebbe az edénytípusba tartozik a szenmurvábrázolása révén világhíres pavlovkai korsó (32. kép: 2), 
melynek kora a 6-7. századra tehető (153. old.) és a Perm-vidéki korsó.1442 A 7. századra keltezhető a jeruzsá- 
lemi műtárgy-kereskedelemben fölbukkant, Achilles-ábrázolásos korsó, mely enyhén lapított oldalú, a szája 
pedig lóherelevél alakú.1443 A Bizánc területén kívül napvilágot látott valamennyi hasonló példány későbbi 
időből való: Kínából több ilyen típusú terrakottakorsót ismerünk; ezek késő T’ang- koriak (8. század), s az 
alakjuk és díszítésük szinte teljesen megegyezik egymással.1444 A 8-9. századi Közép-Ázsiából származik a 
szogd fémművesség termékének tartott, ámde khorezmi feliratos1445 1446 mal’cevai korsó (200. kép: 4),1446 ugyan
ebből az időből való a British Museum egy ismeretlen eredetű, korai iszlám kori korsója.1447 Lapított oldala 
révén ebbe a típusba tartozik a kora középkori kutatásban közismert St. Maurice d’Agaun-i korsó is (200.

1435 Matzulewitsch (1929) 90; Mavrodinov (1943) 38.
1436 E korsót már Odobesco (1896) II, 17, Fig. 19: el-3. párhuzamba állította az oldalról lapított római ampullákkal, 

Matzulewitsch (1929) 90-93. és Schüller (1937) 117. 3. j. a bizánci „boroskorsókkal” való hasonlóságáról írt. Továb
bi leletek: Köln-Luxemburger Str., 3. századi szarkofágban talált üvegkorsón: H. //[ellenkemper] in: Vetri dei 
cesari. Ed.: D. B. Harden. Milano 1988,124-127, No. 56; Nimwegen, 3-4. századi üvegedényen: Kölner am Rhein. 
(Ausstellungskatalog) Köln 1967, 267, Taf. 100; Ténés, az 5. század 1. feléből származó ampullán: /. Heurgon: Le 
trésor de Ténés. Paris 1958, Taf. 29: 4.

1437 Nyilvánvaló tévedésen alapul az a gondolat, hogy ez az edényforma gyakori lett volna az 5-7. századi 
szászánidáknál: Vaklinov (1968) 279, hiszen Közép-Ázsiából egyedül a pavlovkai és a mal’cevai említhető a 
nagyszentmiklósi tipológiai párhuzamaként.

1438 Drexler (1930) 648.
1439 Feldolgozatlan, csak kiállítási katalógusokban szerepel: Noll (1974) 21, No. 23c; Abb. 19; Pirzio Biroli Stefanelli 

(1991) 233, No. 246.
1440 E. Salin: La civilisation mérovingienne d’aprés les sépultures, les textes et le laboratoire, IV. Paris 1959, 418-420; 

Roth (1986) Taf. 70: b.
1441 Pulszky (1897) 58.
1442 Tipológiai kapcsolatát a nagyszentmiklósi 7. század korsóval L. Maculevic is látta, vö. Matzulewitsch (1929) 90.
1443 Hengel (1982) Taf. II, IV
1444 A T’ang-korban ez egy szélesen elterjedt korsótípus volt, az Alföldi A. által közöltről a rendelkezésemre álló pub

likációk alapján nem tudom tisztázni, hogy melyik darab került később másik múzeum gyűjteményébe: „Musée 
des arts décoratifs de Hambourg”: Alföldi (1951) Taf. X; Ashmolean Museum, Oxford: T. Talbot Rice: Ancient 
Arts of Central Asia. London 1965, 174, Fig. 159; „korábban” Beurdelay and Cie Collection, Paris: M. and 
C. Beurdeley: Chinese Ceramics. London 1974, 106, Fig. 59; Hartman (1973) 45. Fig. 53; The Royal Ontario 
Museum, The George Crofts Collection, No. 921.21.248 (tMolnár Vera baráti közlése, 1975).

1445 Livsic-Lukonin (1964) 160.
1446 Marschak (1986) Fig. 55-56; szerinte a 7. század végére, a 8. század elejére keltezhető, Darkevic (1976) 23. ugyan

ezt a kormeghatározást a 8. század 1. felére szélesíti ki.
1447 Pinder-Wilson (1967) Pl. 1501.
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198. Nagyszentmiklós, 7. sz. korsó (M: kb. 1:1)



199. Nagyszentmiklós, 7. sz. korsó: oldalnézet (M: kb. 1:1)



200. Lapított oldalú kora középkori korsók (M: 1:3): 1: Sziszek (Sisak, Horvátország) (4-5. század); 2: Perm-vidék 
(7. század); 3: St. Maurice d’Agaune (7-8. század); 4: Mal’ceva (7-8. század)
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kép: 3), amelyik a 9. században készült.1448 E kronológia és elteijedés láttán érdemes emlékezetünkbe idézni: 
már bő fél évszázada, több kutató is leírta azt, hogy a nagyszentmiklósi 7. sz. korsó típusa Rómából ered.1449

A kincs edényei között a 7. sz. korsó mandorla alakú talpa egyedülálló, de általában is nagy ritkaság- 
számba megy; a kétoldalt lapított oldalú korsók talpa ugyanis a téglalapot megközelítő alakú szokott lenni 
(a jeruzsálemié is ovális még, csak nem ennyire hegyes végekkel). Az edényforma és ezen talpfajta könnyen 
érthető statikai szempont következtében függ össze egymással.

A korsón látható ábrázolások 

A daru és környezete
A gallér és a lapított has mellett van még egy harmadik részlet, ami alapján a tárgyalt permi korsó párhuzam
ba állítható a nagyszentmiklósival: mindkettő oldalán daru ábrázolása látható;1450 a különbség mindössze any- 
nyi, hogy az előbbin a daru halászik, az utóbbin pedig békákra vadászik. Tudtommal több vadászó daru-ábrá
zolással a kora középkorban egyetlen más edényen sem találkozunk. Láthatók darvak más kora középkori 
közép-ázsiai fémedényeken, méghozzá nem is ritkán, pl. egy Susában talált szászánida tálka, valamint két ma
gángyűjtemény ismeretlen lelőhelyű, csónak alakú szászánida és 7-8. századi közép-ázsiai tálkáinak közepé
ben, illetve a fenekén,1451 1452 a Museum für Islamische Kunst ismeretlen oroszországi lelőhelyről származó, a 7-8. 
századra keltezett „szászánida” korsóján (57. kép: 5),1452 az afanas’evói kincs 8-9. századi, Közép-Azsia keleti 
részében készült vödrén.1453 Lényeges eltérést jelent, hogy a felsorolt keletieken csak áll a daru, mégpedig vagy 
magányosan, vagy más madarak, máskor pedig palmettás indák között; ezzel szemben a „permi” és a 
nagyszentmiklósi korsó esetében más zsánerrel van dolgunk. A természetszerű környezetben halászó-vadászó 
daru képtípusának eredete a római korra nyúlik vissza; a nagyszentmiklósinak az 1. század 2. feléből szárma
zó hildesheimi kincs egyik edényén látható daru-jelenettel való rokonságára már régen fölfigyeltek,1454 1455 ugyan
ilyen zsánerű az ugyanabban az időben készült boscorealei kincs poharán látható (202. kép: 1) és a pompei 
Menandros-házból előkerült 2. századi ezüstpoháron kígyóra vadászó gólya ábrázolása is (202. kép: 
2).1455 A keleti daruábrázolások merevségével szemben áll az európai antik és a nagyszentmiklósi kompozíciók 
dinamizmusa. (Ez utóbbinak nem mond ellent, hogy a nagyszentmiklósi korsó kiöntőrészénél és hátul -  azaz 
a vadászók között és a hely adta lehetőséghez igazodva -  egy-egy álló daru is látható, ld. 201. kép.) A kutatás
ban korábban megfogalmazott véleményekkel1456 egybehangzóan megállapítható, hogy a nagyszentmiklósi 7. 
sz. korsó vadászó darvai a kincsnek nem keleti, hanem bizánci eredetű motívumai közé tartoznak.

Keveset, még magánál az edénynél is kevesebbet foglalkoztak a 7. sz. oldalán látható ábrázolásokkal. 
A kincset tanulmányozó paleobotanikus már korábban megállapította, hogy az ott ábrázoltak nagy része 
vízinövény.1457 (Illuzórikusnak tartom azt az elképzelést, hogy az ábrázolt növények botanikai meghatáro
zása alapján körbehatárolható lenne az a régió, amelyhez a korsó „kapcsolódik”; a növényi ornamentika a 
legtöbbször etnospecifikus kötődések nélkül vándorol, s az aligha alkalmas pontos botanikai meghatározás
ra.) Művészettörténészek feladata lenne megvizsgálni, hogy a halászó-vadászó daru római kori képtípusa 
mellett a 7. sz. korsó oldalán látható ábrázoláson vajon nem tükröződik-e az 5-7. századi bizánci művészet
ben igen kedvelt nilotikus jelenetek hatása (is).

1448 A kinccsel kapcsolatban: Alföldi (1949) 15; irodalmát ld. Thurre (1996); az ornamentika legújabb összefoglalása: 
M. Lennartsson: Karolingische Metallarbeiten mit Pflanzenornamentik. Offa 54/55 (1997/98) 421-619.

1449 Matzulewitsch (1929) 91; Schüller (1937) 117; Mavrodinov (1943) 38. M. Rosenberg -  az analógiák sorát egy késő 
római phialával kiegészítve -  nem tudott dönteni az eredet kérdésében, többek között azért nem, mert a 
nagyszentmiklósi 7. sz. korsót -  kora tudományosságának megfelelően -  „szászánida-arab elemek hordozójának” 
tartotta, vö. Rosenberg (1921) 24.

1450 Fordítási vagy ornitológiái meghatározási hiba lehet gólyákról („Storch”, „cigognes”) írni, mint azt Hampel (1886) 
83; Sapka (1914) 94; Vaklinov (1968) 284. tették.

1451 Splendeur Sassanide 228, No. 79; Grabar (1967) 120-121, No. 35, 36.
1452 Orbeli (1939) Pl. 216: C; 741, Fig. 256: b szerint ez a madár flamingó volna; Smimov (1909) No. 89; Splendeur 

Sassanide 244, No. 93.
1453 Darkevic-Cemikov (1971) 107. ris. 44: 4; 109. ris. 45: 1; a szerzőpáros analógiaként egy Dagesztánból származó 

korsóra hivatkozik (utóbbit ld. Smimov [1909] Taf. CXV: No. 288; Trever-Lukonin [1987] Fig. 92, 94), csakhogy 
azon másféle madarak láthatók, ld. Darkevic (1976) 33, No. 53; 92, Tab. 14: 4.

1454 Supka (1914) 94; Schüller (1937) 119.
1455 Pirzia Biroli Stefanelli (1991) 148, Fig. 119.
1456 Hampel (1886) 83; Supka (1914) 94-95; Riegl-Zimmermann (1923) 84; Schüller (1937) 119.
1457 Füzes-Frech’M.: A nagyszentmiklósi kincs növényábrázolásairól. In: László-Rácz (1977) 183-184.
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201. Nagyszentmiklós, 7. sz. korsó nyaka, I (M: kb. 2:1): álló daru

A hátasként használt lények

A 2. és 7. sz. korsón kétféle lényt ábrázoltak hátasként. Az egyiknek emberi arca, macskaszerű teste, 
griffszárnyai vannak. A másik kentaurszerű, követ tart az őt ággal verő lovasa felé. Nemigen vannak pár
huzamaik.

a) Emberarcú, nagymacskaféle testű lény
A 2. és 7. sz. korsón ábrázolt emberarcú, képzeletbeli lények legfőbb vonásai messzemenő azonosságot 

mutatnak egymással: mindkettőnek koronás emberfeje van (203., 204. kép), hosszú, hegyes szakállt és nagy 
bajuszt visel, sörénye a vállára hajlik, karmos mancsai, két szárnya és két palmettában végződő bojtos far
ka van. (Ez a kettejük egymáshoz való viszonyának vizsgálatában -  valamelyiküket a másikról másolták -  
külön jelentőséggel bírhat, vö. 564. old.) Eltérést köztük egyedül a korona közepében álló dísznél és a 7. sz. 
„lószerszámzatában” lehet megfigyelni. A hátasként használt lény ábrázolásában a nyúlánk test és a man
csok realisztikusak; egyértelműen valamilyen nagymacskafélére utalnak (a 2. sz. korsón látható állat inkább 
oroszlánra, a 7. számún ábrázolt [foltos?] párducra emlékeztet). A szárnya, az emberi feje és az azon levő 
korona ugyanakkor nem hagynak kétséget afelől, hogy képzeletbeli lénnyel van dolgunk. Minthogy a közel-
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202. Vadászó madár-ábrázolások (M: 1: 1,5:1; 2: 1:1; 3: 2:1): 1: pohár részlete (Boscoreale, 1. század); 
2: pohár részlete (Pompei, Menandros háza, 2. század); 3: korsó részlete (Perm-vidék, 7. század)
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múltig nem volt érdemben hozzájuk hasonlítható ábrázolás, ezért részben érthető, hogy a kutatás egyetlen 
lehetőség számbavételén kívül nem foglalkozott velük.1458

A nagyszentmiklósiak párhuzamaként a kutatás fél évszázada hivatkozik olyan iszlám ábrázolásokra, ame
lyeken a lovagló egy emberi arcú négylábú lényen ül.1459 Ennek alapján a nagyszentmiklósi hátast néhányan 
a Buraq, a Mohamedet a Paradicsomba röpítő ló ábrázolásaként értelmezték.1460 A köztük lévő tipológiai kü
lönbségekre László Gy. röviden utalt,1461 ezenkívül a középkori iszlám ábrázolások egyértelműen későbbiek 
a nagyszentmiklósi kincsnél, és minden tekintetben távoli régióból és kulturális környezetből származnak.

Források alapján is megerősíthető, hogy a Buraqkal kapcsolatos ötlet egyáltalán nem állja meg a helyét. 
Először is mert a Buraq Mohamed legrégibb életrajza szerint (Ibn Ishaq, f768 körül) szárnyas fehér állat 
volt, melynek külseje egy szamár és egy öszvér között állt. Arról, hogy emberi arca lett volna, legelőször csak 
at-Talibi (f 1035) szól. Kasgari 1075-ben készült szótára azt mutatja, hogy a 11. században egy másféle el
képzelés is élt a Buraqkal kapcsolatban; aszerint a hátas „szőrös kutya” jelentésű volt. A külső megjelené
se körüli kezdeti bizonytalanságra mutat az is, hogy amikor al-Balkhl a 12. század elején Persepolisba ellá
togatott, a szászánida palota kapuján látott állatokat Buraqnak határozta meg.1462 Mindez azt mutatja, hogy 
a Buraq ikonográfiája az iszlám első évszázadaiban -  azaz a nagyszentmiklósi kincs szempontjából releváns 
évszázadokban -  még nem alakult ki. A Buraq általunk ismert legelső ábrázolása Rasid ad-Din 1306/7-ben 
készült világtörténetében látható, az leginkább kentaur kinézetű volt,1463 s ha ehhez hozzátesszük, hogy a 
későbbi középkori iszlám ábrázolásokon általában női feje van, sokszor nincsen szárnya és hosszúkás a 
teste,1464 akkor egyszer s mindenkorra leszámolhatunk azzal az elgondolással, hogy az iszlám mitológiának 
ezt a lényét bármilyen formában párhuzamba lehetne állítani a nagyszentmiklósi ábrázolásokkal. Ez pedig 
következménnyel jár a nagyszentmiklósi kincs iszlám kapcsolatait feltételező teóriák megítélését illetően is.

A Buraq-ötlettel kapcsolatban már csak egy kutatástörténeti vonatkozású kérdés marad (valójában több
ről van szó). Az még könnyen érthető, hogy a Nagyszentmiklóst kutató, túlnyomó többségükben Közép-Eu- 
rópával foglalkozó régészek, akik mindig a Keleten keresték és vélték megtalálni a párhuzamokat, nem vol
tak kellően járatosak az arab művészet történetében. Arra viszont már jóval kevésbé van magyarázat, hogy 
miért hagyta a kutatás teljesen figyelmen kívül J. Arnethnek az ezen azonosítással kapcsolatban már más
fél évszázada leírt figyelmeztetését!1465 Meggyőződésem szerint a nagyszentmiklósi hátasként használt em
berarcú lények és az iszlám kultúrából vett párhuzamaik közti több évszázados hiátus, valamint az előbbi 
ábrázolások ideológiai tartalmának teljesen ismeretlen volta miatt alaptalan a korsókon látható jelenetek 
értelmezésére vállalkozni.

Az avarok régészeti kutatása ismer ugyan olyan öwereteket, amelyeken egy emberi alak valamilyen szo
katlan lényen lovagol, de ezek az ábrázolások nem egyértelműek; meglehetősen elnagyoltak, illetve elvon
tak, olykor zavarosak (205. kép: 1). Az  első csoportbeliek griffen vagy ahhoz hasonló lényen lovagolnak; ér
demleges elemzésük az ábrázolás színvonala miatt szinte lehetetlen. A sokat vitatott jelentésű mindszenti 
szíjvég egy griffen ülő lényt ábrázol;1466 hegyes fülei miatt talán a lovas maga sem biztosan emberi lény.1467 
A Praha-Sárka (205. kép: 2), Dőlni Dunajovice és Pancsova (Pancevo, Szerbia) lelőhelyű nagyszíjvégeken áb
rázolt lények és jelenetek1468 értelmezésére nem vállalkozom. A másik, kisebb darabszámú csoportjukban

1458 Különösen meglepő és talán nem is véletlen a Nagyszentmiklóst jól ismerő Kádár Z. hallgatása e tekintetben, hi
szen a bánhalmi szíjvég (205. kép: 4) kapcsán ő éppenséggel tárgyalja a csodalényeken való lovaglási jeleneteket, 
vö. Kádár (1998).

1459 Mavrodinov (1943) 131, Fig. 83. A női fejet viselő, antik előzményekre visszavezethető bizánci ábrázolásokhoz 
(vö. pl. ibidem 171-173, Fig. 115-117) a nagyszentmiklósiaknak szemmel láthatólag semmi köze nincsen.

1460 Ibidem 129-132; Györffy (1958) 116-118.
1461 László-Rácz (1973) 72.
1462 Gierlichs (1993) 33.
1463 R. Dankoff: Baraq und Buraq. CAJ 15 (1971) 102-117; G. Pugacenkova-O. Galerkina: Miniatjury Srednej Azii. 

Moskva 1979, 158.
1464 Ibidem.
1465 Ameth (1850) 27: „Es ist bei diesem fabelhaften... Thiere auf keine andere Weise an den Borrak der Mohame- 

daner zu denken...”
1466 Fettich (1926) 90; idem (1937) 151-152; Taf. III: 2; Dekán (1972) 433, Abb. 140.
1467 Fettich (1926) 90, Abb. 9;idem (1937)Taf. VI: 1 .Dekán (1972) 405, Abb. 11. Feltartott kezűek azérsekújvári (Nővé 

Zámky, Szlovákia) 232. sír nagyszíjvégén ábrázolt guggoló emberek, Z. Cilinská: Slawisch-awarisches Gräberfeld 
in Nővé Zámky. Archeológia Slovaca -  Fontes 7 (Bratislava 1966) 286, Taf. XLIV: 1; Dekán (1972) 411, Abb. 116.

1468 Dekán (1972) 406, Abb. 112: 2, 4; Profantová (1992) 766, Taf. 51: 2B; 767, Taf. 52: 8.
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203. Képzeletbeli lény-ábrázolások a nagyszentmiklósi kincsben, I: emberfejű lény, 2. sz. korsó (M: 5:1)

nagymacskafélén ülnek: ilyen az ondódi 11. sír nagyszíjvége (205. kép: 3) és a késő avar öweretek művészi
leg talán legszínvonalasabb példánya, a bánhalmi nagyszíjvég (205. kép: 4). Az előbbi nem egyértelmű ábrá
zolás, az utóbbin a lándzsás lovasok jól felismerhetőek, egy életfa előtt ábrázolt szenmurvot fognak 
körül.1469 E két ábrázolás jelentősége abban áll, hogy eszerint a késő avar korban ismert volt a macskaszerű 
lényen lovagló ember képtípusa -  hogy a nagyszentmiklósi 7. sz. korsó oldalán látható jelenetek egyik része 
ebben megegyezik velük, az igen figyelemre méltó. Ez az egyezés ugyanis egyszerre lehet kronológiai és kul-

1469 A közismert nagyszívég első közlésére kevesen hivatkoznak: Kaposvári Gy.-Szabó V: A bánhalmi avar sírleletek. 
Jászkunság 3 (1956) 166-174, 235-241. A számtalan publikáció közül néhány fontosabb: László (1970) Abb. 127; 
Dekán (1972) 431-433; /. Erdélyi: Die Darstellung auf der grossen awarischen Riemenzuge von Bánhalom. In: 
Hungaro-Turcia. Studies in Honour of Julius Németh. Ed.: Gy. Káldy-Nagy. Budapest 1976, 263-265.
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204. K épze le tbeli lén y -á b rá zo lá so k  a  n a g yszen tm ik ló s i k in csb en , II: e m b e r fe jű  lé n y ,  7 . sz . k o r s ó  (M : 5 :1 )

turális tekintetben iránymutató. A kutatásban velük kapcsolatban eddig idézett iszlám ábrázolásoknál azért 
jóval jelentősebbek, mert még akár csak kicsit is hasonlót sem máskor az adott régióban (tudniillik a Kárpát
medencében), sem máshol az adott periódusban (tudniillik amelyik a nagyszentmiklósi kincs szempontjából 
reálisan számításba jöhet1470) nem találunk.

A nagyszentmiklósi korsók emberfejet viselő szárnyas hátasainak van egy rendkívül fontos analógiája, 
mely a zamárdi avar temetőben látott napvilágot. Ezek képzeletbeli lényt ábrázoló aranyozott, öntött 
bronzkorongok, a rajtuk látható lény balra fordult és az oldala látható, az emberi arca szembenéz (205. kép:

1470 Keleten és Bizáncban egyaránt van egy sor ábrázolás, melyeken szfinx (?) vagy nagymacskaféle testű, olykor ko
ronás emberi fejű lények láthatók, pl. Ph. Ackerman: Early Islamic and Seljüq Periods. In: SPA 12, PL 982; K. 
Otavsky: Two Greek Candlesticks in the Abegg-Foundation. In: Thymiana I, 239-240; II, 126, Fig. 2.
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205. Képzeletbeli lény-ábrázolások a nagyszentmiklósi kincsben, III: 8. századi avar (típusú) párhuzamok (M: 1, 5, 6: 
1,5:1; 2: 3:1; 3, 4: 2:1): 1: nagyszíjvég részlete (Mindszent); 2: nagyszíjvég részlete (Praha-Sárka); 3: csat (Debrecen- 

Ondód); 4: nagyszíjvég részlete (Bánhalom); 5-6: öweretek (Zamárdi)
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206. Képzeletbeli lény-ábrázolások a nagyszentmiklósi kincsben, IV: 7. sz. korsó: 1: a kentaur patái; 
2: a nagymacskaféle testű lény lábfejei (M: 4:1)

5, 6). A  veretek kora egyértelműen a 8. századra tehető.1471 A két ábrázolás technikai színvonala nagyon kü
lönbözik egymástól, s a méretbeli különbségek miatt ugyanígy érthető az eltérés a részletekben való gazdag
ság tekintetében is. Mindezek közepette a zamárdi ábrázolás két fontos eleme megegyezik a 2. és 7. sz. kor
só képzeletbeli lényeivel: szintén emberi feje van s azon háromágú korona, ezenkívül a test két oldalán 
szárnyakat visel. Ezt az egyezést azért tartom rendkívül lényegesnek, mert egy abszolút egyedi, nyilvánvaló
an mitikus lény ábrázolásáról van szó, melyről a jelek szerint azonos képzetei voltak a szóban forgó ötvö
söknek. Tekintettel arra, hogy hasonló ábrázolások sehol másutt nincsenek, a zamárdi korongokon és a 
nagyszentmiklósi 2. és 7. sz. korsóin látható, hátasként használt, emberarcú, szárnyas lények tipológiai egye
zését a korsó avar eredetét bizonyító, folklór jellegű adatnak tekintem.1472

Ez azt jelezheti, hogy a nagyszentmiklósi kincs és az avar kultúra között nemcsak tipológiai, ornamentikái 
és ötvöstechnikai kapcsolattal, hanem egy -  immár második -  folklór tartalmúval is számolhatunk.

b) Emberi fejű, lótestű lény (206. kép: 1; 207. kép: 2)
A  nagyszentmiklósi ábrázolásokon hátasként használt képzeletbeli lényeknek egy teljesen másik típusá

ba tartozik a 7. sz. korsón felül, illetve a korsó fül felőli oldalán alul ábrázolt, hátrafordított emberi fejet vi
selő lény. M. V Pokrovskij véleményétől eltekintve nem is merült föl kétség aziránt, hogy ezt nem a (késő) 
antikvitás kentaurjaival1473 kell valamilyen kapcsolatba hozni,1474 mert valamilyen egyedi lény ábrázolásával

1471 Bárdos (1998) 45. kép; Garant (2002) 102, 28. kép A: 4; (vitathatóan) értelmezett rajza: Fancsalszky (2000) 309, 
10. kép: 5. Itt is megköszönöm Bárdos Edithnek, hogy a zamárdi temető több leletének fényképét rendelkezésem
re bocsájtotta.

1472 A protobolgár leletanyagban jól ismert, sajátos csüngődísz ennek lehet egy változata (25. kép), melynél hasonló
an különös kompozícióval találkozunk: szintén emberi fej ül egy képzeletbeli lény nyakán.

1473 Összefoglalásuk legutóbb: Török (1998) 87-91.
1474 Riegl-Zimmermann (1923) 88. -  M. V. Pokrovskij azon ötletét, hogy ezek a különös lovasok a maratok lennének, 

akik a Védákban Indra kíséretét alkotják (Pokrovskij [1947] 56), László Gy. teljes joggal kezelte udvarias távol
ságtartással, vö. László-Rácz (1977) 96. Ugyanilyen irreális N. E Kondakov és Hampel J. elképzelése, mely sze
rint a nagyszentmiklósi kentaurok a Dániel próféta által említett lovasok volnának, vö. Hampel (1905) I, 630.

463



464

207. Képzeletbeli lény-ábrázolások a nagyszentmiklósi kincsben, V (M: 1: 3:1; 2: 2,5:1): 
1-2: kentaur és lovasa a 7. sz. korsón



208. Képzeletbeli lény-ábrázolások a nagyszentmiklósi kincsben, VI: kődobás ábrázolása (M: 1: 4:1; 2: kb. 1,5:1; 3: 1:2; 
4: ismeretlen): 1: Nagyszentmiklós, 7. sz. korsó; 2: tál (Kaiseraugst, 1. század); 3: függöny (Egyiptom, 6. század);

4: kopt szövet (5-6. század)?])
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209. Képzeletbeli lény-ábrázolások a nagyszentmiklósi kincsben, VII: 7. sz. korsó: a képzeletbeli lényen lovagló férfi (M: 3:1)
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210. A fej fölött lobogó kendő-ábrázolások a szászánida (1-2) és a bizánci (3) művészetben (M: 1-2: kb. 1,5:1,3: 1:2): 
1: csónak alakú tál részlete (ismeretlen lelőhely); 2: ismeretlen rendeltetésű ezüstveret (Saraj);

3: szőnyeg részlete (Egyiptom, 5-6. század)

van dolgunk.1475 Ezen egyedi jelleg miatt a nagyszentmiklósinak a kentaurokkal való kapcsolatának jellege 
és mértéke tisztázást igényel.

A szóban forgó lény ábrázolásában vannak olyan, megmagyarázhatatlan részletek, amelyek egyáltalán 
nem illenek bele a klasszikus kentaurábrázolások, illetve -leírások sorába:1476 a felsőtestén ruhát, a nyakában 
ismeretlen típusú nyakdíszt visel. A nagyszentmiklósit az is eltávolítja az antik kentauroktól, hogy az utóbbi
ak feje nem közvetlenül a testből nő ki.1477 (Ugyanakkor a lába -  a nagymacskaféle lábú, emberfejes lényé
től eltérően, vő. 206. kép: 2 -  egyértelműen patában végződik, vő. 206. kép: 1.) Teljes tanácstalansággal néz
zük azt a leveles ágat (?), mellyel a nagyszentmiklósi korsón ábrázolt lovagló férfi a hátasát veri (207. kép: 1), 
mert hasonló tárggyal sehol sem találkozunk. A nagyszentmiklósi lény kezében fogott kerek tárgy (208. kép: 
1) azokra a kopt, bizánci ábrázolásokra emlékeztet, amelyeken lovon vagy kentauron lovagló, ritkábban gya
logos férfiak követ markolnak. Az utóbbi ábrázolása elsősorban 5-6. századi kopt szöveteken gyakori, de föl
ismerhető pl. egy észak-afrikai sigillatatálon, egy 5-6. századi függönyön és egy 6. századi szőnyegen is (208. 
kép: 3, 4).1478 A kőhajítás ábrázolása a római kor óta gyakori téma, Bizáncban főként nagyállat-vadászat áb
rázolásain, olykor gyalogosoknál is (208. kép: 2)1479 előfordul.1480 Az igen nagy számú klasszikus (görög és 
római) ábrázolástól1481 -  egyetlen kivételtől1482 eltekintve -  lényeges tartalmi eltérést jelent, hogy a nagy
szentmiklósi korsón a kő a lény kezében van, aki azt az őt korbácsoló férfi ellen fordítja, ami a Kheirón-ábrá-

1475 A különbségre elsőként Pulszky F. figyelt föl. Megfogalmazása szerint azért nem lehet kentaur, mert a karja már 
a testéből nő ki, de nem is lapitha, amint azt Hampel véli, mert az nem ülheti meg a kentaurt, vö. Pulszky (1897) 
62; ugyanerről ld. még Mavrodinov (1943) 129. A kentaurábrázolások variációit Id. J. Leclercq-Marx: Du monstre 
androcéphale au monstre humanisé. A propos des sirénes et des centaures, et de leur famille, dans le haut Moyen 
Age et ä l’époque romain. CCM 45 (2002) 55-67.

1476 M. Leventopoulou, T. Sengelin et alia: Kentauroi et Kentaurides. LIMC Supplementum VIII, 1, VIII, 2 (1997) 
671-721; 416-481.

1477 László-Rácz (1977) 96.
1478 Von Falck et alia (1996) 315, No. 357; V von Gonzenbach: Achillesplatte. In: Kaiseraugst (1984) 237, Abb. 119; 304; 

Kitzinger (1946) 52-53; Fig. 40; L. Kybalová: Die alten Weber am Nil. Koptische Stoffe. Ein Beitrag zur ästhetisch
technologischen Problematik. Praha 1967, 98-99. Fig. 49, 50: H. C. £[vans]: Wall Hanging with Mounted Riders 
Hunting. MMA Bull Winter 1995/96, 26; D. Thomson: Further Observations on the Classification of Coptic Tex
tiles, III. Bull CIETA 69 (1991) 30, Fig. 7: a, c.

1479 Gonosová-Kondoleon (1994) 294—295, No. 103; Martiniani-Reber (1991) II, 62, No. 259.
1480 K.-H. Brune: Der koptische Reiter: Jäger, König, Heiliger. Ikonographische und stilistische Untersuchung zu den 

Reiterdarstellungen im spätantiken Ägypten und die Frage ihres „Volkskunstcharakters”. Arbeiten zum 
Spätantiken und Koptischen Ägypten 11 (Altenberge 1999) 120-124.

1481 Köszönetét mondok Dr. Antje Krugnak (Berlin) a görög és római ábrázolásokkal, mitológiával kapcsolatos kon
zultációkért.

1482 O. Wulff-W. F. Volbach: Spätantike und koptische Stoffe aus ägyptischen Grabfunden in den Staatlichen Museen 
Kaiser-Friedrich-Museum / Ägyptisches Museum / Schliemann Sammlung. Berlin 1926,43-44, No. 4630, Taf. 75.
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2 1 1 . N a g yszen tm ik ló s:  a  p o n c o lá s  é s  k a la p á lá s  n y o m a i  a  7 . sz . k o r só  s z á já n a k  b e l s ő  o ld a lá n  (M : k b . 6 :1 )

zolások1483 esetében eleve föl sem merülhet. A nagyszentmiklósi korsón a lény és a kő ábrázolása antik ere
detű, de teljesen átfogalmazott kontextusban jelentkezik: az ötvös a bizánci motívumokat egy másik, általunk 
nem ismert kultúrába illesztve dolgozta fel.

c) Ismeretlen tárgy a lovaglók kezében (209. kép)
Tanácstalan vagyok a képzeletbeli lényen lovagló ember kezében tartott ismeretlen tárggyal kapcsolatban 

is. A kutatás általában elment mellette, ritkán találgatások jelentek meg vele kapcsolatban (valójában nem is 
lehet mást tenni): „ein gewölbter Gegenstand mit flatternden Zipfeln, vielleicht ein Thierfell (? J. H.)”, vagy

1483 M. Gisler-Huviler: Cheiron. In: LIMC III, 1 (1986) 237-248.

468



„stilizált köpeny”, „pártázatos szalag” merült föl magyarázatként velük kapcsolatban.1484 Egyetlen valamelyest 
is hasonló tárgy és képtípus említhető velük kapcsolatban: azok az ábrázolások, amelyeken táncosnők, 
Néreidák és szélistenek megszemélyesítései1485 1486 láthatók, s akik a fejük fölött a nehézségi erőt ugyanolyan irre- 
alisztikusan legyőzve, lobogó kendőt tartanak. Ilyeneket a klasszikus antikvitás óta Európából és Ázsiából 
nagy számban ismerünk (az utóbbiak európai eredete iránt sosem merült föl kétség). A kora középkort néz
ve: az ábrázolásuk Bizáncban is igen gyakori volt (210. kép: J j,1486 és az 1. ezredév folyamán az antik Róma és 
Bizánc hatását tükröző legkülönfélébb területek művészetében szélesen elteijedt (pl.: Gandhara,1487 a szászá- 
nidák, vö. 210. kép: 1, 9. századi samarrai freskó,1488 a 11. századi Konstantinos Monomachos-korona1489 1490 és 
Nagyszentmiklós szempontjából irrelevánsán késői közép-ázsiai [210. kép: 2],1490 távol-keleti ábrázolások1491 1492). 
A nagyszentmiklósi korsón ábrázolt tárgy és az antikvitás óta lobogtatott kendők közvetlen párhuzamba állí
tásának -  a nem csekély tipológiai különbségen túl -  súlyos jelentésbeli akadálya, hogy az utóbbiak minden 
esetben nők kezében vannak és sosem férfiaknál, miként a nagyszentmiklósi korsón. Végül is az antik-bizán
ci és nagyszentmiklósi „kendők” összehasonlítása után tényleg közös vonásként annyi marad meg, hogy mind
két csoportban egy irreálisan lobogó tárgyat tartanak a magasba emelt kézben. Ez nem sok, ezért e kérdés to
vábbi kutatásra vár. A fentiekből mindössze annyi szűrhető le, hogy a nagyszentmiklósi 7. sz. korsón ábrázolt, 
most tárgyalt mozdulat és tárgy antik-bizánci gyökerű, de erősen egyedi átköltésben jelentkezik.

Összefoglalva: A vitathatatlanul bizánci eredetű, a 7. század közepén készült permi korsónak két jelleg
zetes tipológiai eleme (gallér és lapított oldal) és ornamentikájának egyik részlete párhuzamban áll a tár
gyalt nagyszentmiklósi edénnyel. Ezenkívül a 7. sz. korsót a lapított formája, Ganymédés, a felemelt kezei
ben kendőt tartó ember ábrázolása s a békászó darvak is egyértelműen az antik, bizánci kultúrával hozzák 
kapcsolatba. Van ugyanakkor az ábrázolt lények között két olyan, amelyhez hasonló egyedül a késő avar ko
ri öwereteken fedezhető fel (lovaglás nagymacskafélén, emberfejű és szárnyas négylábú lény). Eszerint a 
tárgyalt korsó tipológiailag teljesen, az ábrázolásai tekintetében pedig távolról ugyan, de mégiscsak több
nyire Bizánchoz kapcsolódik. A két, mindenhol másutt ismeretlen típusú lény ábrázolása, a kődobáló lovas 
és a felemelt kézben kendőt tartó nő képtípusának lényeges átköltése, a horror vacui,1492 az emberi arcok 
megfogalmazásában mutatkozó bizonytalanság és a felszíneknek a háttérből nem élesen kiemelkedő jelle
ge (211. kép) következtében viszont szó sem lehet arról, hogy ezt bizánci, vagy akár csak bizánci perifériális 
ötvös munkájának lehetne tartani: a 7. sz. edény a Birodalom kultúrája felől nézve mindenképpen egy bar
bár világ terméke. Ez egy Kárpát-medencei lelet esetében egyedül az Avar Kaganátus lehetett, mert még 
csak jelei sem mutatkoznak annak, hogy hasonló típusú ábrázolások a régióban más kora középkori nép le
letanyagából valaha is előkerülhetnek.

A korsó kora csak közvetett úton, kizárólag az analógiák alapján határolható be. Bizáncban az antik té
mákhoz fordulás egyedül az I. Justinianusszal kezdődő reneszánsz, majd a 7. században kiteljesedő helle
nizmus1493 figyelembevételével értelmezhető; ott ugyanez a 8-9. században már nemigen, később pedig már

1484 Hampel (1905) II, 414; Riegl-Zimmermann (1923) 88-89; Kádár (1961) 121; László-Rácz (1977) 97.
1485 Összefoglalóan: Tanabe (1990).
1486 Weitzmann (1978) Pl. IV; 171-172, No. 150.
1487 Tanabe (1990) 73, Fig. 3; 77, Fig. 14.
1488 G. de Francovich: II concetto della realitä nell’arte sasanide di due opere d’arte bizantine del periodo della dinas- 

tia macedóné: la cassetta eburne di Troyes e la corona di Constantino IX Monomaco di Budapest. Arte 
Lombarda 9 (1964) Tav. 32.

1489 M. Bárány-Oberschall: The Crown of the Emperor Constantine Monomachos. ArchHung 22 (1937); Glory 211, 
Fig. 144, 145.

1490 Skul’ptura i zivopis’ drevnego Pjandzikenta. Red.: A. M. Belenickij-B. B. Piotrovskij. Moskva 1959, 82-85, Fig. 
23-26.

1491 Tanabe (1990); PL A. Koch: Der Goldschatz des Famensi. Prunk und Pietät in chinesischen Buddhismus der Tang- 
Zeit. Jb RGZM 42 (1995) Taf. 125: 1.

1492 Az 1. és 5. sz. korsók hasának díszítetlen volta láttán esetleg valaki arra gondolhatna, hogy a díszítésük félbemaradt 
(még akadhatna is valaki, aki erre rögtön történeti magyarázatot keresne!). E lehetőséget egyáltalán nem tartom va
lószínűnek, szerintem a készítőjük egyszerűen nem rendelkezett olyan fokú és jellegű kulturális ismeretekkel, mint 
a 2. és 7. sz. korsók ötvöse. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy több művészi érzéke volt, mint az öntött avar övgar
nitúrákat előállító falusi ötvösök többségének, akik az ábrázoló művészetet nem ismervén a nagyszíjvégek esetében 
rendelkezésükre álló felületet csak a griffminta többszörös megismétlésével tudták kitölteni.

1493 E. Kitzinger: Byzantine Art in the Making. London 1977.
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egyáltalán nem képzelhető el. Elvileg más lehetett a helyzet az Avar Kaganátusban. Először is -  a vrapi és 
kostoli füles korsók tipokronológiai viszonyára (ld. 268-269. old.) gondolva -  nem lehetünk biztosak afelől, 
hogy a lapított hasú korsó típusa -  legalábbis a peremterületeken, a birodalom határain kívül -  ne lett vol
na használatos II. Konstans korát követően is; a mal’cevai és az ismeretlen lelőhelyű korai iszlám, valamint 
a T’ang-kori korsók éppen ezt mutatják. Nem tudjuk azonban azt sem, hogy a 8. századi avar öwereteken 
látható, nagymacskafélén lovagló ember és az emberi fejet viselő négylábú lény képtípusa -  ami kétségtele
nül valamilyen egyedi folklór megnyilvánulásai közé tartozik -  milyen régiségre megy vissza az avaroknál, 
honnan ered. E tág kormeghatározás szűkítése -  amennyiben egyáltalán -  a kincs hipotetikus belső krono
lógiáján belül képzelhető el (ld. 563. old.).

A  8. sz. füles tálka (h: 17,7 cm)
(22. kép: 1-3; 212-215. kép; 217. kép: 2; 281. kép)

Az adai lelet1494 ismertté válása 1971-ben akkora fordulatot hozott Nagyszentmiklós kutatásában, amelynek 
jelentőségét a nemzetközi régészet még mindig nem mérte fel. A kincs edényeinek -  a kelyhek és az ivókürt 
után -  ez már a harmadik tárgytípusa, amelyiknek tipológiailag egyértelmű, jól keltezhető és kulturálisan jól 
körülhatárolható Kárpát-medencei régészeti kontextusban látott napvilágot kitűnő analógiája: ez a lelet 8. 
századi és avar (216. kép). Az adai és a nagyszentmiklósi tálka tipológiai azonossága, valamint az előbbinek
8. századi volta és avar eredete mindkét leletcsoport kutatása számára kínál egy-egy komoly tanulságot:

a) Nagyszentmiklós felől nézve Adát:
A  kísérőleleteket nézve kiderül, hogy az utóbbi sírba eltemetett személy egyáltalán nem lehetett olyan 

„gazdag”, mint azt annak alapján hajlamosak lennénk elvárni, hogy a páratlanul gazdag nagyszentmiklósi 
kincs egyik edényének szolgáltatja a formailag és földrajzilag legközelebbi párhuzamát. Másként fogalmaz
va: a tálka típusa önmagában nem volt rang- vagy gazdagságjelző. (Egyébként is hasznos lenne az avar kor 
és a honfoglaláskor régészetében revízió alá venni az ún. rangjelző tárgyaknak [pl. veretes öv] a társadalom
ban betöltött szerepével kapcsolatos közvélekedést.1495)

b) Ada felől nézve Nagyszentmiklósi:
Megállapítható, hogy a nagyszentmiklósi 8. sz. füles tálka egy olyan edénytípusba tartozik, amelyik ismert 

volt a késő avar kori társadalom középrétegében. Tekintettel arra, hogy ez az edény eddig ismeretlen volt a 
keleti és a steppei fémedény-művességben, e párhuzamosság ténye kapcsolatot jelent a két leletcsoport kö
zött. Tisztázásra az vár, hogy ez a késő avar kori előfordulás inkább kronológiai vagy inkább kulturális kö
vetkeztetést hord-e magában (vagy esetleg mindkettőt). Azt jelenti-e tehát, hogy a széles fülű tálka típusa 
már megvolt a 8. században (azaz hogy a használata hosszabb időn át tartott), vagy pedig egyszerűen csak 
azt, hogy a szóban forgó edénytípus a 8. században egy másik régió mellett (vö. Vrap a Balkánon) a Kár
pát-medencében is elterjedt? Mindkét értelmezés helytálló.

A széles fülű tálka most elkészült tipokronológiai elemzése a várakozással ellentétben kimutatta, hogy 
az nem lehet steppei és/vagy keleti eredetű. Ezen edénytípus a fül formája alapján bizánci eredetűnek te
kinthető (ld. 272., 274. old), a keleti származás vélelme valószínűleg abból táplálkozott, hogy a 11-14. szá
zadi steppén vált igazán elterjedtté.1496 Ezek sorában az adai, a vrapiak és a nagyszentmiklósi a legkorábbi

1494 Nagy (1971); Bálint-Garam (2004).
1495 A közép- és kelet-európai kora középkori régészet kutatásába még nem érkezett el az a felismerés, hogy a lele

tekben való gazdagság nem automatikusan jelenti az eltemetett „vezéri”, kiemelkedő társadalmi rangját, követ
kezésként nem minden „előkelő” melléklet, nem minden, sírba tett fegyver rangjelző szerepű, vö. H. Steuer: Die 
Bewaffnung und die Sozialstruktur der Merowingerzeit. Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 37 (1968) 
18-87; idem (1987); G. Kossack: Prunkgräber, Bemerkungen zu Eigenschaften und Aussagewert. In: Studien zur 
Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie. Hg.: G. Kossack-G. Ulbert. Münchner Beiträge zur Vor- und 
Frühgeschichte Ergänzungsband 1/1 (München 1974), 3-33; Cs. Bálint: Methodologische Probleme der archäolo
gischen Untersuchung der frühmittelalterlichen Gesellschaftsstrukturen bei den Steppenvölkern. In: XIII 
International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli (1996). 16. The Prehistory of Asia and 
Oceania. Ed.: G. Afanas’ev-S. Cleziou-J. R. Lukacs-M. Tosi. Forli 1996,117; Fürstengräber. In: RGA 10 (1996) 
168-220; e kérdéssel foglalkoztam a 2003 novemberében Prof. M. Müller-Wille tiszteletére Kidben rendezett 
konferencián.

1496 Bálint-Garam (2004).
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212. N a g yszen tm ik ló s , 8. sz. fü le s  tálka, 1: f e lü ln é z e t  (M : 6 :5 )
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213. N agyszen tm ik lós , 8. sz. f i i le s  tálka, II: a lu ln é z e t  (M : 6 :5 )
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214. Nagyszentmiklós, 8. sz. füles tálka, 111: oldalnézet: 1: perem; 2: fül és felirat (M: kb. 4:5)

215. Nagyszentmiklós, 8. sz. füles tálka, IV: a fül előoldala (M: 4:3)
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216. Az adai (Ada, Szerbia) fiiles tálka (1) és fülének részlete (2) (8. század) (M: 1: 1:1; 2: kb. 4:1)
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példányokat jelentik, s így a szóban forgó edénytípus kialakulását a bizánci fémedény-művesség hatókör
ének peremén lejátszódott kulturális folyamatokban kereshetjük. Ezen edénytípusnak a későbbi évszázad
okban bekövetkezett elterjedését vizsgálni kívül esik e munka keretein, de az nyilvánvaló, hogy a középko
ri steppei használat nem feltétlenül jelzi azt, hogy az előbbi maga is keleti, illetve steppei eredetű lett volna. 
E tipológiai szempont mellett szól még egy ornamentikái és egy ötvöstechnikai elem is. Az első a kerek pon- 
cokkal kitöltött hátterű vésett/poncolt indás ornamentika, melynek bizánci eredetét remélhetőleg sikerült 
valószínűsítenem (ld. 194-195. old.). A második határozottan eltávolítja a nagyszentmiklósi tálkát a kora 
középkori keleti ötvösségektől: a peremén az indás díszítés felett és alatt látható, kettős fonatot utánzó dí
szítés a klasszikus korok óta folyamatosan kimutatható az európai ötvösségben, ugyanakkor teljesen hiány
zik a keleti ötvöstárgyakon.1497

Összefoglalva: A  8. sz. edény a tipológia és az ornamentika tekintetében a késő avar korhoz szorosan, a pro
vinciális bizánci fémedény -művességhez tágabb értelemben kapcsolódik.

A  9. és 10. sz. csatos tálka (átm.: 14,7 és 14,6 cm)
(9. sz.: 149. kép: 1; 150. kép: 1; 218. kép; 220. kép: 1; 221. kép; 222. kép: 1; 269. kép: 1; 286. kép: 5;

291. kép: 1-3; 292. kép; 293. kép; 294. kép)
HO. sz.: 149. kép: 2; 150. kép: 2; 219. kép; 220. kép: 2; 269. kép: 2; 291. kép: 4-6; 295)

E két tálka görög a feliratuk miatt a kincs kutatásában mindig is megkülönböztetett figyelemben részesült. 
Legutóbb R. Göbl új megállapításokat és feltételezéseket tett a feliratok relatív időrendjével kapcsolat
ban, melyek nyelvészeti vonatkozásait nem e sorok írójának feladata megvitatni. Szükséges viszont azt a 
történetileg nagy horderejű, de tovább nem fejlesztett megállapítását kiemelni, mely szerint a 9. és a 10. 
sz. tálka görög betűs és rovásfelirata egyidős lenne, méghozzá egyazon kéztől származnék.1498 (Erre alább 
még visszatérünk.)

Mindenekelőtt R. Göblnek a szóban forgó könyvnek ugyanazon oldalán olvasható megfigyelésére kell 
emlékeztetnünk, mely szerint a két görög feliratos tálka párhuzamosan készült és mindenképpen két mes
ter kezemunkájának tekintendő.1499 (Az eltérésekre már A. Riegl és H. Zimmermann fölfigyelt,1500 ezt 
László Gy., Erdélyi I.1501 és a saját megfigyeléseim is alátámasztják, ld. 378. old.) R. Göbl figyelmét termé
szetesen nem kerülte el, hogy a kincsben néhány edénytípus párosával fordul elő;1502 a csat megléte és a fel
iratok szövegének teljes azonossága alapján -  joggal -  ezek közé sorolta a 9. és 10. sz. tálkát is. (A csopor
tosítás szempontjai közé fölvehette volna az aranyfinomságuk azonosságát is [22 karát]; az erre vonatkozó 
adatokkal azonban teljesen más helyen foglalkozott.) Van egy lényeges megfigyelése, melynek köszönhető
en végérvényesen elvethető egy Hampel J. óta közkeletű megkülönböztetés, mely arra alapult, hogy a 10. 
számúnak csak a csatkarikája maradt meg. E különbségnek egyesek messzemenő jelentőséget tulajdonítot
tak (pl. Fehér G., László Gy.1503), R. Göbl viszont most egyértelműen megállapította: egykor a 10. sz. tálka 
csatjának is volt tövise, csakhogy az letörött1504 -  ez egy igen fontos eredmény, ami által a csatokkal kapcso-

1497 Kitűnően illusztrálja ezt a Talasz-völgyi, berakással díszített ovális melldísz (89. kép: 1), mert ennek európai (bi
zánci és avar) analógiáin a bizánci (hatást tükröző) leleteken a granulációs gömbsorok között mindig van kettős 
fonatú drót vagy annak utánzata, míg a velük mindenben megegyező Talasz-völgyin nincsen ilyen. E ruhadíszek 
6-7. századi kelet-európai és avar analógiáit az ufai lelet kéziratban levő feldolgozásában tekintem át. A talaszi 
leletet ld. H. J. Heikel: Altertümer aus dem Tale des Talas in Turkestan. Société Finno-ougrienne. Travaux 
Ethnographiques 7 (Helsinki 1918) Taf. I: 19; az ufait ld. Achmerov (1951) 127, Abb. 36: 1, 3.

1498 Göbl-Röna-Tas (1995) 31.
1499 R. Göbl-Róna-Tas A. könyve illusztrációi között a szóban forgó tálkák általánosan elfogadott sorszámozása föl

cserélődött, vö. Göbl-Róna-Tas (1995) Taf. V: jobbra, amint ez a tévedés László Gyulánál (László-Rácz [1977] 
164-167, Bild 74—77.) is megfigyelhető. Ezzel szemben R. Göbl szövegében (ibidem 29) a helyes sorrend szere
pel: „Inschrift 16/1 (Schnallenschale IX mit erhaltenem Dorn).”

1500 Riegl-Zimmermann (1923) 90.
1501 László-Rácz (1977) 157; Erdélyi (1986) 33.
1502 Göbl-Róna-Tas (1995) 35.
1503 Fehér (1950) 42; László-Rácz (1977) 157.
1504 Göbl-Róna-Tas (1995) 33.
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218 . N agyszen tm ik lós, 9. sz. c sa to s  tá lk a  (M : 1 :1 )

latban minden eddigi és esetleges jövendő kombináció értelmét veszti. Csak csodálni való, hogy őelőtte a 
kincset személyesen tanulmányozók közül ezt senki sem vette észre, hiszen annyira egyértelműen látszik a 
törés helye (220. kép: 2); a két tálkán a csatkarika töve és a tövis rögzítése egyforma.

Először is érdemesnek látom továbbmenni az A. Riegl-H. Zimmermann által megnyitott úton.1505 Ezen
kívül mellőzhetetlenek azok a megfigyelések, amelyeket Erdélyi I. és R. Göbl a kincs felirataival és bekar
colt jeleivel kapcsolatban tettek.1506 A két tálka összehasonlításában jobban elmélyülve a készülésükben és 
a görög felirataik között olyan különbségekre derült fény, hogy arra következtetek: nem is egyszerűen két 
mesterről van szó.

1505 Riegl-Zimmermann (1923) 90.
1506 Erdélyi (1986); Göbl-Róna-Tas (1995).

477



219. N a g yszen tm ik ló s , 10. sz. c sa to s  tá lk a  (M : 1 :1 )

E tálkák kormeghatározása csakis régészeti és művészettörténeti módszerrel történhetik, minthogy a pa
leográfia mindmáig nem tudott e kérdésben érdemlegesen állást foglalni. Az onomasztikai szempontú meg
közelítést abszolút kockázatosnak kell tartanunk, mert a felirat egyes olvasataiban szereplő személynév 
(„Stephanos”) történeti azonosításra alkalmatlan. Egyrészt azért, mert ez egy rendkívül elterjedt név volt, 
másrészt mert maga a módszer téves: a szerzők eleve csak a 10. századi magyar történelem általunk ismert 
ilyen nevű szereplőivel számoltak.1507

1507 Fehér G. és László Gy. e „Stephanos”-t a 948-ban Bizáncban megkeresztelkedett Gyulával hozta kapcsolatba, il
letve azzal érveltek, hogy a 973-ban elnyert keresztségben Géza nagyfejedelem is az István nevet kapta, vö. Fehér 
(1950) 38-40; László (1957b) 196, ld. még 244. old.
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220. Nagyszentmiklós, a 9. és 10. sz. tálka csatja (M: kb. 4:1): 1: 9. sz.; 2: 10. sz. (a nyíl a letörött tövis helyét jelzi)
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221. N agyszen tm ik lós , a  9. sz. tá lk a  b e lső  o ld a la  (M : 2 ,5 :1 )
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A keresztek típusa

A két tálka közepében látható kereszt (222. kép: 1) -  akárcsak a 21. sz. tálkáé (258. kép: 1; 259. kép: 1) -  
a bizánci régészet és művészettörténet részéről érthetetlen mellőztetésben részesült; az 5-10. századi ke
resztekkel foglalkozó számos összefoglaló munka, múzeumi katalógus szerzője kivétel nélkül elment ezen 
ábrázolások mellett Tény, hogy tipológiai tekintetben majdnem teljesen egyedülállóak; ez a jellegük a szá
rak végén ülő, egymással azonos méretű hármas félkörökből fakad. Merev tipológiai szemmel nézve éppen
séggel besorolhatók a közismert máltai keresztek csoportjába, azoknak is a „Kleeblattkreuz” típusába (223. 
kép: 1, 3, 4, 7-9),1508 csak hát ez a kormeghatározás szempontjából nem tartalmaz hasznosítható elemet. 
Nyilvánvaló tévedés volt az ozorai kereszthez hasonlítani őket,1509 van viszont néhány olyan lelet, amelynek 
keresztábrázolása mégiscsak figyelmet érdemel.

Az első tárgy a nagyszentmiklósiak kitűnő analógiáját kínálja. A kyreniai (Ciprus) arany nyaklánc kétfé
le típusú medaillonból áll, az egyik belsejében egy hegyén álló négyszögben olyan egyenlő szárú kereszt áll, 
amelynek végein a nagyszentmiklósiakhoz hasonlóan egyenlő hosszúságú szirmok vannak (223. kép: 2). 
E lánc egy tipokronológiailag igen jól körülhatárolható csoportba tartozik, mely a 6. század végére, a 7. szá
zad 1. felére keltezhető.1510 A második keresztábrázolás már nem ennyire egyezik meg a tárgyalt Kárpát
medenceiekkel, de figyelmet érdemlő. Ez egy Thessalonikében feltárt sírban látott napvilágot, s egy arany
szálakkal átszőtt szöveten látható, melyet egy eredetileg nagyobb darabból vágtak ki; ebben az állapotában 
egy nagyszíjvéget díszített. A kereszt szárai igen rövidek, valójában négy levélalakzat bomlik ki a középpont
ból, melyek mindegyike egy-egy hármas sziromból áll, ahol csak a középsőnek a vége félkör alakú, a többi 
sziromszerű és a vége elhegyesedik (223. kép: 5). A sír korát a közzétevőjük a kísérő leletek alapján az 5. 
századra teszi,1511 csak hát az ilyen típusú (forma és méret) nagyszíjvégek kivétel nélkül a 6. század közepe 
után terjedtek el.1512 (Ugyanilyen keresztet látunk egy 7-8. századi egyiptomi tunika díszítésén is [223. kép: 
6 /1513) Harmadikként a valdonne-i tál (Rhone torkolatvidéke) közepében levő keresztábrázolás említhető. 
Ennél a szárak végén ugyan nem három, hanem csak két félkör ül, de maga a félkör megléte és a belsejé
ben levő egy-egy pont (vö. a nagyszentmiklósiak belsejében látható cseppalakzatok, ld. alább) alapján ez 
mégis abba a tágabb körbe sorolható, amely a tárgyalt kincs szempontjából bennünket érdekel. A szóban 
forgó tál a 7. század 1. feléből származik.1514 Az utóbbival egyező típusú, 2-2 félkörben végződő a mytilénéi 
kincs „D” tálján ábrázolt kereszt, melynek készülése a pecsétek alapján 613-629/30-ra tehető.1515 Utolsó
ként a Dumbarton Oaks Collection Aleppóból származó, közismert, 8. századi nagyszíjvégére hivatkozom. 
Ennek felső, téglalap alakú mezejében a két madár egy olyan életfát (?) fog közre, amelynek törzse és há
rom levelének kialakítása a nagyszentmiklósi 9. és 10. sz. tálka keresztjeinek végeire emlékeztet (222. 
kép: 3).1516 Úgy látszik tehát, hogy az ehhez a különleges kereszttípushoz hasonlók az 5-7. században for
dulnak elő, korábban és később (tudtommal) nem.

A kormeghatározást segíti még a díszítésnek az utóbb említett, de eddig figyelmen kívül maradt apró 
részlete. A tálkák közepében ábrázolt keresztek végein látható hármas karéj és az azokban levő cseppalak- 
zat ugyanis sok bizánci ötvöstárgyon fölismerhető. Valamennyi jól ismert a kutatásban, s a bennünket most 
érdeklő kérdés szempontjából azért figyelemre méltó, mert ugyanabból a periódusból (6-7. század) szár-

1508 Vö. H. Leclercq: Croix et crucifix. In: DACL III, 2 (Paris 1914) 3061-3062; E. Dinkier: Kreuz. Lexikon der 
Christlichen Ikonographie 2. Rom-Freiburg-Basel-Wien 1970, 569-570, No. 22; S. Casartelli Novelli: Croce. 
Tipológia. Enciclopedia dell’Arte Medievale 5 (Roma 1994) 536-545; Dinkler-Dinkler-von Schubert (1995) 25-28.

1509 Hampel (1885) 60. az ozorai keresztet 6. századinak tartotta volt, ami sajtóhiba lehet, hiszen tudnia kellett azt, 
amit néhány évvel később nyomtatásban maga is leírt, hogy tudniillik a sírlelet IV Konstantinos pénzével együtt 
látott napvilágot. Az 1894-ben megjelent cikkében mindenesetre „már nem merte” a 9. és 10. sz. tálkát „a 6. szá
zadot megelőző időből származtatni”, és ott -  akárcsak az Alterthümer magyar nyelvű változatában -  az említett 
keresztet 7. századinak határozta meg vö. Hampel (1894) 34; idem (1897) 267.

1510 Brown (1894) Pl. 18; érdekességként megemlítem, hogy bár a nyaklánc két medaillonja kétszeres méretre nagyít
va szerepel J. Werner Mala Perescepino-monográfiájában (Werner [1984] Taf. 19: 2), a nagyszentmiklósi keresz
tekkel való azonosságuk elkerülte a német tudós figyelmét.

1511 Thessalonike. Istoria kai techné. Athena 1986, 49, Fig. 10,8.
1512 Bálint (2000) 136.
1513 Baginski-Tidhar (1980) 95, No. 127.
1514 Byzance 113, No. 60; Baratte (1989) 280-281, No. 246.
1515 Dodd (1964) No. 42.
1516 Ross (1962) Pl. 35: No. 43.
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222. Nagyszentmiklós, a 9. sz. tálka medaillonjában ábrázolt kereszt (1) és a csepp alakú díszítőelemek párhuzamai 
(M: 1: kb. 3:1; 2, 4: 2:1; 3: 4:1; 5: 3,5:1): 2: kereszt részlete (mersini kincs, 7. század); 3: nagyszíjvég részlete 

(Aleppó, 8. század); 4: arany szíjvég(?) (ismeretlen lelőhely, 7. század); 5: négyzet alakú veret részlete
(ismeretlen lelőhely, 7. század)
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maznak. Csak a legjobban keltezhetőeket említve: az akalani veretek alsó részében álló hármas levélke és 
a levelekben levő cseppalakzatok hasonlíthatók a szóban forgó nagyszentmiklósi keresztek végeihez, vala
mint a 7. sz. korsó gallérjának díszítőelemeihez; egyben persze elismerve, hogy az említett öw ereten látha
tók nyúlánkabbak, mint az utóbbiak (21. kép: 1, 2).1517 Az akalani lelet kora a vele együtt napvilágot látott 
és meghatározott solidusok alapján a 620-as évekre tehető.1517 1518 A Kárpát-medence kutatásában köztudott, 
hogy e véretekkel a típusában és díszítésében egyaránt igen közeli rokonságban áll a fönlaki lelet egyik -  
övveretek előállítására szolgáló -  préselőminta-csoportja,1519 melynek kora a 7. század középső harmadára 
tehető.1520 Hasonló cseppalakzatok láthatók a mersini kereszt végein álló leveleken,1521 az I. ciprusi kincs 
nyakláncán a levél alakú függődíszeken, a II. ciprusi kincs nyakláncán a négyzet alakú veretek palmettáinak 
belsejében,1522 Svintila vizigót király fogadalmi keresztjén1523 és Nagy Szent Gergely keresztjén (62. kép) is 
-  a párhuzamokat még hosszan lehetne sorolni (222. kép: 4, 5); valamennyi korát szintén a 7. század 1. fe
lére teszi a kutatás. Ez a díszítőelem ritkábban fordul elő a késő avar korban, pl. a zsélyi (Zelovce, Szlová
kia) 804. sír propeller alakú övveretén,1524 és ami döntő: egyszer sem protobolgár és honfoglaló magyar öt
vöstárgyon. A 8. századi bizánci ötvöstárgyak általános hiányára való tekintettel különösen fontos, 
elhatároló jellegű támpont, hogy a M. Schulze-Dörrlamm által meghatározott, nagyszámú 8. századi bizán
ci övcsat egyikén sem figyelhető meg ez az ornamentikái elem.1525 A hármas karéjban ábrázolt cseppalakza
tok korlátozott időbeli elterjedése a 9. és 10. sz. tálkákat (és a 7. sz. korsót) a 7. századra keltezi.

Van egy (kultúr)történetileg hasznosítható tanulsága a nagyszentmiklósi keresztábrázolások tipológiai- 
lag különleges voltának. Ha ugyanis egy kereszt nem vagy kevéssé illik bele a többi, hosszú időn keresztül 
és a bizánci világ számos részében mindig azonos módon ábrázolt típusok valamelyikébe, annak lényegbe
vágó oka lehet; az eltérés okát illetően szükségtelen és lehetetlen az ötvös egyéni fantáziájára hivatkozni. 
A bizánci keresztek tipológiai szempontból mindig abszolút egységes képet mutatnak; az ötvösök, festők, 
kőfaragók stb. az alkotókedvüket csakis a díszítésükben és sosem a típus variálásában élték ki. Ezért a 
nagyszentmiklósi keresztek ritka formáját kizárólag kulturális indítékkal magyarázhatjuk: eszerint olyan ré
gióból, olyan közegből származnak, amelyikben nem volt általános a keresztábrázolás és/vagy ahol véletle
nen, egy speciális alkalmon múlhatott, hogy milyen típust ábrázoltak. Ugyanezt mutatják a tálkák görög fel
iratai is: az egyértelmű megfejtést eddig megakadályozó epigráfiai különlegességek (rövidítések és 
betűformák) és a betűk kialakításában tetten érhető, szokatlanul nagyfokú bizonytalanság (291., 292. kép) 
arról árulkodnak, hogy az ötvös nem rendelkezett klasszikus, iskolázott görög nyelvismerettel.

Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy a nagyszentmiklósi 9. és 10. sz. tálkák készülése olyan ré
gióban feltételezhető, amelyik a bizánci kultúra hatása alatt állt ugyan, de az nem a birodalomban zajló művé
szeti és vagy ideológiai folyamatok fő áramába tartozott.

Rovásfeliratok

A kincsben van még 3 db edény, melyen ugyanez a tartalmú rovásírásos felirat ugyanezzel az írásmóddal 
fordul elő (17., 22., 23. sz.) -  e feliratok egyszerre készültek. Az említett három edénynek kizárólag a kö
zépavar korból ismertek analógiái.

Összefoglalva: Az ornamentika felsorolt párhuzamai, a kincs tálkáinak és a feliratok összefüggései alap
ján a 9. és 10. sz. tálka kora a középavar korra, készülésének helye olyan régióba tehető, ahol az (avar) ro
vásírás és a bizánci kereszténység ismerete találkozhatott.

1517 Ovcarov-Vaklinova (1978) Fig. 115: alul balra. Az itt közölt fényképét M. Jurukovának, a Bolgár Tudományos 
Akadémia Régészeti Intézete és Múzeuma igazgatójának (1996) köszönöm.

1518 Somogyi (1997) 140-142, Anm. 19.
1519 Fettich (1926) Taf. IV: 1-4; Garam (1976) 132-133, 1-2. ábra.
1520 Bóna (1970) 257; idem (1983) 128. 18. j.
1521 Bank (1977) Fig. 99.
1522 Brown (1984) Pl. 14.
1523 The Art of Medieval Spain A.D. 500-1200. Ed.: H. N. Abrams. New York 1993, 54, Fig. 12a.
1524 Cilinská (1973) Taf. CXXVIII: 804, 9.
1525 E helyen is köszönetét mondok, hogy az adatgyűjtésébe betekintést engedett.
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223. Hármas levélcsokorban végződő egyenlő szárú kereszt-ábrázolások (M: 1, 5: 2:3; 2: 3:2; 3: ismeretlen; 5a: 2:1;
6: 1,5:1; 7, 9:1:6; 8: 1:5): 1: avar bronzkorong (Tiszafüred, 8. század); 2: ezüstlánc részlete (Kyrenia, 7. század);

3: egyiptomi (?) 6-7. századi szövet ornamentikája; 4: bronzcsat részlete (ismeretlen lelőhely, 8. század);
5-5a: szövet részlete (Thessaloniké, 5/6. századi sírlelet); 6: bizánci szövet részlete (Izrael, 7-8. század);

7: Johannes Ravennatus sírköve, részlet (7-8. század[?]); 8: kőfaragvány részlete (Ashkelon, zsinagóga, 6-7. század);
9: Theodatus szarkofágja, részlet (8. század);
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A  11. és 12. sz. pohár (m: 4,9 és 4,7 cm)
f i i .  sz.: 224. kép: 1); (12. sz.: 224. kép: 2)

Bővebb indoklás nélkül már Csallány D. az avar kornak abba a periódusába sorolta őket, amelyet a későb
bi kutatás középavar kornak nevezett el;1526 e véleményét valószínűleg a kiskőrös-városalatti temető 174. 
sírjában és az előszállás-öreghegyi 10. sírban talált, hasonló típusú agyagpohárkákra alapozta.1527 (Nem lé
vén bejáratos a Nemzeti Múzeumba, feltehetőleg nem ismerte az akkor még közöletlen szebényi 
leletet:1528 225. kép: 3.) Újabb ilyen került elő Verbászon (Vrbas, Szerbia)1529 és Zsélyen (Zelovce, 
Szlovákia1530). A nagyszentmiklósi arany- és az avar kori agyagpoharak között fennálló tipológiai rokonság 
mellett kisebb jelentőségű a méretbeli eltérés; ez utóbbi elsősorban a nyersanyag természetéből következ- 
hetik:

lelőhely magasság szájátm. talpátm.
Kiskőrös 12,8 cm 15,2 cm 6,2 cm
Szebény 9,5 cm 6 cm 5 cm
Zsély 5 cm 9,5 cm 6 cm
Nagyszentmiklós 4,7 cm 7,2 cm 4,8 cm

A koruk és (etno)kulturális hovatartozásuk meghatározásását segítette a peremen körbefutó gyöngysor
díszítés típusa is. Kiss A. egyértelmű analógiákkal igazolta, hogy ez utóbbi a Kárpát-medencében a közép
avar korszakra jellemző, ami által a nagyszentmiklósi pohárkákat a rhytonnal és a kelyhekkel azonos idő
szakba sorolta.1531 Garam É. kiegészítette ezt még azzal, hogy a budapest-rákosi edényke felső részén levő, 
öntött gyöngysordíszes szalag is e csoportba tartozik,1532 ami szintén a középavar kori keltezésüket erősíti 
meg. Tipológiai párhuzamként megemlíthető még a budakalászi temető egyik 7. századi sírjában (225. kép: 
4) és a Közép-Volga vidékén talált, jó minőségű bronzlemezből kalapált 8. századi pohár is.1533 1534 Ugyancsak 
Garam É. fedezte föl a váchartyáni bizánci üvegpohárral való tipológiai hasonlóságukat; maga a típus egy
értelműen római és bizánci előzményekre megy vissza (225. kép: 1, 2).1534 A makrofelvételeken látszik, hogy 
a gyöngysoros díszítés nem kopás, hanem eredeti öntési hiba miatt deformálódott. Ezen ornamentikái elem 
alapján e poharak a középavar korra keltezhetők.

Itt emlékezzünk meg a 7. sz. korsó égberagadási jelenetében ábrázolt tálkáról (226. kép: 2). Ennek tí
pusa mondható jellegtelennek, de más hasonló híján érdemes azzal együtt megnéznünk egy itáliai leletet 
(226. kép: 1).

1526 Csallány (1948) 359.
1527 Horváth (1935) 49; Taf. XXXVIII: 10; Marosi-Fettich (1936) 24, Fig. 2: 4
1528 É. Garam: The Szebény I—III Cemetery. In: Cemeteries 1 (1975) 63, Fig. 12.
1529 S. Nagy: Nekropole iz ranog srednjog véka u ciglani Polet u Vrbasu. Rád Vojvodjanskih Muzeja 20 (1971) tab. 

XLIV: 6. A pohár méretei ismeretlenek.
1530 Cilinská (1973) Taf. XC: 27.
1531 Kiss (1996) 95.
1532 Garam (2002) 90.
1533 Bogacév-Myskin (1995) 74, ris. 4: 5, ld. 86. kép: 1.
1534 Ld. a kaiseraugsti kincs ezüstpoharai: Pirzia Biroli Stefanelli (1991) 298, Fig. 296. és egy gizai 5-7. századi bronz

pohár: Wulff (1909) 318, No. 1676.
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224. N agyszen tm ik lós, 11. é s  12. sz. pohár, I  (M :  2 :1 )
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225. Nagyszentmiklós, 11. és 12. sz. pohár, II: római (1, 2) és avar (3, 4) párhuzamok (M: 1-3: kb. 1:2; 4: 2:3): 
1: Hermoupolis (ezüst, 1. század); 2: Kaiseraugst (ezüst, 1. század); 3: Szebény (agyag, 8. század);

4: Budakalász (bronz, 7. század) 226

226. A nagyszentmiklósi 7. sz. korsón ábrázolt tálka (2) és 7. századi itáliai párhuzama: 
1: Noééra Umbra (M: 1:1:2; 2: 4:1)
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A 13. és 14. sz. edény (m: 11 és 10,6 cm)
(13. sz.: 56. kép; 151. kép: 1; 152. kép: 1; 153. kép: 1; 154. kép: 1, 3; 227. kép; 253. kép)

(14. sz.: 151. kép: 2; 152. kép: 2; 153. kép: 2; 154. kép: 2, 4; 228. kép)

Apró adat a koruk meghatározásához

Ezen edényeknek még csak távoli párhuzamait sem ismerjük, a kompozíciójuknak a késő avar övveretek 
egyik vonásával való egyezésével kapcsolatban László Gy. tett egy rövid megjegyzést.1535 N. Mavrodinov egy 
oroszlánt (?) ábrázoló 9-10. századi bulgáriai kőfaragványra, László Gy. egy állat alakú 12. századi kínai 
bronzfüstölőre hivatkozott.1536 Tipológiai, kronológiai különbségek és az utóbbi tárgy esetében a nagy föld
rajzi távolság miatt egyiket sem tekinthetjük a nagyszentmiklósi ivócsészéken látható bikafejek releváns 
párhuzamának. Egyedül azt tartom figyelemre méltónak, hogy bár a bikakultusz a török népek egy részé
nél kimutatható,1537 a kora középkori steppei -  és általában az ázsiai -  művészetben bikaábrázolással alig 
találkozunk,1538 ugyanakkor Európában Mykéné óta jelen van, a kereszténység révén pedig köztudottan 
szélesen elterjedt. (H. Schüller ezért írhatta, hogy a nagyszentmiklósi „bikafejes” edények „kissé bizanti- 
nizálnak”.1539 1540) A párhuzamként egyáltalán számbavehető bikafej-ábrázolások számát gyarapítandó hivat
kozhatunk ugyan egy Palesztinában napvilágot látott 6-7. századi bronzmécses tetején látható bikafejre 
(229. kép: 1),1540 de a hasonlóság kimerül az ábrázolás tárgyában. Akadnak viszont ennél földrajzilag és kul
turálisan jóval közelebbiek is. Garam E. figyelt föl arra, hogy a késő avar kori vadkan és lófej alakú veretek 
alakja megegyezik a most tárgyalt edények fejrészével.1541 Hangsúlyozandó, hogy -  amint ezt N. Mavro
dinov észrevette -  a nagyszentmiklósi ivóedényeknél csak a fülek és a szarvak utalnak bikára, a lábfe
jek1542 és a fogak viszont ragadozó állatra, azaz a szóban forgó tárgyat egyedül a bikaábrázolások alapján 
nem lehet, illetve nem szabad értelmezni. Az a tény, hogy egy olyan keveréklénnyel van dolgunk, amely 
egyetlen más kultúrában nem lelhető föl, ismételten mutatja: a nagyszentmiklósi kincs egyedi (iparművé
szeti) műalkotás.

Az ornamentikájuk egy apró részletének is van analógiája; ez a komáromi Hajógyár (Komámo-Lodenice, 
Szlovákia) területén feltárt avar temető 36. sírjában talált lószerszámvereten figyelhető meg.1543 A griff nya
kán a nagyszentmiklósi 12. sz. bikafejes csészéével azonos helyen és a hármas levélcsokrok középső tagjáé
val azonos módon kialakított csepp alakú levélkék sorakoznak (249. kép: 3). Ugyanilyenek vannak a ciprusi 
kincs nyakláncának egyik tagján (229. kép: 2) és egy avar típusú mikulcicei nagyszíjvégen is (229. kép: 3).

Még egy apró részlet, ami szabad szemmel ma már nem is látható: Hampel J. és N. Mavrodinov üveg
berakás1544 nyomait figyelte meg rajtuk (és a kincs más edényein). László Gy. szintén észrevette ezeket, 
csak nem nevezte meg, hogy melyik edénynél látta, H. Zimmermann pedig éppen a szóban forgóknál nem 
tesz róluk említést. (E díszítésmód kultúrtörténeti vonatkozása, hogy nemrég hasonló nyomára bukkantak 
egy 7-8. századi bizánci szíjvégen is.1545) A  három kutató megfigyelései az üvegberakás tekintetében nem 
pontosan esnek egybe.

1535 László-Rácz (1977) 103: a bikafejes csészéken az állat feje hátrafelé, lábai előre állnak -  ezt jól ismerjük a kora 
avar öweretekről.

1536 Mavrodinov (1943) 52, Fig. 22; 164, Fig. 109; László-Rácz (1977) 104. (A tárgy koráról nem tettek említést.)
1537 J.-P. Roux: Le taureau sauvage maitrisé. Syria 48 (1971) 187-201.
1538 A. M. Belenickij: Izobrazenie byka na pamjatnikach iskusstva drevnego Pendzikenta. In: Étnografija i archeologi- 

ja Srednej Azii. Red.: A. V Vinogradov. Moskva 1979, 88-94.
1539 Schüller (1937) 122.
1540 G. Foester: Beth-Shean. The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land, I. Jerusalem 

1993, 235.
1541 Sz. Garam É.: A bocsi későavar kori lelet és köre. ArchÉrt 108 (1981) 47.
1542 A kutatás eddig nem foglalkozott azokkal az apró lyukakkal, amelyek a 11. sz. edény lábfején a karmok között 

láthatók (nincsenek ilyenek a 12. sz. edényen!). Mi célt szolgálhattak? Valamilyen romlékony anyagból való talap
zathoz történő hozzáérősítésre? Ha igen, nem volt nagy a különbség az ötvösmunka és a talapzat kivitelében? Mi
ért nem volt ilyen a másikon?

1543 Trugly (1994) 75. Fig. 51; Daim (1992) borító; idem (1996) 299: felül. E hasonlóság jelentőségét hangsúlyozta Ga
ram (2002) 103.

1544 Ezek az üvegberakások megkülönböztetendők azoktól, amelyek egykor a 17. sz. rhyton rekeszeiben voltak; azok 
technikája egyértelműen arra a technikára emlékeztet, amellyel a kora avar kori boglárok esetében találkozunk.

1545 Wemer (1988) 308. (Az „Email” terminus használata nála is nyilvánvaló tévedés.)
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227. Nagyszentmiklós, bikafejes csészék, I: 13. sz. (M: 1:1)

228 . N a g yszen tm ik ló s , b ika fe jes  csészék , II: 14 . sz . (M : 1 :1 )
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Üvegberakásos díszítés előfordulása a kincs edényein 
kutató az edény sorszáma
Hampel 13, 14, 19, 20, 21
Zimmermann 19, 21
Mavrodinov 13, 14, 19

Tekintettel arra, hogy a 19., 20., 21. sz. edényeket a kutatás egyöntetűen a kincs kései csoportjába sorol
ja s ez az üvegberakás a 23 edényen belül általánosnak nem mondható, és hogy az alább tárgyalandó „be- 
szurkálásos” díszítés (ld. 511. old.) szintén a későinek tartott, illetve tartható edényeken fordul elő, ezért le
hetségesnek tartom, hogy a bikafejes csészéket is a kincs kései csoportjához soroljuk.

A  15. és 16. sz. nyeles tálka (h: 16,2 és 16,2 cm
(15. sz.: 230-233. kép; 283. kép: 1; 287. kép: 1); (16. sz.: 234. kép; 287. kép: 2)

A kutatás nemigen foglalkozott velük, a kincs honfoglalás és Szent István kori eredete mellett lándzsát tö
rő László Gy. írt a pont-vonal ornamentikájukról, melyről köztudott, hogy a 10-11. században egyáltalán 
nem fordul elő. Ugyanő a patenák nyelének díszítéséről azt írta, hogy az megtalálható a (7. századi!) avar 
fejedelmi sírokból származó kelyheken is,1546 azaz ezek az edények az ő megfigyelései szerint is sokkal in
kább az avar korhoz, mint a 10-11. századi magyarok emlékanyagához kapcsolódnak. Maga a tárgytípus 
kétségkívül római eredetű, köztudottan megvolt a 6-7. századi Bizáncban is, és tudtunkkal egy esetben elő
fordul a közép-ázsiai fémművességben is.1547 Ez utóbbi azonban -  a látszólagos tipológiai rokonság ellené
re, ez tudniillik a bizánciaktól eltérően lapos -  nem hozható kapcsolatba a nagyszentmiklósiakkal: nyelének 
kétoldalt karéjos kiképzése alapvetően más ötvösgyakorlatra utal (85. kép: 3a-c), mint a nagyszentmiklósi- 
ak egyetlen lemezből készült fogója. Az utóbbiak hullámos kiképzése teljesen egyedi vonás (230. kép: alul).

A 17. sz. ivókürt (h: 14,2 + 13,6 cm)
(235. kép; 237. kép: 1)

A kutatásban jó ideje ismert a nagyszentmiklósinak az avar kori ivókürtökkel való tipológiai egyezése, az 
azonos kronológiai korszakhoz (7. század első kétharmada) való tartozása és az azonos típusú Mala 
Perescepinó-i ivókürttel való rokonsága (236. kép: 7).1548 Ennek jelentőségét Garam É. fogalmazta meg a 
legegyértelműbben: „Nagyszentmiklóst az ivókürt egyedül az avar kultúrkörbe sorolja.”1549 A mérhető hosz- 
szúságú ivókürtök1550 esetében -  a mindössze 1 cm-nyi eltérést mutató kunbábonyi kivételével -  köztük szin
te milliméternyi egyezésről lehet beszélni (236. kép):

lelőhely hossza
Kunbábony 27,8 cm
Szeged-Atokháza 28,6 cm
Nagyszentmiklós 28,6 cm
Mala Perescepino 28,9 cm

Ez a méretbeli egyezés nem lehet véletlen, amivel szemben a nagy ötvöstechnikai és értékbeli különbsé
gek a történeti értékelésük szempontjából inszignifikánsak. A bennünket most érdeklő példányoknál az ivó
kürt teljes testét készítették aranyból, illetve ezüstből. A nagyfokú méretbeli egyezés azt jelentheti, hogy

1546 László-Rácz (1973) 158.
1547 Bezuglov-Naumenko (1999).
1548 Riegl-Zimmermann (1923) 97; László (1955) 226; Benda (1965) 409; E. H. Tóth: Preliminary Account of the Avar 

Princely Find at Kunbábony. Cumania 1 (1972) 146; Erdélyi (1986) 37; Tóth-Horváth (1992) 146; Bóna (1984) I, 344.
1549 Garam (2002) 89.
1550 Kunbábony: Tóth-Horváth (1992) 36, 174-179, 175, Abb. 68; Szeged-Átokháza: Csallány (1948) 351; Mala 

Perescepino: Zalesskaja et alia (1997b) 137-138.
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229. Nagyszentmiklós, bikafejes csészék, III: párhuzamok (M: 1: 1:6; la: kb. 1:1; 2, 3: 3:2): 1-la: bronzlámpa (Beth 
Shean, 6. század); 2: nyaklánc részlete (I. ciprusi kincs, 7. század); 3: nagyszíjvég részlete (Mikulcice, 9. század)

230. N a g yszen tm ik ló s , p a ten á k , I  (M : k b . 1 :1 ): 1 5 . s z .  f e lü l-  é s  o ld a ln é z e t b e n
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231. Nagyszentmiklós, patenák, II (M: 1-2: 3:1; 3: kb. 2,5:1): 15. sz., 1: a perem külső oldala, részlet;
2: a perem belső oldala, részlet; 3: fogó
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232. Nagyszentmiklós, patenák, III (M: 1: 4:1; 2: 3,5:1): 15. sz., a fogó rögzítése belülről (1) és alulról nézve (2)
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233. Nagyszentmiklós, patenák, IV (M: 4:1): 15. sz.: a medaillon

vagy egymásról másolták őket, vagy az avarok és az onogur-bolgárok valamilyen ismeretlen okból a 7. szá
zad első kétharmadában ugyanahhoz a standard mérethez ragaszkodtak. Ennek okát illetően tanácstalan 
vagyok. Született egy olyan gondolat, hogy a Kárpát-medencében talált ivókürtök nem helyben készültek 
volna,1551 ám azon túl, hogy az adott típusba tartozó kora középkori leletek közül kettő valóban a Közép- 
Dnyeper mentén látott napvilágot (Mala Perescepino és Kelegeja), a másik három Kárpát-medencei lelet 
esetében nem mutatkozik olyan szempont, ami e feltételezés mellett szólna.1552 Nehezen képzelhető el, 
hogy az avar földön napvilágot látott leletek valahonnan a kelet-európai steppéről kerültek volna be a Kár
pát-medencébe, különös tekintettel arra, hogy az utóbbiak későbbiek, mint a Kárpát-medenceiek egy része 
(Bocsa, Kunbábony)! Annak fölvetéséhez pedig, hogy a Mala Perescepinó-i az avaroktól került volna ki a 
kelet-európai steppére, még egy újabb történeti körülmény bevonása szükségeltetnék (vö. az avarok köztu
dott fennhatósága az onogur-bolgárok fölött, melyet éppen Kuvrat szüntetett meg). Ilyen feltételezés-soro
zatba szintén nem kívánok belebonyolódni. Annyi bizonyos, hogy a középavar kori leleteknek egy velük 
egykorú kelet-európai steppei vezéri leletével való azonossága nem lehet véletlen.1553

1551 Garam (1976) 145.
1552 A keleti avar kaganátusról szóló feltételezésre (László [1955] 284) a kutatás -  annak nyilvánvaló módon irreális 

volta miatt -  nem reagált.
1553 Hasonló vizsgálatot igényelne azt feltárni, hogy mi a viszonya a Mala Perescepinó-i álcsatoknak az avar koriak

hoz.
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234. Nagyszentmiklós, patenák, V (M: kb. 1:1): 16. sz.

Különféle anyagokból készült ivókürtök az antikvitás óta ismertek Eurázsiában (ld. 38., 39. kép),1554 de 
azok valamennyi típusa határozottan eltér a Kárpát-medencében találtaktól és a Mala Perescepinó-itól, 
mert ezek szára tompaszögben megtört.1555 Az utóbbiaknak egymással való tipológiai egyezése és az összes 
többitől való eltérése döntő információt hordoz: a jól keltezhető Mala Perescepinó-i és az avar kori ivókür
tök azonos periódusból és azonos etnikai, kulturális közegből valók; az esetükben a tipológiai és a méret
beli azonosságuk biztosan nem írhatók az évszázadokat és több száz kilométert áthidaló „hatás” vagy ha
gyomány számlájára, különös tekintettel arra, hogy hasonló ivókürtök sehol másutt nem kerültek elő. így 
hát -  a korábbi kutatással összhangban1556 -  a nagyszentmiklósi kincs ezen darabját (is) az avar korból, még
hozzá nagy biztonsággal a 7. század első kétharmadából származtathatjuk.

A jövendő kutatás esetleg megvizsgálja, hogy az avar kor régészetében ivótömlők szopókájának tartott 
csonttárgyak (237. kép: 2-5) alakjának és méretének megegyezése a nagyszentmiklósi ivókürt végével (237. 
kép: 1) véletlen egybeesés-e.

1554 B. Svoboda: Zur Geschichte des Rhytons. In: B. Svoboda-D. Concev: Neue Denkmäler antiker Toreutik. 
Monumenta Archaeologica 4 (Praha 1956) 7-100; A. von Saldem: Glasrhyta. In: Festschrift für Waldemar 
Haberley. Hg.: Th. E. Haevernick-A. von Saldern. Mainz 1976, 121-126. A T’ang-kori Kínából ismertek a 
szászánidáknál használt típussal egyeztek meg, ami azt mutatja, hogy az avar kori leletek biztosan nem rendelkez
tek távol-keleti kapcsolatokkal, vö. A. S. Melikian-Chirvani: Les taureaux ä vin et les cornes a bőire de l’Iran 
islamique. In: Histoire et cultes de l’Asie centrale préislamique. Ed.: P. Bernard-F. Grenet. Paris 1991, 121-125. 
Fig. 11.

1555 Pl. Kelet-Európábán a már említett Kelegeja mellett a cernigovi 10. századi lelet: V V Sedov: Vostocnye slavjane 
v VI-XIII w. Archeologija SSSR. Moskva 1982, 285, tabi. LXXII; Közép-Európa: a már említett avar koriak mel
lett ld. a keszthelyi 6. századi avar lelet: R. Müller: Das Familiengräberfeld Keszthely, Fenéki-StraBe. In: 
Germanen am Plattensee. Ausstellungskatalog Schloss Traismauer. Hg.: H. Windl. Traismauer 2002, Taf. 8: 1.

1556 Riegl-Zimmermann (1923) 97; Schmid (1928) 222; Mavrodinov (1943) 208; Csallány (1948) 358-359; Benda (1965) 
409; László-Rácz (1977) 160; Erdélyi (1982) 37; Horedt (1983) 503; Bóna (1984) 344; Kiss (1986) 114; Bálint (1989) 
190. Összefoglalóan: Tóth-Horváth (1992) 174-179.

495



235. Nagyszentmiklós, 17. sz. rhyton, I  (M: 1: 2:1; 2: kb. 4:5; 3: 4:1): 1: a száj díszítése és felirata; la: a rovásírásos 
felirat R. Göbl nyomán; 2: általános nézet; 3: a szopóka a rovásjellel; 3a: rovásjel R. Góbi nyomán
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236. Nagyszentmiklós, 17. sz. rhyton, II: 7. századi analógiák (M: kb. 2:3): 1: Mala Perescepino;
2; Szeged-Atokháza; 3: Kunbábony
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237. N agyszen tm ik lós, 17. sz. rhyton, 111: a  s z o p ó k a  (1 ) és 7 -8 . s z á z a d i  avar a n a ló g iá i (2 -4 )  (M : 1 :1 ):
1: N a g y s z e n tm ik ló s ;  2 -5 :  A la t t y á n
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A  18. sz. ismeretlen állatfejes ivóedény (m: 10,6 cm)
(238. kép)

A kutatás -  jómagam is -  tanácstalanul áll előtte; N. Mavrodinov irreleváns párhuzamokat említett vele 
kapcsolatban,1557 László Gyulát pedig a (vélt) szellemtörténeti háttere foglalkoztatta.1558 A leginkább figye
lemreméltónak a füleinek a 13. és 14. sz. bikafejes edényeken látható állatfülekkel való hasonlóságát tartom.

238. Nagyszentmiklós, 18. sz. állatfejes csésze (M: 1: 4:5; 2:1,5:1): 1: oldalnézet; 2: a fej szembenézetből
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Terminológia

A 19. sz. pyxis (m: 5,7 cm)
(239-242. kép; 250. kép: 1; 251. kép; 282. kép)

Ezen edényke terminológiája körül a szakirodalomban a legnagyobb bizonytalanság uralkodik: „dosenart
iger Behälter”, „Salbengefäss” (Hampel J.), „Vase” (E. H. Zimmermann), „gobelet”, „soi-disant fruitiére” 
(N. Mavrodinov), „szilke”,1557 1558 1559 illetve „bauchiges Schälchen” (László Gy.), „Schale” (E Daim). Bár a római 
és bizánci régészeti kutatás szóhasználata szerint a pyxis „kör vagy ellipszis alakú tároló, melyet elefánt
agyarból alakítottak ki”,1560 s amely mind a formáját, mind az anyagát tekintve alapvetően eltér a nagyszent- 
miklósitól és az alább tárgyalandó karoling kori tárgyaktól,1561 E. Wamers alább idézett cikke meggyőzött a 
„pyxis” terminusnak e korszak és e típus esetében helyes voltáról.

Tipológia

A kutatásban kezdettől fogva egyöntetű volt a vélemény, hogy ez az ötvösremek „a sajátos formájával telje
sen egyedülálló”,1562 és hogy a típusa nem lelhető föl az antik világban.1563 Valójában létezik egy avar kori 
agyagedény, amelyik annyira kitűnő tipológiai analógiáját jelenti, hogy az már önmagában is a kincs avar ko
ri készülését bizonyító adatok közé sorolható. Negyed százada állt -  kihasználatlanul -  a kutatás rendelke
zésére a 8. századi leletekkel együtt napvilágra került kővágószőlősi edényke (243. kép: 3), melynek formája 
és arányai megegyeznek a szóban forgó nagyszentmiklósiéval;1564 ez Garam É. munkája óta a kincset tanul
mányozók számára immár megkerülhetetlen szempont.1565 Eltérés egyedül a méreteikben mutatkozik (ld. 
alább), de hasonló jelenséggel már a 11., 12. sz. poharak esetében is találkoztunk: az agyagból készült edé
nyek -  a nyersanyagok természetes adottságából fakadó különbségek miatt -  kétszerte nagyobbak az arany
lemezből kalapáltaknál. Mint ez általában jól ismert, az agyagedények sokszor a fémből vagy üvegből készül
teket (243. kép: 2) utánozzák, így a kővágószőlősi lelet is a nagyszentmiklósi edényke avar voltát igazolja.

A 19. sz. edényke másik legjobb párhuzamára egy eddig e tekintetben figyelembe sosem vett és ezért 
teljesen szokatlan égtáj irányában és kultúrában bukkanunk. Van a karoling fémművességben egy edény
csoport, mely tipológiailag közeli rokona a szóban forgó nagyszentmiklósinak. Ezek esetében is érzékel
hető terminológiai bizonytalanság; a legújabb feldolgozásukban az olvasható, hogy az irodalomban 
„Becher” és „pyxis” elnevezés alatt szerepelnek.1566 Maga a lehetőség, hogy a kincsnek egy része bizonyos 
mértékben a Nyugathoz lehetne köthető, már korábban is fölmerült, s valószínűleg csak a közép-európai 
régészek számára meglepő az a beállítás, mely szerint a 2. sz. korsó „...a nyugati karoling reneszánsz ke-

1557 Mavrodinov (1943) 42-43.
1558 László-Rácz (1973) 104,112, 113,117.
1559 Ez egészen biztosan nem vonatkoztatható rá. A magyar népi fazekasságban használatos terminológia szerint a 

szilkének füle van, és annak a legkisebb változata is magasabb a nagyszentmiklósinál, vö. István E.: Szilke. In: Ma
gyar Néprajzi Lexikon 5 (Budapest 1982) 40^11.

1560 A. C.: Pyxis. The Oxford Dictionary of Byzantium. New York-Oxford 1991, 1761-1762; a római és bizánci 
pyxisekre Id.//. Leclercq: Pyxide. Dictionnaire d’archéologie chrétienne, 14/2 (Paris 1948) 1983-1996; A. St. Clair: 
Early Christian Pyxides carved with New Testament Scenes. Xerox University Microfilms Ann Arbor Mi. 1977.

1561 4. századi: Spirituality 597, Abb. 86; T. Kolník-L. Veliacik: Neskoroantická pyxida z Ciernych Kl’acian. SlArch 30 
(1983) 17-84; 6. századi: Bank (1977) Fig. 39-49; 5-7. századi: Spirituality 191-192, No. 170; 236, No. 211; 427, 
No. 385; 445-446, No. 405; 466-467, No. 418; 469-470, No. 421; 485, No. 436; 497, No. 447; 499-500, No. 449; 
575-576, No. 514; 578-582, No. 518-520; 613-614, No. 549; Gallien 232, No. 379, 380; 236-237, No. 381; Byzance 
79-83, No. 29-32. Buckton (1994) 74, No. 65; 8-13. századi (!) ereklyetartó kerek doboz: C. SJapin]: Boíte reli- 
quaire. In: Saint-Germain d’Auxerre. Intellectuels et artistes dans l’Europe carolingienne IXe-XP siecles. 
Auxerre 1990, 168, No. 91.

1562 Hampel (1886) 102.
1563 Mavrodinov (1943) 45.
1564 Az edényt elsőként közzétevő Kiss A. sem aknázta ki ezt az analógiát, amikor a nagyszentmiklósi kincsről írt!
1565 A. Kiss: Avar Cemeteries in County Baranya. In: Cemeteries 2 (1977) 67; Pl. 25: 5; XCI: 4; Garam (2002) 21. kép: 

balra.
1566 Wamers (1990); idem (1991); Roth (1986) Taf. 64; Paderborn III, 454, VII, 17.
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239. Nagyszentmiklós, 19. sz. pyxis, I  (M: kb. 2:1): oldalnézet

leti megfelelője” lenne.1567 E nézetre Nagyszentmiklós kutatói nem reagáltak, magával a lehetőséggel sem 
foglalkoztak, kivéve egy elutasító állásfoglalást, mely szerint „...az egész kincsben semmi sem vall a karo- 
ling stílus közelségére”.1568

Az a felismerés, hogy a fejői csésze (Dánia) a nagyszentmiklósinak tipológiai rokona, az első feldolgo
zójának érdeme. D. M. Wilson m utatott rá először arra,1569 hogy a 19. sz. nagyszentmiklósi edényke egy 
olyan körbe tartozik, amely a Karoling-kori Európa északi, északnyugati peremvidékén terjedt el (244. 
kép: 5, 6) .1570 A nagyszentmiklósival való párhuzamba állításuk nem elhibázott;1571 ugyanezen okból láttam 
érdemesnek már korábban is, hogy a 820-850 között készült (1027 táján elrejtett) angliai Halton Moor-i

1567 Riegl-Zimmermann (1923) 106. Jó lett volna, ha a szerző pontosítja: az „Osten” alatt Európának a Karoling Bi
rodalomtól keletre eső felét, s nem „Orient”-et érti. A kijelentés megalapozottságához hozzájárult volna, ha e 
korsó 9. századi készülését bizonyította volna.

1568 László-Rácz (1977) 46.
1569 D. M. Wilson: The Fejő Cup. Acta Archaeologica 31 (1960) 147-173. -  László Gy. könyvéből nem deríthető ki, 

hogy melyik az a „X. századi viking csésze”, amelyikre a 19. sz. tálka „párjaként” gondolt, vö. László-Rácz (1977) 
130.

1570 Ugyanaz történt, mint amit Sutton Hoo bizánci táljainak egyik feldolgozásával kapcsolatban már szóvá tettem: 
míg a kora középkori Nyugat- és Északnyugat-Európa kutatói fölfigyeltek a Nagyszentmiklóssal való hasonlóság
ra, addig a kinccsel foglalkozó közép- és kelet-európai specialisták nem.

1571 Hasonló nézeten van B. Marsak is, ld. Marschak (1986) 308. (A „Halton Mór” írásmód vagy nyomdahiba, vagy az 
oroszból történt visszafordítás következménye).
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24 0 . N a g yszen tm ik ló s , 19. sz. pyxis, I I  (M :  kb. 3 :1 ): 1 -2 :  m e d a i l lo n o k
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241. N agyszen tm ik lós , 19. sz . p yx is , III  (M : k b . 3 :1 ):  1 -2 :  m e d a i l l o n o k
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242. N a g yszen tm ik ló s , 19. sz. pyx is , I V  (M : k b . 3 :1 ) :  1 -2 :  m e d a i l lo n o k
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csésze (244. kép: 3) fényképét egy magyarországi orientalisztikai folyóiratban a keleti fémedény-művesség- 
ről írt monográfia ismertetésében adjam közzé.1572 Ennél első pillantásra persze inkább az idegen vonások 
ötlenek szembe, s abban nincs is semmi meglepő, hogy a karoling és a nagyszentmiklósi ornamentika rész
leteiben lényeges eltérések mutatkoznak. Ezek mellett azonban a két edényke között a tipológia, a díszí
tés kompozíciója és az ornamentika tekintetében egyaránt igen figyelemreméltó egyezések is vannak:

-  tipológiailag vitathatatlanul azonosak,
-  azonos a díszítés elve is: mindkét edényt medaillonok díszítik, melyeket növényi indák fognak körbe s 

a belsejükben (valódi vagy képzeletbeli1573) állatokat ábrázoltak,
-  azonos a díszítés kompozíciója: az edénykék külön tagolt peremét mindkét esetben indákkal díszítették.
A tipológiai egyezésnek lehet kisebb jelentőséget tulajdonítani, de az a díszítés kompozíciójában több

ponton is megmutatkozó azonossággal együtt már jóval nagyobb nyomatékkai bír. Erre egyetlen magyará
zatot tartok lehetségesnek: a nagyszentmiklósi pyxist készítő ötvös látott, ismert ilyen nyugat-európai edényeket!

A felsorolt egyezéseket nyugtázva nézzünk most körül: vannak-e még, hol vannak másutt olyan edény
kék, amelyek a nagyszentmiklósi 19. sz. párhuzamának tarthatók? Formáját tekintve a szakirodalomban 
csak néhány olyat találtam, amelyik egyáltalán számításba vehető;1574 mindegyik a Bizánci Birodalom terü
letén látott napvilágot.

A 6-7. századra keltezhető szíriai Ma’aret en-Noman-i (korábban: „2. Hama kincs”) kincsben van egy 
„box” (243. kép: 1), mely a jelen kérdés vizsgálata szempontjából igen fontos.1575 Ezüstlemezből, kalapálás
sal készült; gömbös testű, sima, lapos fenekű edényke. A perem alatt, illetve a legnagyobb szélességénél 
körbefutó vízszintes párhuzamos vonalak díszítik. A pereme felálló, lapos kúpos fedő van rajta, nagy, ket
tőskúpos gombbal. Hasonló gombos edényfedő ismert más bizánci fémedényről is,1576 s tudunk egy, a 
Káma-vidéken napvilágot látott, szászánidának meghatározott, hasonló típusú edényfedő töredéké
ről,1577 amint 7-8. századi szogdiai osszuárium és szíriai (?) elefántcsont pyxis (244. kép: 1) fogógombos fe
dőjéről is.1578 A Ma’aret en-Noman-i edényke a testének arányában (1,37) közel áll a nagyszentmiklósiéhoz 
(arányszám: 1,58), s megegyezik vele abban, hogy a legnagyobb szélessége a közepén van. Eltérést jelent az 
előbbi lelet díszítetlen volta, illetve hogy csak azok a körbefutó kis vájatok vannak rajta, amelyek a korabe
li bizánci ezüstedények jellegzetes technológiai és díszítőelemei.

A Ma’aret en-Noman-i „box” párhuzamai között a bizánci ötvösség kutatói egyedül egy ismeretlen lelő
helyű, gömb alakú „pyxis (?)”-t és a martynovkai kincs tálkáját (79. kép: 3) tartják számon,1579 a nagyszent- 
miklósit nem. Az általuk tárgyalt edénykék csak igen tágan megfogalmazható csoportba vonhatók együvé. 
A Dumbarton Oaks Collection edénykéjét szintén ezüstlemezből kalapálták, a tárgyalt Szíriáitól és a 
nagyszentmiklósitól eltér a félgömb alakú teste és az a tény, hogy nincsen a fedőjén fogó, a talpán pedig 
talpgyűrű; a Ma’aret en-Noman-ihoz hasonlóan csak körbefutó vájatok díszítik. A fedő tetején Chi-Ro jel 
van, ennek típusa alapján keltezik az 5. századra-6. század elejére.1580 A Ma’aret en-Noman-i lelet másik 
analógiájaként említett lapos martynovkai tálka azonos technikával készült és vele azonos díszítésű, de la-

1572 Cs. Bálint: rec.: Darkevic (1976) ActaOrientHung 31 (1977) 271, Fig. 1.
1573 A nagyszentmiklósi pyxisen ábrázolt képzeletbeli állatoknak nincsen párhuzama. Valamennyinek szárnya van, 

ami kapcsán érdemesnek látom itt fölhívni a figyelmet arra a vitára, amely a szászánida és korai iszlám művészet 
szárnyas ló-ábrázolásai körül lezajlott. Ezeket korábban a Pegazussal azonosították (K. Erdmann: Zur Datierung 
der Berliner-Pegasus-Schale. ArchAnz 65-66 [1952] 115-132; idem: Noch einmal zur Datierung der Pegasus- 
Schale. Ibidem 68 [1953] 135-142); később -  alaptalanul -  fölmerült, hogy ezek Mohamed legendás lovát, a 
Buraqot ábrázolnák (P. Balog: Sasanian and Early Islamic Ornamental Glass Vessel-Stamps. In: Numismatics 135, 
PI. 8a-d, 9,137).

1574 A 6. században Bizáncban a szögletes dobozkák voltak gyakoribbak, ld. G. Brett: Formal Ornament on Late 
Roman and Early Byzantine Silver. Papers of the British School at Rome 15 (1939) Pl. VI: 9 (ez a gombos fedő
je révén külön figyelmet érdemel!).

1575 Mundell Mango (1986) 240, No. 70.
1576 Liebaert (1913) Pl. V; Paderborn III, 649, IX, 31.
1577 S. Fajans: Recent Russian Literature on Newly Found Middle Eastern Metal Vessels. ArsOr 2 (1957) 67, fig. D.
1578 A. Belenickij: Zentralasien. Bern 1968, Abb. 121; E. Kühnei: Die islamischen Elfenbeinskulpturen VIII.-XIII. 

Jahrhundert. Berlin 1971, Taf. I: 2a-b. Érthető módon ilyen fogógombos fedők a későbbi iszlám korban is előfor
dultak, ld. Migeon (1907) 127, Fig. 108.

1579 Mundell Mango (1986) 240. (A lelőhely megnevezése nélkül szerepel, nyilván mert annak idején E. C. Dodd sem 
hivatkozott az első közlésére: Fettich [1937] 283, Taf. CXXIV: 2.)

1580 S. A. ß.foyd] in: Weitzmann (1978) 614-615, No. 550.
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243. Nagyszentmiklós, 19. sz. pyxis, V: párhuzamok (M: 1:1): 1: ezüstpyxis (Ma’aret en-Noman, 6-7. század); 
2: üvegpohár (Nocera Umbra, 7. század); 3: agyagpohár (Kővágószőlős, 8. század)
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posabb és szélesebb annál, ezenkívül lényeges eltérést jelent, hogy -  akárcsak a nagyszentmiklósinak! -  kis 
talpa is van. Korát a fenekén levő öt mesteijegy alapján az újabb elemzés „valószínűleg 577”-re 
tette.1581 (A várpalota-gimnáziumi füles edényke1582 a tipológia [alak és a talp megléte], a technológia, a dí
szítés és a méretek tekintetében az előbbinek igen közeli rokona.) A negyedik tipológiai párhuzam a 
Noééra Umbra-i temetőből idézhető (243. kép: 2). Ez egy üvegpohárka, mely a langobard temető egyik 7. 
század elejéről származó sírjában látott napvilágot és a formája, peremének kiképzése megegyezik a most 
tárgyaltakéval.1583

Hasonlítsuk most össze ezen edénykék méreteit! E  tekintetben lényegesek köztük a különbségek (M = 
magasság):

Ma’aret Martynovka N agyszentmiklós Kővágószőlős
M 4,28 cm 4,5 cm 5,7 cm 9,8 cm
átm. 5,9 cm 8,2-8,4 cm 9 cm 10,8 cm
átm./M 1,37 cm 1,8-1,86 1,58 1,1 cm
talpátm. 3 cm 5,6-5,9 cm 5,3 cm 9,8 cm

A bizánciak közül a nagyszentmiklósi 19. sz. edényke párhuzamaként egyedül a Ma’aret en-Noman-i ve
hető számításba, különben nagy általánosságban mindössze annyi mondható velük kapcsolatban, hogy a je
lek szerint Bizáncban s annak peremvidékein igen ritkán, de használtak ívelt oldalú, lapos vagy megközelí
tőleg gömb alakú, fedővel ellátott vagy anélküli ezüstedénykéket, illetve üvegpoharakat. Rendeltetésükről 
értelmetlen lenne összefoglalóan elmélkedni; mert még ha eltekintünk is a tipológiai és méretbeli különb
ségeiktől, nyilvánvalóan más-más célt szolgáltak a Kelet-Mediterráneumban, a Dnyeper-vidéken és a Kár
pát-medencében. Egyedül a Ma’aret en-Noman-i „box”-szal kapcsolatban érdemes felhívni a figyelmet ar
ra, hogy az a kincs -  talán egy ezüstkanál kivételével -  egyházi, illetve vallási jellegű: az említetteken kívül 
2 db kereszt, a régibb vagy a fiatalabb Simeon Stylitést ábrázoló votív ezüstlap és 14 db, fohászokat tartal
mazó feliratokkal ellátott kis ezüstlap van benne.

A nyugati és bizánci párhuzamok alapján egyetérthetünk László Gy. azon feltételezésével, mely szerint 
a kincs ezen darabjának lehetett fedele is.1584 A gömbös edényfedő a kora középkorban térben és időben 
rendkívül szélesen elterjedt (szászánida, bizánci, karoling fémművesség és talán Nagyszentmiklós); nem le
het kétségünk aziránt, hogy ez valamennyiük esetében római eredetű lehetett (vö. a Seuso-kincs szelencé
je1585). Mindegyik most számba vett lehetséges párhuzamtól eltávolítja viszont a nagyszentmiklósit az a kö
rülmény, hogy egy törésnyom alapján megállapítható: volt egy (utólag fölerősített?) füle is,1586 amely talán 
a kincs megtalálásakor tört le róla.

A  kincs kulturális helyének kijelölésében nagyon fontos elemet jelent, hogy sem a szászánida 
Iránban,1587 sem a közép- és belső-ázsiai steppén, sem pedig Kínában nem találkozunk egyetlen olyannal 
sem, amelyik a szóban forgó nagyszentmiklósi edénynek akár csak távoli rokonának lenne tartható. Kelet
ről egyedül a Kalifátusnak egy meghatározott területéről tudok olyan tárgyakról, amelyek a méretük, test
arányuk és -  a római, bizánci pyxisektől eltérően -  az ívelt oldaluk alapján párhuzamaként említhetők: ezek 
feltételesen a 7-8. századra keltezett, valószínűleg „Szíriából (?)” -  tehát bizánci vagy egykori bizánci tar
tományból! -  származó elefántcsont edénykék.1588 (Ezeken kívül vannak még 9-10. századi almoravida ele
fántcsont pyxisek (244. kép: 1,2) is,1589 csakhogy ezek a típusukat és az ornamentikájukat nézve a nagyszent- 
miklósiak analógiájaként még csak számításba sem jöhetnek.) Miként ezt a bizánci pyxisekre fentebb tett 
utalással már jeleztem, nem lehet véletlen, hogy ezek a párhuzamok egy olyan ország területéről származ-

1581 Pekarskaja-Kidd (1994) 85, No. 99, Taf. 47-50; Dodd (1961) No. 23. keltezését megerősíti: M. Mundell-Mango: Die 
drei byzantinischen Silbergefäße und der Löffel. Bemerkungen. In: Pekarskaja-Kidd (1994) 38.

1582 Erdélyi-Németh (1969) 176-177, fig. 23-25.
1583 Paribeni (1918) 328, Fig. 180.
1584 László-Rácz (1977) 130. Ennek ellenkezőjére gondol Prohászka (2002) 56. 45. j.
1585 Mango (1994) 444, Fig. 14-1.
1586 Riegl-Zimmermann (1923) 93; László-Rácz (1977) 118.
1587 Egy Kaniskát ábrázoló, 6-7. századi bronzpyxis mérete és alakja, főként pedig az egyenes oldala is a bizánciaké

val egyezik meg, vö. Strzygowski (1930) 51, Abb. 47, 48.
1588 E. Kühnei: Die islamischen Elfenbeinskulpturen VIII.—XIII. Jahrhundert. Berlin 1971, Taf. I: la-c, 2a-c; II: 3a-d.
1589 Migeon (1907) 127, Fig. 108; 129-130, Fig. 111-112; 130, Fig. 113; 136, Fig. 120, 121; 141, Fig. 126.
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! *  244

244. Nagyszentmiklós, 19. sz. pyxis, VI: párhuzamok (M: 2:3): 1: elefántcsont (Szíria)?]), 7-8. század); 2: elefántcsont 
(Egyiptom, 7/8. század); 3: ezüst (Halton Moor, 820-850 között); 4: ezüst (Pettstädt, 8. század vége-9. század eleje); 

5: ezüst (Ribe, 780-790 között); 6: ezüst (Fejő, 8. század vége)
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nak, amelyet az arabok a legelsők között hódítottak el Bizánctól, miközben a Kalifátus más területeiről ha
sonlók egyáltalán nem ismeretesek (az almoravida spanyolországiaktól természetesen eltekinthetünk). 
Mindez azonban a pyxisekre csak általában, mint edénytípusra vonatkozik, mert amint a formai részleteket 
is figyeljük, akkor azonnal kiderül: a szóban forgó keleti példányok a széles talpuk, a jóval kevésbé ívelt ol
daluk és a kizárólag levelekből álló növényi ornamentikájuk miatt a nagyszentmiklósi 19. sz. edény kutatá
sa számára nem relevánsak. E helyzetben fölértékelődik a nagyszentmiklósi és a karoling pyxisek formája 
és díszítésének kompozíciója között megfigyelt egyezés. Úgy vélem, hogy ezek a kétféle kulturális régión 
túlnyúló, tipológiai együvétartozás jelei, míg az ornamentika részleteiben fennálló eltérések az eltérő kul
túrához való tartozás természetes megnyilvánulásai.

Honnan eredhet ezeknek a nyugat- és észak-európai pyxiseknek a típusa? Nem az én feladatom erre vá
laszt adni. Tény, hogy azt senki sem gondolta: ottani találmány volna, csakhogy (egyelőre) nem ismerete
sek a hozzájuk vezető láncszemek. Egy ilyen lehet egy Egyiptomból származó, bizánci eredetű 7-8. századi 
elefántcsont pyxis (244. kép: 2).1590 Nyúlánkabb formájú, mint a már említett korai iszlám példányok (azok 
szemmelláthatólag a bizánciak tipológiailag egyenes folytatásai), ámde az oldala nem egyenes, mint a ró
mai és bizánci pyxiseké. Növényi ornamentikája viszont mégiscsak a feltételesen Szíriáinak mondott ele
fántcsont pyxiseken láthatóhoz áll közel, ezenkívül a kereszt jelenléte, valamint a medaillonokba helyezett 
állatok hiánya alapján ezt mind a nagyszentmiklósinak, mind pedig a karoling leleteknek csak igen távoli 
párhuzamának lehet tekinteni. A nagyszentmiklósi pyxisnek lényegesen közelebbi analógiái az európai pél
dányok, mint a bizánciak.

Ornamentika

A nagyszentmiklósi edényke díszítésének viszont van két jellegzetes vonása, ami Bizánchoz kapcsolja:
a) Az ún. pálcikás indák letagadhatatlan rokonsága az opus interrasiléval. Az eltérés részben abban áll, 

hogy itt az azonos technikával elkészített díszítőelemeket az edényre felforrasztották, ami által éppen az 
interrasile hatása veszett el. Részben pedig abban, hogy ezt Bizáncban nem edényeken és nem ekkora felü
leten alkalmazták. (Figyeljük meg: a technika bizánci, az alkalmazása nem az!)

b) A  másik bizánci hatás az áttört díszítésű ornamentikának sötét színű üvegberakással való kombinálása. 
Ez a nagyszentmiklósi edénykén ma már csak három esetben, apró nyomokban figyelhető meg (245. kép: 3); 
J. Arneth 1850-ben megjelent könyve jól mutatja, hogy akkor még a grafikus a kereszttel díszített félgömb 
alakú berakás alatt két nagyobb helyen is látott ilyen díszítést (245. kép: 1).1591 F. Siegmeth komputertechni
kával rekonstruálta azt a benyomást, amelyet a nagyszentmiklósi pyxis annak idején a sötétkék pasztabera
kásaival kelthetett.1592 Hasonló látványt nyújtó edényről csak egyetlen esetben tudok: ilyen a velencei San 
Marco-katedrálisban őrzött, a 10. század közepén, a császári udvarban vagy Alexandriában készült, a belső 
peremén és a talpán kufikus írást utánzó díszítésű, közismert üvegtálka, melynél a hátteret fekete színűre 
festették.1593 A mai szemlélő számára furcsa eljárás Bizáncban egyáltalán számított különlegességnek; a kö
zelmúltban derült ki, hogy -  miként az antik görög márványszobrokat -  nemcsak a már említett 7-8. száza
di bizánci aranycsaton lehetett üvegberakás nyomára bukkanni, de még a ránk maradt elefántcsont faragvá- 
nyokat is festéssel díszítették.1594 Ezen iparművészeti eljárásra közelebb is találunk -  lényegesen szerényebb 
-  párhuzamot: a gombosi (Bogojevo, Szerbia) IV késő avar temető 3. sírjából olyan csont tegezdísz (?) látott 
napvilágot, amelynél a faragással előállított szalagfonatos ornamentika hátterét fekete festékkel töltötték ki 
(61. kép: 3).1595 Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a tárgyalt edényke üvegberakásait E. H. Zim
mermann immár háromnegyed évszázada a „a dél-németországi és a Rajna-menti soros temetők karoling

1590 Ejfenberger-Severin (1992) 199, No. 111.
1591 Arneth (1850) Taf. G II.
1592 Daim (1996) 304; idem (2000) 173, Abb. 99.
1593 E. Coche de la Ferté: Un fragment de verre copte et deux groupes de verreries médiévales. Cahiers de la 

céramique du verre et des arts du feu 24 (1961) 271-272; A. Cutler: The Mythological Bowl in the Treasury of San 
Marco at Venice. In: Numizmatics 235-254; J. Lafontaine-Dosogne: Die byzantinische Kunst nach dem Ikono- 
klasmus bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts: Miniaturen, Elfenbein, Goldarbeiten, Email, Glas, Kristall, Stoffe. In: 
von Euw-Schreiner (1991) 79, Abb. 11.

1594 C. L. Connor: The Color of Ivory. Polychromy on Byzantine Ivories. Princeton NJ 1998.
1595 A fényképet a zombori Városi Múzeum (Sombor, Gradski Muzej, Szerbia) őrének, néhai Paul Wellenreiternek 

köszönhetem.
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245. Nagyszentmiklós, 19. sz. pyxis, VII (3: M: 5:1): az üvegberakás: 1: az 1826-1827. évi állapot;
2: komputertechnikai rekonstrukció, F. Siegmeth munkája; 3: az üvegberakás mai maradványai (nyíllal megjelölve)
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nyakláncainak üveggyöngyei”-vel hozta kapcsolatba,1596 amihez érdemes hozzátenni: a gnotzheimi alemann 
temető 11. sírjában talált korongos fibula a nagyszentmiklósival azonos keresztberakással díszített.1597

Tekintettel arra, hogy még csak távoli párhuzamaik sincsenek, a kutatás rendszeresen elmegy a medail- 
lonokban ábrázolt képzeletbeli lények mellett. Nem tehet másként e sorok szerzője sem, annak megállapí
tásán túl, hogy ezek az állatalakok -  részleteikben is -  teljes mértékben idegenek mind az avar korból is
mertektől, mind a bizánci és a keleti állatábrázolásoktól. Minthogy pedig a 19. sz. nagyszentmiklósi és a 
karoling, angolszász edénykék tipológiájával kapcsolatban említett közös vonások Keleten egyáltalán nem 
lelhetők fel, ezért annak lehetősége, hogy bizánci és nyugat-európai elemek keveredjenek, egy közép-euró
pai tárgy esetében az adott periódusban csakis az Avar Kaganátusban képzelhető el. (Arra -  joggal -  senki 
sem gondolt, hogy a tárgyalt pyxis importtárgy volna.) Ugyanilyen keveredésre gondolhatunk a jellegzetes 
ornamentikája, a „pálcikás díszítés” kapcsán is. Ez a kincs más edényein is előfordul, azaz nem abszolút 
egyedi, kivételes jelenség, hanem egy meghatározott csoportján belül alkalmazott díszítő eljárás; az utóbbi
ak együvé tartozásában N. Mavrodinov óta egyetért a kutatás (ld. alább).

A kora meghatározásához csak a Kárpát-medencei kora középkori történeti helyzetben találunk orientá
ciós pontokat. Először is azt a lehetőséget nem nehéz elfogadni, hogy egy önálló kulturális jegyeket felmuta
tó Kárpát-medencei kincs esetében a bizánci és nyugati elemek keveredésére csakis helyi készülés esetében 
kerülhetett sor. Ez a 9. században történeti okból, a 10. században pedig a szóban forgó nagyszentmiklósi 
technikának és ornamentikának a honfoglalás kori ötvösségtől és díszítőkincstől való nagyfokú eltérése mi
att nem történhetett meg. Ezen az alapon tehát a pyxist avar készítménynek tekinthetjük, ezért a készülése ki
zárólag a 8. század legvége előtt képzelhető el. (További feltételezésekbe a [békés!] avar-karoling, avar-ba
jor kapcsolatok szinte teljesen ismeretlen volta, illetve vitatott jellege miatt fölösleges lenne is 
belebocsátkozni. Egyedül arra látom érdemesnek itt emlékeztetni, hogy Sopron környékéről, tehát az Avar 
Kaganátus területéről múzeumba került egy 8. század végén készült, bajor készítésű kehely.1598)

A  20. sz. csatos tálka (átm: 12 cm)
(246-248. kép; 250. kép: 2; 282. kép: 2)

Fentebb már láttuk, hogy az ezen tálka medaillonjában látható griff képtípusa késő avar, bizánci és Karo- 
ling-kori ábrázolásokkal egyezik meg (373-377. old.). Ezenkívül van az ornamentikájában két -  megint csak 
apró -  részlet, mely e griffet egyértelműen a késő avar korhoz köti.

A nagyszentmiklósi edényeken látható ábrázolások tudtommal sehol másutt, Keleten és Bizáncban egy
aránt föl nem lelhető specialitása az a griff, amelynek felső szájpadlását kettős ív (fog?) jelzi (248. kép). 
A legjobban ez a legkiválóbb kivitelű 2. sz. korsón látható (249. kép: 1). Az  teljes mértékben érthető, hogy 
ugyanazon az edényen belül, a többi griff esetében is ilyenre alakította ezt a részletet az ötvös (ld. égbera- 
gadási és állatküzdelmi jelenet). Az viszont már külön figyelmet érdemel, hogy a 7. sz. korsón (249. kép: 2), 
a 8. sz. füles tálka fogóján (22 kép: 2, 3), a 19. sz. edény egyik medaillonjában (250. kép: 1) és a most tár
gyalt 20. sz. tálkán ábrázolt griff szája is pontosan ilyen; kisebb eltérés csak a fejformában és a fülek állásá
ban mutatkozik. Mindez a kincsen belüli ötvöseljárások és ikonográfia bizonyos folyamatosságát vagy ha- 
gyományozódását jelzi. Nagy jelentőségű az a tény, hogy ugyanilyen kettős ívvel (foggal?) találkozunk a 
komárom-hajógyári avar temető már tárgyalt lószerszámveretein ábrázolt griffeknél is (249. kép: 3).1599 
A készítő ez irányú szándéka egyértelműen fölismerhető, csak az öntvény az egyes véreteknél más-más mó
don sikerült. Ezen apró ikonográfiái részlet a 2., 7. és 20 sz. edényeken ábrázolt griff késő avar kapcsolatát bi
zonyítja. Megerősíti ezt egy negatívum is: Mikulcicéban napvilágot látott egy griff-fejet ábrázoló övveret, 
amelyik teljesen megegyezik a komáromival (249. kép: 4), csak a szóban forgó kettős ív hiányzik a griff száj
padlásáról1600 -  ez utóbbi tehát tényleg avar specialitásnak tekinthető.

1596 Riegl-Zimmermann (1923) 93. Bóna I. tagadó célzatú megfogalmazása -  „Vor 791 kommt auch bei den Awaren 
kaum [a kiemelés tőlem -B. Cs.] noch merowingisch-karolingische Ware vor”, vö. Bóna (1988) 115 -  tekinthető 
e tekintetben pozitív tartalmúnak is.

1597 G. Haseloff: Zu den Goldblattkreuzen aus dem Raum nördlich der Alpen. In: Goldblattkreuze 52, Abb. 21e.
1598 973. j.
1599 Párhuzamba állítás a „fog” és a száj ezen kialakításának a nagyszentmiklósi griffekével való egyezés említése nél

kül: Trugly (1987) 276, Abb. 12: 1, 3, 4; Gorám (2002) 102, 28. kép: B: 2.
1600 Hunnen + Awaren 330, No. 5.238.
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246. Nagyszentmiklós, 20. sz. csatos tálka (M: 5:4)

A „beszurkálás” egy másik, szintén apró, szabad szemmel alig észrevehető díszítésmód (250-253. kép), 
ami további kapcsolatot teremt egyfelől a 19., 20. és 21. sz. edény, másfelől néhány késő avar kori és 9. szá
zadi (?) övveret között; erre is régen fölfigyelt a kutatás.1601 1602 Tűhegyhez hasonló végű eszköz rendkívül sűrű 
beütögetésével állt elő -  különlegesen biztos kéz, éles szem és hegyes szerszám kellett hozzá A 19. sz. edény
kén (250. kép: 1; 251. kép) és 21. sz. tálkán (252. kép) az állatok testén, a 20. sz. tálkán a medaillont kerete
ző indákon és a peremen (247. kép: 3; 250. kép: 2), a 13. sz. edényen az állat fején és bajszán (252. kép) for
dul elő; az első kettőn oly mértékben egyező módon, hogy ugyanazon ötvös munkájának látszanak! (Hasonló 
díszítéstechnika a 14., 15. és 16. sz. edényen is előfordul, az összefüggéseikről ld. alább.) Minthogy ilyen be- 
szurkálással történő díszítésmód tudtommal a Kárpát-medencén kívül nem fordul elő, ezért döntő jelentő
séget tulajdoníthatunk annak a körülménynek, hogy ez kizárólag néhány késő avar (Vörs 347. sír kerek öv- 
verete, mátészalkai kisszíjvég [254. kép: 1 J)m i és 9. századinak tartott) szíjvégeken figyelhető meg 
(Brestovac [254. kép: 2], Mikulcice [300. kép]).1603 Minthogy az utóbbi kettővel egyéb kapcsolat nem mutatko
zik, így e párhuzamok a szóban forgó edényeknek a kincs közkeletűen legkésőbbi, feltételezésem szerint a 8. szá
zad végi csoportjába javasolható sorolását erősítik meg.

1601 Horváth (1935) 113, Abb. 33; Mavrodinov (1943) 86, Fig. 48; Garant (1984) 105-108.
1602 Garam (2002) 102, 28. kép 2: felül; 108, 33. kép B: jobbra.
1603 É. Sz. Garam: Spätawarenzeitliche durchbrochene Bronzescheiben. ActaArchHung 32 (1980) 169, Abb. 5: 2; 

Bóna (1988) 117, Abb. 76; Daim (2002) 165, Abb. 92b; 123, Abb. 46b.
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247. Nagyszentmiklós, a 20. sz. csatos tálka részletei (M: kb. 4:1): 1: a csat felülnézetben; 2: a csat fölerősítése;
3: a beszurkált díszítésű perem

512



248. Nagyszentmiklós, a 20. sz. csatos tálka medaillonja (M: kb. 3:1)
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249. Nagyszentmiklós, a griffek „foga”, I (M: 1,2: kb. 5:1; 3: 1,5:1; 4: kb. 2:1): 1: 2. sz. korsó; 2: 7. sz. korsó; 3: veret 
(Komárom [Komárno, Szlovákia], 8. század); 4: nagyszíjvég (Mikulcice, 8/9. század)
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250. N agyszen tm ik lós, a  griffek  „ fo g a ”, I I  (M : 5 :1 ):  1 : 19. sz .  p y x is ;  2: 2 0 . sz . c s a t o s  tá lk a
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251. Nagyszentmiklós, beszurkált díszítés, I (M: 4,5:1): 19. sz. pyxis
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2

252 . N agyszen tm ik lós , b e szu rk á lt d íszítés , I I  (M : 5 :1 ):  1 -2 :  2 1 . s z .  c s a t o s  tá lk a
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253. N a g yszen tm ik ló s , b e szu rk á lt díszítés, I I I  (M : 6 :1 ): 1 -2 :  1 3 . s z .  á l la t f e je s  c s é s z e
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254. Nagyszentmiklós, beszurkált díszítés, IV: analógiák (M: 1: kb. 5,5:1; 2: kb. 3:1): 
1: kisszíjvég (Mátészalka, 8. század); 2: szíjvég (Brestovac, 8. század)

A 21. sz. csatos tálka (átm.: 12 cm)
(161. kép: 2; 252. kép; 255-257. kép; 258. kép: 1; 259. kép: 1)

A medaillonos korsók mellett -  a felirata miatt -  ez a kincs harmadik legtöbbet tárgyalt edénye. A kutatás
ban fel-felbukkan az a gondolat, hogy a közepében levő rész későbbi lett volna,1604 ami másként fogalmaz
va azt jelenti, hogy a „Boyla” felirat és a medaillon keresztje nem egyidejűek volnának.1605 (E. Zimmermann 
alább idézendő érvelésének cáfolata és természetesen a tálka közeli tanulmányozása nélkül ezt eleve nem 
is lett volna szabad leírni.) Az egyidejűség vagy utóidejűség dilemmája mögött az a történeti rejtély rejlik, 
hogy a „Boyla” személynév/titulus és a medaillonnak a -  feltételezések szerint a tulajdonos kereszténységét 
jelző -  keresztje mely néppel áll kapcsolatban. Az eddigi interpretációk az általunk ismert történeti helyzet
ből indultak ki: a „bojla” titulus megvolt a dunai bolgároknál, akik 863/864-ben fölvették a bizánci keresz
ténységet. Az az elképzelés, hogy a kereszt csak másodlagos, ennek a történeti helyzetnek a kincsre való rá- 
vetítése, ami által Nagyszentmiklós protobolgár készülésének, illetve birtoklásának elmélete evidensnek

1604 László-Rácz (1977) 136. N. Mavrodinov fogalmazásából egyértelműen kiderül: ő nem látott érdemleges különb
séget a tálka és a medaillon készülése között, vö. Mavrodinov (1943) 19.

1605 Göbl-Róna-Tas (1995) 21-22. -  Tévedés, hogy a berakás zománc („Email”) lett volna; hosszú ideje köztudott volt, 
hogy ez az anyag üvegpaszta volt, vö.Ameth (1850) 21; Riegl-Zimmermann (1923) 82-83.
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255. Nagyszentmiklós, 21. sz. csatos tálka (M: 5:4): felülnézet

tűnik. Mindezzel kapcsolatban -  további evidenciaszerű kijelentéseknek elébevágva -  szükséges itt 
E. Zimmermann-nak a medaillonnal kapcsolatban háromnegyed évszázada tett és feledésbe merült, illetve 
figyelmen kívül hagyott egyértelmű és pontos technikai megfigyeléseit részletesen idézni:

„Ihre Arbeit [d. h. die der Schale No. 19 -  Cs. B.] ist technisch am kompliziersten, doch ist sie sicher ein
heitlich. Nimmt man das Muster mit dem Kreuz sowie die Inschrift als später an, so muß man logischer
weise auch die aufgelötete äußere Bordüre für später halten. Dann würde die Schale im Mittelfelde das 
Negativ des Tierkampfes und an der äußern, stets an den Gegenständen des Schatzes, wie besonders die 
Schale Nr. 20 beweist, mit größerer Sorgfalt behandelten Randbordüre das verschwommene Negativ 
zeigen. Das ist aber schlechterdings unmöglich!

Gegen eine solche Hypothese spricht aber auch der Umstand, daß der Tierkampf mit der ihn 
umschließenden Bordüre nicht aus dem gleichen Stücke gearbeitet ist wie die Schale, sondern aufgelötet 
wurde. Die Lötspuren kann man selbst auf der Abbildung erkennen. Die Kreiszone mit der Inschrift im 
Innenfelde ist dagegen nicht gesondert gearbeitet, sondern aus dem Kern der Schale herausgetrieben.

Man kann anderseits aber auch nicht etwa annehmen, daß der Tierkampf das ursprüngliche Mittelfeld 
bildete, der dann herausgeschnitten und auf die Rückseite verpflanzt wurde, denn er besitzt mit der 
Bordüre größere Abmessungen als das Muster mit dem Kreuze und der Inschrift.”1606

1606 Riegl-Zimmermann (1923) 94.
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256. Nagyszentmiklós, 21. sz. csatos tálka (M: kb. 5:4): alulnézet

A „Boyla” felirat készülésének relatív időpontjával kapcsolatban a legcsekélyebb kétség sem merülhet 
föl. A Rácz I. által készített fényképen régóta tökéletesen megfigyelhető, hogy a felirat a tálka fenekének 
szerves része, azzal teljesen egyidejű, az azt készítő ötvös kezétől származik. Más a helyzet a medaillon ko
rával, az nem ilyen kézenfekvő. Mégis, az említett fénykép megmutatja, hogy a sűrű indákat formázó, opus 
interrasile keresztet (258. kép: 1) utólag forrasztották bele a bemélyedésbe. Még azt is lehet látni, hogy ez a 
művelet a felirat kezdőpontjához igazodva történt: a medaillont ott illesztette bele először az ötvös, ugyan
is ott van abszolút azonos szintben az inda és a tálka feneke. Ezzel szemben a medaillonnak a chrismon nal 
átellenes részén az inda két helyen jól láthatóan néhány tizedmilliméternyire ráhajlik a bemélyedés 
peremére,1607 mert ennyivel nagyobbra sikeredett, ami miatt nem illett bele abszolút pontossággal a tálka 
közepén levő bemélyedésbe. Annak egyszerűen nem lett volna értelme, hogy ezt a bemélyedést bármeddig 
is üresen, díszítetlenül hagyták légyen. E. Zimmermann-nak abban is igaza volt, hogy a fenéken látható ál- 
latküzdelmi jelenet hátlapja valóban nem nyújtott volna a tálka egészéhez illő esztétikai hatást. Hogy tény
leg egy másik medaillon lett volna ott korábban, egy ilyen csere elvi lehetőségének alátámasztására sem 
technikai, sem művészeti, sem pedig régészeti-történeti érv nem hozható fel. Ezzel szemben 
E. Zimmermann fenti érvelésének azon eleme, hogy a csésze külső peremén levő, szintén „utólag” felfor
rasztott opus interrasile díszítés (257. kép: 1, 2) megegyezik a keresztes medaillonnal, egyben az egyidejűség 
bizonyítéka is, minthogy a kincs másik három csészéjének is hasonló módon, indákkal díszített a pereme.

1607 László-Rácz (1977) 133, 62. kép.
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257. Nagyszentmiklós, a 21. sz. csatos tálka részletei (M: 1-2: kb. 4:1; 3: kb. 3:1): 
1: a külső perem megrongálódott része; 2: a csat fölerősítése; 3: a belseje



258. Opus interrasile keresztek, I  (M: kb. 2,5:1): 1: Nagyszentmiklós, 21. sz. csatos tálka; 
2: arany melldísz részlete (Szamosfalva [Some§eni, Románia], 5. század)
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259. Opus interrasile keresztek, II: A nagyszentmiklósi (1) és szamosfalvi (2) keresztek szerkezete
(komputertechnika: Réti Zsolt)

Mi okunk lenne azt feltételezni, hogy a 21. sz., az állatküzdelmi jelenete révén szemmelláthatólag eredeti
leg is rendkívüli gonddal, kiváló esztétikumra törekedve készített tálka esetében az (eredeti, első) ötvös üre
sen hagyta volna a peremet? A magam részéről magától értetődőnek tartom -  az ellenkezőjének a speku
láción kívül semmi alapja nincsen - , hogy a berakásos kerek díszítményt a tálka készítésése során a 
legutolsó fázisban forrasztották be; amint ez könnyen beláthatóan így is történt a 9. és 10. sz. tálka 
esetében.1608 A 21. sz. tálka medaillonja az edénnyel egyidejű; a keresztábrázolás a kincs többi edényének 
készülése és használata korába tartozik (ld. alább).

A 9. és 10. sz. tálkáéhoz hasonlóan Bizánc kutatása ezt a keresztet is teljesen figyelmen kívül hagyta, pe
dig jó volna tudni, hogy vajon mi a tipokronológiai helye a különben jól kutatott bizánci keresztek csoport
jában. Két állásfoglalás született eddig, mindkettő -  egymástól függetlenül -  ugyanarra a véleményre jutott: 
M. Rusu és Bóna I. szerint a 21. sz. tálka közepében levő kereszt a képrombolás korából (726-843) 
való,1609 amin belül meggyőződésem szerint csak a 8. századba eső periódus jöhet számításba.

Teljesen más a helyzet a kereszttel, ha egyedül a technológiáját és a kompozícióját nézzük (259. kép). 
A tálka közepébe helyezett medaillonnak és az abban ábrázolt keresztnek technológiai szempontból egy ki
váló analógiájára figyeltem fel egy a kincs kutatása szempontjából meglepő korban és etnokulturális össze
függésben. A szamosfalvi (Some§eni, Románia) kincs medaillonja ugyanúgy opus interrasile technikával ké
szült, a díszítés lényegét ugyanúgy egy a végein enyhén kiszélesedő, egyenlő szárú kereszt adja. A medaillon 
mérete -  különös tekintettel arra, hogy egy kör átmérőjéről és eltérő rendeltetésű tárgyakról van szó -  meg
lepően közel áll a nagyszentmiklósiéhoz (átm.: 5,2-4,7 cm). E kincs kora meglehetősen pontosan meghatá
rozható (5. század utolsó negyede1610); a nagyszentmiklósitól tehát több évszázad, nagyon sok ötvösgeneráció 
választja el. Minthogy senki sem gondolta, hogy a szóban forgó medaillonok importcikkek lettek volna, ezért 
mindkettő helyi készítménynek tekinthető. (Ez a helyzet mind a kora középkori Kárpát-medence, mind a bi
zánci ötvösség és annak kisugárzásai kutatása számára kínál igen nagy, általános tanulságot. Erről 
Nagyszentmiklós vonatkozásában Id. a VI. és VIII. fejezetet, míg mindennek a bizánci kultúra szempontjá
ból történő elemzése már nem e könyv feladata.) A szóban forgó két kincslelet kora közti nagy távolság el-

1608 László (1957) 128, 136.
1609 Bóna (1984) I, 1600; Rusu (1986b) 33.
1610 Horedt-Protase (1970) 96; Bóna (1986) 148; Harhoiu (é. n.) Taf. LXX: 1.
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lenére a medaillonok formájában, méretében és technikájában megmutatkozó hasonlóság egyszerre tanúsít
ja a bizánci technika és kultúra évszázadokon át változatlan voltát és a kisugárzásának folyamatosságát.

Összefoglalva: A fentiek alapján feltételezem, hogy a 21. sz. tálka a 8. században, bizánci ötvöstechnika és 
-hagyományok alkalmazásával készült. Semmi jele nem mutatkozik annak, ami alapján a kincs legkésőbbi 
csoportjába történt besorolását1611 kétségbe kellene vonni.

A  22. és 23. sz. kehely (m: 6,9 és 6,8 cm)
(22. sz.: 260. kép: 1; 261. kép; 270. kép: 1); (23. sz.: 260. kép: 2; 270. kép: 2; 271. kép: 3)

Régóta köztudott, hogy -  az ivókürthöz hasonlóan -  a kelyheknek is kitűnő párhuzamai vannak az avar ko
ri leletanyagban,1612 a gátéri agyagpohárnak a nagyszentmiklósi kelyhekkel való tipológiai és méretbeli azo
nosságára Horváth T figyelt föl.1613 Az utóbbi nemcsak a formák hasonlóságában nyilvánul meg, hanem fi
gyelemre méltó azonosságokat tapasztalunk a méreteikben is:1614

szájátmérő magasság
Nagyszentmiklós 22. sz. 9,8 cm 6,5 cm
Nagyszentmiklós 23. sz. 10 cm 6,5 cm
Bp.-Tihany tér 5. sír 9,5 cm 6,9 cm
Bp.-Tihany tér 5. sír 8 cm 5,8 cm
Gátér 9,7 cm 7,5-7,8 cm
Nemesvarbók 9,15 cm 7,3 cm
Ozora 8,7 cm -

Zsély 257. sír 8,8 cm 5,5 cm
Zsély 818. sír 10,5 cm 4,5 cm

Garam É. régen észrevette, hogy az avar kori kelyheknél1615 a talp átmérője „szinte milliméternyi pon
tossággal” megegyezik.1616 Az ozorai, a Budapest-Tihany téri (262. kép) és a zsélyi (Zelovce, Szlovákia) sí
rokban talált, valamint a nemesvarbóki (Zemiansky Vrbovok, Szlovákia) kincshez tartozók azonban nem
csak a talpuk méreteiben azonosak, de a szájátmérőjük és a magasságuk is közel áll egymáshoz. E  kelyhek 
csészéje lapos, a félgömböt kissé megközelítő alakú, s nem olyan magas és kihajló peremű, mint amilyen az 
avar kori poharak, illetve bizánci típusú kelyhek esetében1617 figyelhető meg.1618 Lényeges továbbá, hogy az 
avar kori kelyhek kronológiailag1619 is egyetlen csoportot alkotnak, melyet a legismertebb lelőhelyük nyo
mán Ozora-típusnak nevezek. A  kelyhek és a poharak területi elterjedése is határozottan különbözik egy
mástól. Az utóbb említettek az avaroknál és Kelet-Európábán egyaránt előfordulnak, míg az avar kori kely
hek („Ozora”) típusába tartozók a Kárpát-medencén kívül egyáltalán nem kerültek elő. Az utóbbiak 
tipológiai, méretbeli és kronológiai azonosságai, korlátozott területi elterjedése azt jelzi, hogy egy viszony
lag rövid ideig tartó periódus lokálisan standard(izált) tárgytípusával van dolgunk. Abból a körülményből, 
hogy kizárólag a Kárpát-medencében és csak a középavar korban fordulnak elő, valamint hogy az összes

1611 Benda (1960) 409; Daim-Stadler (1996) 440, Abb. 1.
1612 Legutóbb ld. Kiss G.: A vasasszonyfai „avar aranykehely”. Savaria Múzeum Kiállítási Lapok 11 (1990).
1613 Horváth (1935) 110-111: „A szájátmérők méretei teljesen megegyezők.”
1614 Budapest-Tihany tér. Nagy (1998) 1,116; II, Taf. 164: 1, 2; Ozora: Bóna (1971a) 32; Garam (1993) Taf. 78; Zsély: 

Cilinská (1973) 81,180.
1615 Garam (1976) 143-145; idem (1978) 213-215, Abb. 6.
1616 Garam (1976) 144. 65. j.; Nagy (1998) 121. 8. j.
1617 László (1955) Pl. I: 13; Pl. XLII: 2; Fettich (1951) Taf. II: 1; Csallány (1948) Taf. LXXVI: la; Ugrin (1987) 15, Fig. 

6: b; Zalesskaja et alia (1997b) 315-316, No. 72, 73, 75, 76, 78-80.
1618 A két csoport tipológiai hasonlóságát ld. László (1955) 227, a különbségét ld. Garam (1976) 143; idem (2002) 97.
1619 Garam (1976) 144. 65. j. Kár, hogy a kora középkori kelyhekről kitűnő monográfiát író W. H. Elbern a Kárpát

medencei leletek közül egyedül a nemesvarbókit ismerte. Semmi alapja nem mutatkozik annak a megkülönböz
tetésnek, amit a zales’ei és a nagyszentmiklósi kelyhek között tett: szerinte az előbbi szakrális, az utóbbiak profán 
rendeltetésűek lettek volna, vö. Elbem (1963) 33. 123. j.
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többi (bizánci és európai) kehely eltérő típusú, egyértelműen következik: egy 7. századi, avar specifikum
mal van dolgunk. Ez pedig nyomatékkai erősíti meg azt, amit Horváth T.1620 óta számon tart a kutatás (túl
nyomó többsége): a nagyszentmiklósi kelyhek a kincs avar kapcsolatát jelzik,1621

Végül a kelyheknek és az ivókürtnek a kincsen belüli kronológiai összetartozását még egy külső szem
ponttal is megerősíthetjük: ugyanazon típusú felirat van rajtuk (ld. 235. kép: la; 270. kép: la, 2a). Ez pedig 
azt mutatja, hogy a kincs életében volt egy periódus -  az említett feliratok készülési ideje amikor a kely
hek és a rhyton már együtt voltak (ld. alább).

Összefoglalás: a nagyszentmiklósi kincs avar eredetét mutató jegyek

Áttekintvén a nagyszentmiklósi kincs protobolgár és honfoglaló magyar eredetével kapcsolatos elmélete
ket, régészeti, művészettörténeti és történeti szempontokat és ötleteket, nem találtam közöttük egyetlen 
megfontolásra érdemes szempontot sem. A kincs protobolgár vagy honfoglaló magyar eredete nem igazolha
tó. (A többi [germán, hun, közép-ázsiai manicheus, 13. századi magyar stb.] eredetteóriával nem is érdemes 
foglalkozni.)

A kora középkori keleti és bizánci fémedény-művességek áttekintése meglepő eredményt hozott. A kincs
nek a keleti fémedény-művességekhez fűződő kapcsolatáról kialakult közvélekedés alaptalannak bizonyult; 
mindössze egyetlen edény esetében mutathatók ki azonosságok a keleti ötvösséggel, de még annál is leta- 
gadhatatlanul jelen vannak olyan jegyek, amelyek azt a bizánci és az avar kultúrához kapcsolják. A  tipoló
gia tekintetében nem sokkal kevésbé áll távol Nagyszentmiklóstól a bizánci fémedény-művesség; csak bizonyos 
edényfajták esetében figyelhetők meg hasonlóságok. Lényegesen nagyobb viszont a kapcsolat Bizánc és 
Nagyszentmiklós között az ornamentika vonatkozásában, csak az edények díszítése érdekes módon nem a bi
zánci fémedényekét követi, hanem a bizánci kultúra általános díszítőelemeit.

Külön figyelmet szenteltem a kincs edényein látható jelenetes ábrázolások lehetséges párhuzamainak. 
Törekedtem nyilvánvalóvá tenni, hogy az állatküzdelmi, vadászati stb. jelenetek évszázadokon át és külön
böző kultúrákban használt képtípusok variációi, melyeket folyton másoltak és/vagy a helyi kulturális ele
mekkel kiegészítettek. A  nagyszentmiklósi edényeken ábrázolt jelenetek, illetve azok egy-egy eleme többnyire 
antik, bizánci eredetű, melyek mellett az egyik korsón két közép-ázsiai motívum is jelen van. A keleti és a bizán
ci képtípusok keveredése egyazon korsón jelentkezik, amelyen ráadásul teljesen egyedi folklorisztikus és 
antropológiai jegyek is kimutathatók.

A nagyszentmiklósi edények nyersanyaga, formái, számos ornamentikái eleme, a keleti és bizánci hatá
sok, illetve kapcsolatok keveredése és nem utolsó sorban a kincs abszolút egyedi jellege mind azt mutatja, 
hogy a készülésük közvetlenül nem illeszkedik egyik világbirodalom ötvöshagyományába sem. Ugyanerről 
tanúskodik a készítésük, díszítésük során alkalmazott technika is: az csak a kalapálásra és poncolásra, rit
kán opus interrasile készítésére és üvegberakásra korlátozódott. Nem figyelhetők meg az edényeken a bizán
ci és a szászánida ötvösség munkaigényes, nagy műhelyhagyományt igénylő fogásai (granuláció, filigrán, 
nielló, tausírozás, ékkőberakás, féldrágakő foglalatba állítása), a gömbsorral és a kettős sodrott aranydrót
tal való díszítés. A nagyszentmiklósi kincs egy önálló, „barbár” kultúra egyedi (csúcs)terméke.

Négy edénytípus, egy egyedi alakú ponc használata és másutt ismeretlen képzeletbeli lények ábrázolása, 
valamint több apró ornamentikái elem megvan az avar leletanyagban, illetve csak az avar leletanyagban van 
meg. A nagyszentmiklósi kincs 7-8. századi avar ötvösremek.

1620 Horváth (1935) 109. 8. j.
1621 Apró, de figyelemre méltó az az egyezés, ami a kelyheink talpának peremkiképzése és egy római üvegkehely 

ugyanezen része között figyelhető meg, ld. Roma 240, No. I.12.7g.
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260. Nagyszentmiklós, kelyhek, I (M: kb. 1,5:1): 1: 22. sz.; 2: 23. sz.
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261. N a g yszen tm ik ló s , kelyhek, I I  (M : 7 :1 ):  a  2 2 . sz . k e h e ly  n o d u s a

528



262. Nagyszentmiklós, kelyhek, III (M: 1:1): párhuzamok: 1-2: Budapest-Rákos, Tihany tér
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AZ ED ÉN Y EK  (VALÓSZÍNŰ[SÍTHETŐ]) CSOPORTJAI 
ÉS RELATÍVKRONOLÓGIÁJA

Csoportosítási lehetőségek

Már 1801-ben megállapította Schoenviesner I.: „Non omnia vascula unius, ejusdemque sunt aetatis, sed alia 
aliis antiquiora.”1622 A nyilvánvaló kronológiaiakon kívül lehet még próbálkozni a 23 db nagyszentmiklósi 
edény régészeti és művészettörténeti szempontokra, epigráfiai, az aranyfinomságra és egyéb technikai, il
letve technológiai vizsgálatokra támaszkodó csoportosításával. Mi sem természetesebb, mint hogy -  a leg
utóbbiak kivételével -  ezekkel (és a kombinációikkal) a kincs mindhárom monográfusa megpróbálkozott, 
hiszen az edények sokfélesége, a készülésüknek első pillantásra is érzékelhetően nem egyidejű volta, vala
mint a rovásírásos feliratok megléte vagy hiánya magától értetődővé tette, hogy „csoportokat”, illetve 
„készleteket” különítsenek el. E kísérletek meggyőző erejét illetően óvatosságra int, hogy az ily módon el
különített csoportok között kevés egybeesés van, ami azt mutatja, hogy a meghatározásaikba nem kevés 
szubjektív elem keveredett; ez részben érthető, mivel mindennemű tipokronológiai alcsoport meggyőző el
különítését a kincs teljesen egyedülálló volta nagyban akadályozza. (A leginkább visszafogottan Hampel J. 
nyilatkozott.1623) Már az sem világos, hogy a „csoport” és a „műhely” terminus alatt az idő vonatkozásában 
mennyiben értett N. Mavrodinov és László Gy. szinkron vagy diakron jelenséget. A „csoport” ugyanis egy
formán jelenthet műhelybeli és időrendi egységet; a bulgár tudós az előbbit értette alatta („atelier”), és idő
beli eltérést egyedül a 17. sz. esetében tartott valószínűnek. (Ez is mutatja, hogy elképzelése szerint a kincs 
nagyjából egyidejűleg készült; mint ezt a könyv másik helyén megírta, szerinte ez a bolgárok megkeresztel- 
kedése és a magyarok honfoglalása közé esett.) László Gy. „készlet” terminusa egyformán szinkron és 
diakron tartalmú: az egyidejű használatot és a különböző korban és helyen történt készülést egyszerre sej
teti. Átfogó tipokronológiai rendszert K. Benda és F. Daim-P. Stadler készített (ld. alább).

A csoportosítás valóban roppant nehéz; a párosával előforduló, de nem szükségszerűen egy időben, egy 
műhelyben készült edények közti kisebb-nagyobb eltérések, a rongálódások utáni használat, a fülek külön
böző időpontokban történt, részben utólagos fölszerelése, a kincsnek szemmelláthatólag több nemzedéken 
át tartó összegyűjtése s természetesen a találáskor elkallódott darabok ismeretlen volta hiperkritikával 
szemlélve: játékos elmélkedéssé fokozza le a belső csoportok meghatározására irányuló kísérleteket. Na
gyon sok új várható a bécsi projekt keretében végzett természettudományos eredményektől és ötvöstech
nikai vizsgálatoktól, ezért azok közzététele után az edények készülésével kapcsolatos, most következő meg
figyeléseim legtöbbjére még célszerű lesz visszatérni.

T i p o l ó g i a i  c s o p o r t o s í t á s

A kincs szakirodaimában való elmélyülés nélkül, első pillantásra megállapítható, hogy a ránk maradt edények 
különféle típusokba sorolhatók, melyek mindegyikéhez egy vagy több azonos -  ha nem éppen egymással meg
egyező -  típusú edény tartozik. 10 típus különböztethető meg. Ez a nagyfokú variabilitás kultúrtörténeti ösz- 
szehasonlításban nézve kiemelkedő, felülmúlja az átlagos közép-ázsiai fémművességekben meghatározható 
edénytípusok számát, és a nagy világbirodalmakban használtakét közelíti meg (ld. 256. old.):

1622 Schoenviesner (1801) 84.
1623 Hampel (1885) 76-77.
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típus megnevezés sorszám (Hampel) darabszám
I. füles korsó 1-7 7
II. füles tálka 8 1
III. kerek tálka 9, 10, 20, 21 4
IV pohár 11, 12 2
V. bikafejes edény 13, 14 2
VI. patena 15, 16 2
VII. ivókürt 17 1
VIII. állatfejes ivóedény 18 1
IX. pyxis 19 1
X. kehely 22, 23 2

A kincs eredetének és az edények valószínű időbeli egymásutániságának megítélése szempontjából igen 
fontos, hogy mindazon 6 edénytípuson belül, melyhez nem csak egy-egy, hanem több darab is tartozik, nem
hogy nincsen lényeges tipológiai eltérés, hanem ellenkezőleg: a legtöbb esetben teljesnek mondható egye
zés áll fenn; az eltérések csupán apró ötvöstechnikai részletekben nyilvánulnak meg (L, IV, V, VI., X. típus 
és a III. típusból a 9., 10. sz. edény). Ez azt mutatja, hogy az azonos típusú edények készülése között lénye
ges, azaz egy másik tipokronológiai korszakot jelentő időbeli és kulturális különbség nem lehetett; másként 
fogalmazva (amit eddig is tudtunk): a kincs egyetlen régészeti korszakból származik. Amennyiben pedig 
adunk annak esélyt, hogy a páros edényeknek nem mindegyike készült abszolút egyidejűleg, akkor azzal el
fogadjuk azt, hogy a kincs darabjainak készítési és használati idején belül egyértelmű ízlésbeli folytonosság
ról beszélhetünk.

A két legnagyobb darabszámmal képviselt edénytípus (7 db korsó, 4 db csatos tálka) tipológiailag egysé
ges képet mutat. Mindez látszólag csak kulturális jelenségnek tekinthető, de -  erről még lesz szó -  az ízlés
beli egységességnek és folyamatosságnak történeti jelentősége is van.

Korsók (7 db)
A tipológiailag azonos csoportba tartozó edények között csak egyetlen típuson belül, a korsóknál figyelhe
tő meg eltérés, ott is csak egy esetben (7. sz.), ugyanakkor van két olyan darab, amely egymás „testvérének” 
tekinthető (3., 4. sz.). A korsók tipokronológiai együvé tartozását több részlet mutatja, így az 1. és 6. sz. an
tik típusú szája (263. kép),1624 valamint kannelurás díszítésű nyaka (264. kép), a 3., 5., 6. és 7. sz. korsók fü
lének szintén antik típusú1625 díszítése megegyezik egymással. Ugyanilyen egyezést jelent az ujjtartó pecek 
(egykori megléte) a 3., 5., 6. sz. korsók fülén (265. kép), a különben oly sok tekintetben egyedi 7. sz. korsó 
gallérjáról lelógó palmetták alakja és szélük rovátkolása, mely az 1., 5., 6. sz. korsókon is jelen van (266., 
267. kép). A két medaillonos korsó (2. és 7. sz.) kivételével a többi öt korsó talpának kialakítása pontosan 
megegyezik egymással: a korsó palástszerűen kialakított testébe alulról forrasztották bele a homorú tal
pat.1626 (A 2. és 7. sz. talpát az anyag kalapálásával állította elő a két ötvös -  ez a többitől figyelemre méltó 
eltérést, kettejük között bizonyos egyezést jelent.) Már Hampel J. fölfigyelt arra, hogy a 6. sz. korsón együt
tesen föllelhetők a többi korsó díszítőelemei,1627 amit -  további következtetések levonása nélkül -  az 1. és a
6. sz. korsót összekötő egyéb vonások1628 föltárásával László Gy. megerősített.

A  7 korsó közül kettő (2. és 7. sz.) minden szempontból -  típusuk, díszítésük minden eleme és az ötvös(ök) 
mesterségbeli tudása tekintetében -  „kilóg”. Amikor a 7. sz. készítésekor az ötvös a feladatot kitűzte maga 
elé, egy olyan edénytípust választott, amelyik a maga korában sem volt általános, s amelynek antik eredeté
hez nem férhet kétség. A felhasznált ornamentikái elemek sokfélesége kulturális tájékozottságáról és tapasz- 
taltságáról tanúskodik: Bizánc közvetett és átköltött formában megmutatkozó jelenléte mellett barbár ízlés 
és ötvösgyakorlat, valamint avar vonások mutathatók ki, s ugyanez érezhető a technikai felkészültségét és 
gyakorlatát nézve is (ld. a gallér fölött és alatt sorakozó, lencse alakú bemélyedések [268. kép]). Ilyen nagy 
mértékű kulturális keveredés a kincsen belül egyedül a 2. sz. edénynél figyelhető meg -  mind a 2., mind a
7. sz. korsó teljesen egyedi darab, készítőiknek másik munkáját nem ismerem föl a kincsben.

1624 Érthetetlen, hogy ez a hármas karéjos kiképzés miért ne felelne meg az oinochoé típusnak, amint ezt Mavrodinov 
(1943) 31. gondolta?

1625 Mavrodinov (1943) 34.
1626 Vázlatrajzát ld. Erdélyi (1986) 32, 3. ábra
1627 Hampel (1886) 23.
1628 László-Rácz (1977) 158.
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263. N a g yszen tm ik ló s , a z  1. sz. (1 ) és a  6. sz. k orsó  (2 ) szá ja  fe lü ln éze tb e n  (M : k b . 1 ,5 :1 )
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264. Nagyszentmiklós, az 1. sz. (1) és 6. sz. korsó (2) nyaka (M: kb. 1,5:1)

265. N agyszen tm ik lós, 6. sz . k o rsó  (M : 1: k b . 1 ,5 :1 ;  2: 2 :1 ): 1: a  s z á ja  é s  fü le  f e lü ln é z e t b e n ;  2: a z  u j j ta r tó  p e c e k  h e ly e



266. Nagyszentmiklós, leveles díszítés a korsók nyaka alatt, I (M: 5:4): 1. sz. korsó

Kerek tálkák (4 db)

A kincsen belül a második legnagyobb darabszámmal képviselt edénytípust a tálkák jelentik. A kutatás a 
felirataik eltérő nyelvéből kiindulva rendszeresen külön-külön tárgyalja őket: a görög betűs feliratosokat (9. 
és 10. sz., N  B.: rovásírás is került rájuk), a görög betűs török feliratost (21. sz.), és külön tartják számon a 
felirat nélkülit (20. sz.). Tanulságos azonban megnézni azt is, hogy tipológiailag és a használatuk tekinteté
ben (vö. csat) mennyire megegyeznek egymással, miközben a lapos voltuk, a széles talpuk révén egyöntetű
en eltérnek az összes, a kora középkorban Keleten, a germánoknál és a kora avaroknál1629 használatos tál
káktól. A  feliratok léte vagy hiánya, azok nyelve és paleográfiája a tárgy tipológiai vizsgálata szempontjából 
tehát érdektelen!

A közel azonos méret feltehetőleg magának az edénytípusnak sajátossága (9. sz.: 14,7 cm, 10. sz.: 14,6 
cm, 20. sz.: 12 cm, 21. sz.: 12 cm). Ez magától értetődik a mindig is egymás párjaként számon tartott 9. és 
10. sz. esetében, de figyelemre méltó a másik kettőnél, mert azokat rendszerint másik (kronológiai) csoport
ba sorolják. Ugyanez mondható a felfüggesztő csat meglétével kapcsolatban is; mivel ez másutt nem fordul 
elő, ezért úgy tekinthetjük, hogy a tipokronológiai és epigráfiai eltéréseik ellenére kulturálisan szorosan 
összetartoznak. Az egyezés a díszítésük kompozíciójának szerkezetében (vö. a tálka közepének és peremé
nek, valamint két esetben a fenekének is díszített volta) magától adódik. Különös figyelmet érdemel a fel
függesztő csat megléte: néhány szarmata kori után ilyennel csak egy posztszászánida, illetve korai iszlám tál
kánál, valamint egy korai gepida kincs tálkái esetében találkozunk. Mindennek értékeléséhez további 
leletekre van szükség.

1629 Az utóbbiakhoz ld. Garam (2002) 94—95, 18. kép; 19. kép: A.
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267. Nagyszentmiklós, leveles díszítés a korsók nyaka alatt, II (M: 4:3): 1: 5. sz. korsó, 2: 6. sz. korsó, 3: 7. sz. korsó
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268. Nagyszentmiklós, a 2. (1) és a 7. sz. korsó (2) gallérjának bemélyedő díszítőelemei (M: 1: 4:1; 2: kb. 5:1)

C s o p o r t o s í t á s  a z  a r a n y f i n o m s á g  a l a p j á n

A Hampel J. által elvégeztetett mérések1630 már fél évszázaddal ezelőtt is elavultnak számítottak. P. Stadler 
egy beszélgetésünkben (2000. december) külön fölhívta a figyelmem az abban a módszerben rejlő nagyfo
kú hibalehetőségre. Amíg az irányításával lefolytatott vizsgálatok közkinccsé válnak, addig annyit érdemes 
itt megjegyeznünk, hogy a legmagasabb finomságú edényekből van a legtöbb (8 db), s a karátszám csökke
nésével párhuzamosan csökken az adott finomságúak darabszáma. Az adatok mechanikus túlbecsülésében 
rejlő veszélyre látványosan figyelmeztet a kincs elvitathatatlanul legszebb darabja (2. sz.), amelyik majdnem 
a legalacsonyabb tisztaságú aranyból készült (18 karát); ennél már csak a rhyton (17. sz.) a gyengébb minő-

1630 László (1957) 142; idem (1957a) 187. 3. j.
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ségű, bár ez ötvöstechnikailag is viszonylag szerény színvonalú munka. A többiétől szembeszökően eltérő, 
igen alacsony aranyfinomságuk egyértelműen azt mutatja, hogy e két edény nyersanyaga a többiétől lénye
gesen eltérő körülmény(ek)ből (időpont és/vagy alkalom) származik. (Általános tanulság: eszerint az arany 
finomsága független az ötvös munkájától, azaz ő olyan nyersanyaggal dolgozott, ami éppen a rendelkezésé
re állt -  ez egyszer a kincs kialakulásának történetét is segítheti megvilágítani.)

Az edények jelenleg ismert aranyfinomsága általában igen különböző, a 7 db korsó közül csak háromé 
azonos (3., 6., 7. sz.):

karát az edény sorszáma db

22 1, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21 8
21 3, 6, 7, 15, 16 5
20,5 13, 14, 22, 23 4
20 5, 11 2
19,5 4 1
19 12 1
18 2 . 1
12 17 1

Mint megmutatkozik, előfordulhat: tipológiailag összetartozó edények az aranyfinomság tekintetében 
más-más csoportba tartozhatnak (3-4., 11-12. sz.). Más esetekben azt tapasztaljuk, hogy azonos típusú és 
aranyfinomságú edények kopottsága eltérő (9-10., 15-16. sz.). Mindez azt mutatja, hogy egyetlen szempon
tot (tipológia, ornamentika, aranyfinomság) sem szabad túlértékelni; a korsók díszítésében megmutatkozó 
rokon vonások egy adott korszak, kultúra és ötvösműhely(ek) ízlésbeli azonosságát tükrözik. Hasonló hely
zet mutatkozik a 9. és 10. sz. tálka esetében is: fontosabb adataik megegyeznek egymással (méretek, arany
finomság és súly), a kétféle felirat is ugyanaz, s a készülésük között mégis bizonyos idő telhetett el.

Csoportosítás a feliratok összefüggései alapján

A feliratokra támaszkodó csoportosításukhoz a leghasznosabb munkát R. Göbl végezte.1631 Lényeges, tör
téneti következtetéseket is előkészítő kérdéseket fogalmazott meg:

1. Minden felirat egyidejű-e?
2. A különböző tárgyakon levő azonos feliratok egyidejűek-e?
3. Az azonos írástechnika jelenti-e a tárgyak egyidejűségét?
4. A tárgyak és a felirataik egyidejűek-e?1632
Az általa adott válaszok olykor kézenfekvőek, máskor vitathatók. A feliratok belső időrendjére vonatko

zó javaslata -  tekintettel azok megfejteden voltára -  csak paleográfiai szempontból lehet érdekes, mert az 
egymásutániságuk megállapítása kizárólag abban az esetben volna történetileg is releváns, ha ismernénk 
azok tartalmát. így pl. az 5. sz. korsó háromféle rovásírását -  bizonyítás nélkül -  időrendi sorba rakta 
ugyan,1633 de az mind régészetileg, mind történetileg érdektelen, minthogy a feliratokat nincs mihez kap
csolni, a jelentésük pedig ismeretlen. Ugyanez mutatkozik meg, mégha a különböző típusú feliratok egy
másutániságát ismerjük is (10. sz.: görög felirat -  poncolt rovásfelirat -  bekarcolt rovásjelek) -  az időrendi 
sorrendjük történeti értékelése tehát kizárólag a megfejtésüktől függ!

A feliratok nyelvészeti vonatkozásait nem e sorok írójának feladata megvitatni, de szükségét érzi fölhív
ni a figyelmet arra, hogy a feltételezhető, illetve feltételezett egymásutániságuk még nem szükségszerűen 
jelenti maguknak a tárgyaknak az egymásutániságát is. Előfordulhatott ugyanis, hogy egy teoretikus B 
edénynek t1 időpontban történt készülésénél később (t2) előállítottá edényre egy harmadik (t3) időpontban, 
ráírtak, majd még később (t4) újból ráírtak valamilyen szöveget vagy szavakat, és mindez éppenséggel tör
ténhetett a B tárgy feliratával egy időben is:

1631 A kutatás vesztesége, hogy ritka kivételektől eltekintve R. Göbl nem törődött mások korábbi munkáival. Az itt 
tárgyalt résznél hivatkoznia kellett volna László Gyulának azon megfigyelésére, amelyek az ötvös által készített 
feliratokkal kapcsolatosak, vö. László (1957a) 142-143; idem (1957b) 187-188.

1632 Göbl-Róna-Tas (1995) 34-35.
1633 Ibidem.
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idő „A” edény „B” edény

h készülés
h készülés
h 1. ráírás
U 2. ráírás ráírás

A tipokronológia és a feliratok összefüggésére konkrét példát két esetben találtam; az első egyértelmű, 
a második feltételezhető.

269. A nagyszentmiklósi feliratok, I: a rovásírásos „Turum” feliratok (M: 1-2: kb. 5:1): 1-la: 9. sz. tálka; 2-2a:
10. sz. tálka (la, 2a: R. Gobi nyomán)
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270. A nagyszentmiklósi feliratok, II (M: 1, 2: kb. 3:1): a rovásírásos „Turum” feliratok: 1-1 a: 22. sz. kehely;

2-2a: 23. sz. kehely (la, 2a: R. Gobi nyomán)

Az első egy feliratcsoport (269., 270. kép) ,1634 melyet -  kizárólag az egyszerűség kedvéért -  Németh Gy. 
tévesnek bizonyult megfejtési javaslata alapján „Turum-csoport”-nak neveztem el (9., 10., 17., 22., 23. 
sz.).1635 Mint már jeleztem, igen lényeges következtetés lehetősége teremtődik meg, ha utánanézünk ezen 
edények valószínű korának. Minthogy hármójuknak (a rhyton és a kelyhek) a párhuzamai kizárólag a kö
zépavar korból származnak, továbbá a feliratuk azonos és az utóbbiak paleográfiailag is összetartoznak (a

1634 Ibidem Taf. I: Inschrift Nr. 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5.
1635 Az elkövetkezők szempontjából közömbös, hogy a felirat máig megfejtetlennek tekinthető; a legutóbbi megfejté

si kísérlet szerint nincs is benne személynév: „darstvennaja gravjura juvelira”, Id. S. Ja. Bajcorov: Drevnetjurkskie 
runiceskie pamjatniki Evropy. Stavropol’ 1989, 118, 125, 130, 131. Biztos viszont, hogy a másik szó nem ’edény’ 
jelentésű volt, mint ezt Németh Gy. javasolta, hiszen az három olyan edényen fordul elő, mely tipológiailag egy
mástól teljesen eltérő (ivókürt, tálka, kehely).
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3
271. A nagyszentmiklósi feliratok, III: bekarcolt rovásírások (M: 1-3: kb. 3:1): 1-la, 2-2a: 6. sz. korsó;

3-3a: 23. sz. kehely {la, 2a, 3a: R. Góbi nyomán)

feliratot előkarcolás után poncolták rá),1636 a koruk a 7. század 2. felére tehető. Figyelemre méltó, hogy a 
17. sz. felirata ötvöstechnikailag lényegesen gyengébb színvonalú, mint a többieké, ugyanakkor a kutatás 
egybehangzó véleménye szerint ez az edény tartható a kincs legrégebbi darabjának. Ebből az a következte
tés adódik, hogy a 9., 10. sz. tálka és a 22., 23. sz. kehely mindenképpen később, esetleg később és más mű
helyben készült. Tekintettel arra, hogy a 10. sz. tálka rovásírásos felirata esetében bizonyságunk van afelől, 
hogy az az edényt készítő ötvös kezétől származik (ld. 595-596. old.), így feltételezhetjük: a rhyton kivéte
lével a „Turum-csoport” azonos tartalmú és főleg teljesen azonos paleográfiájú rovásírásos feliratait is ez 
utóbbi készíthette. Úgy gondolom, hogy a 10. sz. készítésekor -  lemásolván a 9. sz. tálkát -  ő volt az, aki rá

1636 Göbl-Róna-Tas (1995) Taf. VII: középen.
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írta mindkettőjükre a „Turum” feliratot. Nem származhatik viszont tőle a közelebbről ismeretlen korban (a 
10. számúval egyidejűleg?) készült 22. és 23. sz. kelyhek felirata: más-más a háromszög alakú ponc a betűk 
végén, s a kelyhek rovásírásos betűi aránytalanul magasabbak és keskenyebbek, mint a tálkákon láthatók 
(270. kép). Elképzelhető -  csak éppen teljesen bizonyíthatatlan -  az a variáció, hogy mindezen edények egy
azon személy vagy ugyanazon rangot viselők tulajdonában lettek volna, aki(k) az elsőként megszerzett ivó
kürthöz valamivel később további edényeket készíttetett, illetve készíttettek, csak éppen azon alkalmakkor 
írni jobban tudó ötvösökkel sikerült kapcsolatba kerülni.

A  második a feliratok és az edények készülésének lehetséges összefüggéseivel kapcsolatos. Egy tovább
vezető szempont lehet az, hogy a kincsnek a kutatás által egyöntetűleg későinek tartott edényein (19., 20., 
21. sz.) nincsen rovásírás; sem eredeti, a készítő ötvöstől, sem pedig utólagos, egy másik ötvös vagy gyakor
latlan ember kezétől származó. Nincsen a két különösen gazdagon díszített korsón sem (2. és 7. sz.). Vajon 
ez azt jelentené, hogy a rovásírások -  erre irányuló igény és/vagy írni tudó mester jelenléte esetén -  a kincs 
történetének csak bizonyos (korai és középső) periódusaiban kerültek rá az edényekre?

Észrevételek és feltételezések a kincs belső kronológiájával kapcsolatban 

Az edények kopottsága

A kincset személyesen megvizsgáló kutatók közül senki sem vizsgálta meg és hasonlította össze az edények 
kopottsága fokát. Ennek oka valószínűleg abban rejlik, hogy egyrészt mindegyikük számtalan más, éppen lé
nyegesebbnek tartott problémát látott maga előtt tornyosulni, másrészt az általuk megfigyelt részletek nem 
is tették szükségessé, hogy ezzel törődjenek. Az a helyzet ugyanis, hogy az edényeken alig, a csatkarikákon 
egyáltalán nem fedezhető fel használat nyoma. Ez utóbbi aranytárgyak esetében általában, Nagyszentmiklós 
esetében jelesül -  a kiugróan magas aranyfinomsága miatt -  különösen feltűnő. Hasznosnak tartom tehát rá
irányítani a figyelmet erre a szempontra. (Az egyes edényekkel kapcsolatos megfigyeléseimet ld. alább.)

A kopásnyomok általában vagy az adott tárgy régiségét, vagy inkább annak huzamos, intenzív használa
tát tükrözik. A nagyszentmiklósi kincs esetében a jelentősebb mértékű kopásnyomok hiánya egy súlyos, tör
téneti kihatású kérdést vet föl: ez azt jelentené, hogy a kincs kevéssel az elrejtése előtt készült volna? Egy
értelmű válasz adható rá: nem. Erre a lehetőségre a kutatás során senki sem gondolt, minthogy egyetlen 
régészeti szempontból (tipológia, ornamentika) sem mutatkozik a legcsekélyebb jele sem; általános nézet 
szerint a kincs edényei nem egyszerre készültek. Ebből viszont az következik, hogy egyes edényeket az egy
mást követő tulajdonosaik nem sokat használtak. A  kincs tehát jobbára csak állt a kincstár(ak)ban, és első
sorban az arany tömege által megtestesített gazdagságot, hatalmat mutatta, a presztízst emelte?! E gondo
latsort nem fűzöm tovább, mert nem látok hozzá megfelelő alapot, mindenesetre olyan kultúrtörténeti 
vonatkozásokhoz jutottunk el, amelyek -  szerintem -  a kincs egyedülálló voltával állnak a legszorosabb ösz- 
szefüggésben (ld. 574-580. old.).

Néhány edényen rongálódás nyomai mutatkoznak (a 3. sz. korsó hasa töredékes, repedt, a 7. sz. korsó 
szája összenyomódott, eltört, repedés a 19. sz. edénykén, a 22. sz. kehely talpa elgörbült).1637 Az első leltá
ri leírások, a J. Arneth által közölt rajzok és a Kunsthistorisches Museum jegyzőkönyveinek áttanulmányo
zása, valamint a V Freiberger által elvégzett vizsgálatok közzététele után nyilván tisztázható lesz, hogy e 
rongálódások közül melyek eredetiek, melyek a Bécsig tartó hányattatásaik következményei, s a múzeum
ban végrehajtott fülrekonstrukciók, a restaurálások milyen beavatkozásokkal jártak.

1637 A 2. sz. edény peremén a gyöngysor-díszítés deformálódott; ez sem kopás nyoma, hanem rongálódás következ
ménye: ugyanazon a fényképfelvételen jól látszik, hogy az inda mennyire élesen válik ki a hátteréből.
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272. A nagyszentmiklósi edények fülei, I: a korsófülek állapota az 1827-1884 között történt restaurálásuk, 
ill. rekonstrukciójuk előtt, P Fendi 1826-1827-ben készült rajzai szerint (J. Arneth nyomán): 1: 4. sz. korsó; 

2:1. sz. korsó; 3: 5. sz. korsó; 4: 6. sz. korsó; 5: 7. sz. korsó

A z edények  fülei 

Eredeti és rekonstruált fülek
Az edények (volt) füleivel kapcsolatban érdemleges tipológiai vizsgálat csak korlátozottan lehetséges, illetve 
lehet releváns. Rendkívül fontos tudni, hogy a korsók ma látható fülei rekonstrukció termékei; az eredeti ál
lapotukat reális(abb)an bemutató rajzuk J. Arneth 1850-ben megjelent munkájában látható (272. kép). E raj
zokat Steinbüchel, a cs. kir. régiségtár igazgatója megrendelésére R Fendi készítette 1826-27-ben.1638 A fül
rekonstrukciókra valamikor ezután, de még 1884 előtt került sor; Hampel J. első művében ugyanis már a mai 
helyzetük látható. A kutatás nemcsak ezekkel a restaurálásokkal, illetve rekonstrukciókkal nem számol, de 
mint alább látni fogjuk, egy-egy részlet esetében kétségünk támadhat P. Fendi rajzainak megbízhatóságát il
letően is. (A fülek eredetiségével kapcsolatos megjegyzéseimet ld. alább, az adott korsó tárgyalásánál.)

Relatív koruk
A kutatás kezdettől fogva azzal számolt, hogy a korsók füleit később erősítették fel.1639 Először is abból a kö
rülményből, hogy a fülek, csatok többsége a korábban elkészült díszítést takarja, mindenki a priori a fülek, 
csatok (relevánsán) későbbi voltára következtetett. E  gondolkodás téves voltát a különlegesen igényes tech
nikájú alsógelléri (Holiare, Szlovákia) övveretek mutatják: az azokat készítő mester természetesen pontosan 
tudta, hogy a veret sarkaiba fölerősítő nitszögek fognak kerülni -  senki sem gondolta, hogy azok egy másik 
ötvöstől származnának - , mégsem hagyott ki azoknak helyet, hanem a veret teljes felületét kitöltötte a mun
kaigényes díszítéssel (297. kép). Senkit sem zavart tehát az ornamentika valamelyes befödése a munka ké
sőbbi fázisában! Másodsorban a kutatók közül senki sem vizsgálta meg az edények kopottságát. Márpedig 
evidens, hogy a(z egykori) fülek alatti rész kopottságának foka -  az megegyezik-e vagy eltér az edény többi 
részétől -  a fül relatív korával kapcsolatban egyértelmű információval szolgál.1640 A díszítésnek a fül által tör-

1638 Személyéről, munkásságáról: A. Bemhard-Walcher: Peter Fendi, das K. K. Münz- und Antikenkabinetts Zeichner 
und Kupfersticher. In: W Koschatzky: Peter Fendi. Veröffentlichungen der Albertina 38 (Salzburg-Wien 1995) 
185-218.

1639 Már J. Arneth rajzos tábláin minden esetben úgy ábrázolták az edényeket, hogy ez a részlet jól látható legyen: 
Arneth (1850) GUI balra és jobbra; GVI: jobbra; GVII: balra; GX; Riegl-Zimmermann (1923) 84, 86, 93, 96; 
Schüller (1937) 218. 3. j.; László-Rácz (1977) 99; Gobi-Róna-Tas (1995) 34; Gschwantler (2002) 15.

1640 Módszeremmel szemben az az ellenvetés tehető, hogy ezek a kopásnyomok utólagosak lehetnek, keletkezhettek 
a kincstárban, illetve a múzeumban is. A kopottság foka azonban eltérő, jobban pl. a 9. és 10. sz., egyáltalán nem 
a 19. és 2. sz., pedig az utóbbi egészen biztosan az elmúlt 200 év folyamán a kincs legtöbbet kézben volt edénye. 
Az a kifogás is fölmerülhet, hogy a füleket valóban később forrasztották volna föl, és a korsó felszínének kopott
ságában ma látható különbségek csak ezután keletkeztek volna. Ennek pedig az szól ellene, hogy a kincs darab
jai általában is szinte egyáltalán nem mutatják használat nyomát.
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ténő takarása tényét egyébként is hiba abszolutizálni; csak a modern gondolkodásmód következtében várjuk 
el, hogy a később fölerősítendő elem helyét az ötvös előre pontosan megtervezte volna. Egy néhány mm-es 
takarás szükségszerűen tekintendő későbbi beavatkozás bizonyságának? A milliméteres pontosságra törek
vő tervezés és végrehajtás ugyanis az ötvös részéről lényegesen nagyobb figyelmet igényel, mint a spontane
itásnak teret engedni, hiszen a végső kivitel amúgy is az ő ízlésétől és a mesterségbeli tudásától függött.

Többféle eset és többféle eljárás figyelhető meg. Adódott olyan, amikor az ötvösnek könnyű, ésszerű és 
ráadásul szebben megoldható volt a fül helyét előre megtervezni, és ő erre külön figyelmet is fordított. Az 
egyik ilyen esetről régóta van tudomásunk,1641 fényképfelvételek is illusztrálták ezt.1642 A 10. sz. tálkánál az 
ötvös a később fölerősítendő csat helyével valóban előre számolt, de ekkor sem a csat fölerősítése által le
födött teljes felülettel: csak egyetlen, zárt ornamentikái egységet, az inda egyik kanyarulatát hagyta díszítet- 
lenül. A 8. sz. edény esetében az ötvös úgy helyezte el a feliratot, hogy a fül majd ne takarja -  kb. 1 milli
méternyit mégis tévedett (ld. alább, miként a többiről is külön lesz szó). Az edény és fülének kronológiai 
viszonyát esetenként kell tehát megvizsgálni; adódnak olyanok, amelyeknél az egyidejű vagy későbbi készü
lés kérdése eldönthetetlen (11., 12., 20., 21. sz.), másoknál a legcsekélyebb kétség sem merült föl aziránt, 
hogy a fogója ne egyidejű lenne a csészével (15., 16. sz.).1643

Érdekesnek tűnik R. Göbl azon feltételezése, mely szerint a kincsnek voltak olyan darabjai, amelyeknek 
az elrejtés idején már újból nem volt füle.1644 Sajnos sem azt nem írta meg, hogy pontosan mely edényekre 
gondolt, sem pedig azt, hogy minek alapján jutott erre a megállapításra; jómagam a kincset vizsgálva ez 
utóbbinak semmi jelét sem találtam. Hasonló jellegű az a nézete is, hogy valamennyi csat másodlagos 
volna.1645 Ezt a 20. és 21. sz. tálka esetében azért nem látom eldönthetőnek, m ert az a körülmény, hogy a 
csatok födik a perem díszítését, még nem szükségszerűen bizonyítja a későbbi voltukat; annak bizonyítéká
nak még azt sem tekinteném, ha egy anyagvizsgálat a csat és a tálka aranyanyagában eltérést fedezne föl. 
Talán a kincset tanulmányozó ötvös tisztázni tudja ezt.

1. sz. (273. kép): a kutatás kezdettől fogva tud arról, hogy a füle díszített volt, László Gy. ezt az egyet te
kinti a korsóval egy időben készültnek.1646 Ezt most azzal tudom kiegészíteni, hogy a fül felső része hosszú
kás téglalap keresztmetszetű volt, a száj két íve között, a nyakat díszítő kannelurák közül az egyik legjob
ban kiemelkedőhöz forrasztották az edényhez. Alul nagy felülettel rögzült a korsó testéhez, melynek 
díszítéséből egy a 3. és 4. sz. korsó oldalán láthatóra emlékeztető kettős szalagfonat indulása és egy befelé 
nyíló kettős inda nyoma maradt meg. Ez a korsó már üresen is nagyon nehéz (2149 g), megtöltve 6,5 kg is 
lehetett!1647 Én sem látom okát kétségbe vonni, hogy a fülét nem az edényt készítő ötvös erősítette volna 
fel: a helye előre meg volt tervezve. A  fül alsó illeszkedésével szemben levő, a vállról lecsüngő nagy hegyes 
palmetta szélénél, azzal pontosan párhuzamosan, kb. 2 mm-rel kijjebb egy keskeny, bekarcolt vonal húzó
dik. Egy ugyanilyen függőleges vonal figyelhető meg a palmetta hegyénél is, mely a fül irányába indul -  a 
fül helyét kijelölő segédvonal volt ez.

Az 1826-27-es rajzokon a grafikus a fül felső és alsó végét feltüntette, amiből egyrészt mára semmi sem 
maradt meg, másrészt az alsó ízesülés jelzésmódja, pontosabban annak teljes hiánya láttán bizonytalanság 
érzete alakul ki bennünk. Egy alkalommal bizonyítható, hogy a fülek 19. századi rekonstruálása során hibá
san jártak el; mint a J. Arneth által közölt rajzok alapján Prohászka P. is észrevette,1648 a 3. sz. fülét a 4. sz. 
korsóra tették föl. Az 1. sz. korsó esetében gyanúnk támad: hol vannak a rajzon feltüntetett füldarabjai? El 
nem veszhettek,1649 a 3-4. sz. korsókéhoz hasonló összekeverésnek nem eshettek áldozatául, mert az 5. és 
6. sz. füle teljesen, illetve majdnem teljesen megmaradt, míg a 7. sz. korsónak teljesen újat készítettek. Egy

1641 Riegl-Zimmermann (1923) 90.
1642 Mavrodinov (1943) Pl. XVI: 2; XVII: 2; László-Rácz (1977) 131, 59-60. kép (hibás képfelirat: az 59. kép a 21., a 

60. a 20. sz. csészét ábrázolja!)
1643 Érvvel alá nem támasztott gondolat, hogy amikor már együtt voltak a kincs (különféle műhelyekből származó -  

B. Cs.) edényei, a bizánci vagy nyugati illem térnyerése következtében, egyszerre szerelték volna föl a füleket, vö. 
László-Rácz (1977) 136.

1644 Göbl-Róna-Tas (1995) 34.
1645 Ibidem 32.
1646 Riegl-Zimmermann (1923) 84; Mavrodinov (1943) 12; László-Rácz (1977) 99.
1647 László Gy. mérése szerint az űrtartalma 4,4 liter, ld. László-Rácz (1977) 99.
1648 Prohászka (2002) 53.
1649 Ibidem 56. 41. j. szerint „eltávolították” -  de kik (a találók-e vagy a kincstár dolgozói?) és konkrétan: mi lett ve

lük?!
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273. A nagyszentmiklósi edények fülei, II: 1. sz. korsó (M: 1-2: 2,5:1; 3: 2:1):
1-2: a fül felső ízesülése szembe- és oldalnézetben; 3: a fül alsó ízesülésének maradványai
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274. A nagyszentmiklósi edények fülei, III (M: 3,5:1): 2. sz. korsó: a perem belső oldala a javításkor beforrasztott darabbal

további probléma abban mutatkozik, hogy az 1. sz. füle alul nagy (3,2x3,87 cm) és díszített felületen ízesült 
a korsóhoz -  ennek nyoma egyáltalán nincs a rajzon föltüntetve, másrészt ez a rajzon látható módon nem 
volt lehetséges, a grafikus munkája tehát a technológiai részletek esetében nem tekinthető perdöntőnek.

2. sz.: A közfelfogással ellentétben, mely e korsó fülét is másodlagosnak tartja, egyetlen ellenvélemény 
fogalmazódott meg; eszerint a fül helyét a perem készítése során „előre tervezve kihagyták. A szájperemet 
borító keretre a fül csatlakozó része ráfekszik, tehát kétségtelenül a fület szerelték fel legutoljára, oda, ahol 
a keret végei találkoznak.”1650 A kérdés horderejére való tekintettel a kincs eredetiben való tanulmányozá
sa során ennek vizsgálatára két alkalommal tértem ki, ami alapján most -  az említett előzmények után -  egy 
harmadik féle magyarázatot terjesztek elő.

A fül nyoma mind felül, a gyűrűs peremen, mind alul, a medaillonok egyik találkozásánál jól látszik (274. 
kép); mindkettő esetében az első pillantásra kézenfekvő az utólagos készülésre gondolni. A peremen a ke
rek poncokkal bevert indás díszítés megszakad a fül helyét jelző téglalap-alakzatnál; az utóbbi díszítetlen, mi
közben nem lehet kétségünk afelől, hogy a korsót készítő ötvös eredetileg a perem teljes körívén végigvitte 
a poncolt hátterű indás ornamentikát. E résznél jól látszik a fül felforrasztásának lenyomata: ellipszis alakú. 
Fontos részlet, az általunk látható fülrészlet másodlagos voltának bizonyítéka, hogy ugyanitt a belső oldalon 
a perem poncolt díszítésének lenyomata nem látszik. Bár már korábban is készültek részletfelvételek a fül 
környékéről,1651 a korsó eddigi kutatói nem figyeltek föl arra, hogy a díszített peremnek ez a téglalap alakú, 
díszítetlen részlete a két szélén rézsűt irányú csapolással illeszkedik bele (275. kép). Kétségtelen tehát, hogy 
ez a korsónak nem eredeti része! Mikor, miért és miért ilyen részre forrasztották föl a korsó fülét?

A magyarázatot a fül alsó ízesülésénél kapjuk meg. Itt a két medaillon kereteinek találkozásánál kialakí
tott köralakzatra egy gondosan kimért nagyságú korongot forrasztottak, amihez később a fül alsó vége csat
lakozott. Ez a korong mára kitörött, alatta jól látszik az eredeti díszítőelem -  a fület fölerősítő ötvös tehát itt 
nem avatkozott bele magába a korsóba, hanem csak kiegészítette azt. Ezzel szemben a fül felső ízesülésénél 
azt láttuk, hogy ott az ötvös az eredetiből kivágott egy darabot és kb. 3 cm szélesen egy újat illesztett a pe
rembe. Nyilvánvaló: azért mert a korsóra utólag fület akartak tenni, ahhoz még nem kellett volna egy telje
sen új elemet beleilleszteni, elegendő lett volna a fület ráforrasztani, amint ez alul valóban így is történt!

E helyzet csak azzal magyarázható meg, hogy a korsónak már eredetileg is volt füle; ennek nyoma az al
só ízesülésénél maradt meg. Ennek az „első” fülnek a peremhez csatlakozó, felső része kitörött, amit vala
milyen oknál fogva nem lehetett helyrehozni (pl. mert túl nagy volt a törés), ezért azt az egész részt újra el 
kellett készíteni. Ekkor illesztette bele az ötvös a fül felső csatlakozását lehetővé tevő aranylemezt, amihez 
a -  nyilván a kincs megtalálásakor leszakadt -  fület újból odaforraszthatta.

Meggyőződésem, hogy a 2. sz. korsónak eredetileg is volt füle.

1650 Erdélyi (1986) 31.
1651 Mavrodinov (1943) Tab. V; László-Rácz (1977) 64, 12. kép.
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275. A nagyszentmiklósi edények fülei, IV: 2. sz. korsó (M: 1-2: kb. 2,5:1; 3-4: kb. 2:1): 1: a perem belső oldala; 
2: a fül felső ízesülése; 3: a fül alsó ízesülése a kettős ívsorok (egyik) találkozására forrasztott korongon;

4: a kettős ívsorok (egy másik) találkozása
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Kopásnak, használatnak a meztelen női test kivételével1652 e korsó egyik részén sem, az egykori fül alatt 
sem mutatkozik a legcsekélyebb nyoma; a felület és a kontúrok minden kiemelkedő ponton egyenletesen 
élesek, érintetlenek.1653 Ezt a körülményt az egész kincs kronológiája és kultúrtörténeti értékelése szem
pontjából döntő jelentőségűnek tartom (ld. alább).

3. sz.: a fülnek a korsó hasához való hozzáerősítéséből mára csak egy kis aranylemezke maradt meg, mely 
ráhajlik a rekonstruált fül öntött bronzalapjára. A korsónak az egykori fül alatti részénél a díszítések jóval 
kevésbé kopottak, mint az edény többi részén. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a korsót a fül fölerősítése 
után még sokáig, illetve intenzíven használták, másként fogalmazva: a fül egyidős volt vele. (Itt újból kell ar
ra emlékeztetnünk, hogy eredetileg ezen a korsón volt a ma a 4. sz. edényen levő, rekonstruált fül! [276. kép])

4. sz. (277. kép): e fül helyét az ötvös úgy tervezte meg, hogy annak alsó ízesülése az egyik pajzs alakú 
mező középtengelyébe essék. A fül ezen rögzítése alatt, annak vonalától kissé távolabb esve egy bekarcolt 
díszítőelem figyelhető meg, mely két páros hullámvonalból és egy azok között álló kis ékből áll (az utóbbi 
szintén két vonalból tevődik össze). Az ötvös eredetileg díszítettnek szánta: két, háromszög-alakzat van be
karcolva a két vonal közé (278. kép). Minthogy hasonló elem a többi pajzs alakú mező alatt nincsen, ezért 
nyilvánvaló, hogy ez a füllel van összefüggésben, s azt a fölerősítő ötvös karcolta be. Nem tudni, hogy mi le
hetett az eredeti rendeltetése: nagyobbra, erre a helyre tervezte-e a fül felforrasztását, vagy valamilyen dí
szítést kezdett-e ezzel, amit ismeretlen okból nem fejezett be? Ha a megvalósultnál kissé lejjebb, pontosan 
ezen díszítőelem fölé került volna a fül alsó rögzítése, akkor az utóbbi már nem zavarta volna meg a pajzs 
alakú mezőt (amint ez bekövetkezett). Lehetséges, hogy az ötvös közvetlenül ezen díszítés fölé akarta for
rasztani a fület, csak az -  pl. anyaghiány, téves méretezés miatt -  rövidebbre sikeredett? Emellett szól, hogy 
a fül tengelyének meghosszabbításában két rövid, bekarcolt vonalka látható -  ezzel jelölhette ki magának 
az ötvös a fül tényleges helyét. A korsó hasának egykor fül alatt volt része kevésbé kopott, ami azt mutatja, 
hogy az a fül is egyidejű volt a korsó készülésével.

5. sz.: a fül két darabra törve került a kincstárba; a rekonstrukció során összeforrasztották. A típusa pon
tosan megegyezik a 3., illetve 4. sz. korsóéval; a törés ellenére is jól látszik, hogy volt rajta ujjtámasztó po
cok (279. kép).1654 Egyedül a hasának kopásnyomai alapján nem lehet eldönteni, hogy a fület a korsót ké
szítő ötvös erősítette-e föl, vagy később egy másik. Tekintettel azonban arra, hogy a fül forrasztása az 
említettéhez hasonló módon történt, valamint a típusa (tojásfüzér díszítésű) és a száj díszítése (kerek pon- 
cokkal bevert hátterű indák) is megegyezik, ezért a feltételezésem szerint ez is a korsó készülésével egy
idejű. A 4. sz. korsóval való, itt történt párhuzamba állításával egybeesik K. Benda és a bécsi szerzőpáros 
állásfoglalása; az ő tipokronológiai modelljeikben is egymás közelében és ugyanabban az időbeli sorrend
ben helyezkedik el ez a két korsó.

6. sz.: míg a korsó maga a kincs egyik legelegánsabb darabja,1655 a füle -  pontosabban annak a felforrasz
tása -  az összes közül a legvastagabb; otromba munka, ami nem írható egyedül a restaurálás számlájára 
(272. kép: 4; 279. kép: 1). Ez azért bír jelentőséggel, mert a korsó egész felületén nem lehet megfigyelni ko
pásnyomokat; a fül tehát nem sokkal az elkészülése után került az edényre, de a színvonalbeli különbség 
miatt biztosra vehető, hogy azt egy másik ötvös végezte el. (Fölösleges lenne találgatni, hogy miért.) A fü
lön volt egy négyzet alakú áttörés, ami az ujjtámasztó pöcök rögzítésére szolgált.

7. sz.: a füle hiányzik, a jelenlegi a rekonstrukció eredménye. A felső illeszkedésére aranylemez volt rá
hajtva, amiből egy apró darab megmaradt; a korsóról készült első rajzon jól látszik a rekonstrukció előtti 
állapot. Mindkét helyet, ahol a fül a korsóhoz illeszkedik, gondosan kiválasztotta az ötvös: felül a perem alá, 
az álló daru két oldalán levő ágak közé forrasztotta úgy, hogy csak egy-egy levelet takart vele, alul pedig a 
két lovaglási jelenet közé, indák találkozási pontjához, azokat egyáltalán nem zavarva. A fül relatív korának 
meghatározásánál az a döntő, hogy a fül alatti részeken a háttérből kiemelkedő alakok mindegyik vonala

1652 Ez azért különösen figyelemreméltó, mert a korsó medaillonjaiban látható emberek és állatok a háttérből három 
különböző rétegben emelkednek ki, s ezek között vannak olyan részek, amelyek a sas által elragadott nő ábrázo
lásánál magasabb rétegben vannak.

1653 Erdélyi (1986) 31. szerint „Eléggé kopott, gyakran és hosszú ideig használták.” -  Nem tudom, hogyan alakulha
tott ki ekkora véleménykülönbség köztünk; a kincsnek 2000-ben lefolytatott tanulmányozása során ennek tisztá
zására még külön figyelmet is szenteltem.

1654 Erdélyi (1986) 32. arra gondolt, hogy a korsónak fedele lett volna — ilyenekkel azonban a kora középkorban leg
korábban a 9. századi iszlám korsóknál találkozunk.

1655 N. Mavrodinov szerint több díszítőeleme és az ötvösmunka színvonala alapján a 2. sz. korsóhoz áll közel: 
Mavrodinov (1943) 14.
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élesebb és a felületük lényegesen kevésbé kopott, mint a korsó többi részén. N. Mavrodinowal egyetértés
ben1656 állítható, hogy ezt a fület is a korsót készítő ötvös készítette.1657

8. sz.: A kutatásban elterjedt nézet szerint a tálka füle későbbi, mint maga az edény, a felirat is azzal 
együtt, mindenképpen az edény elkészülte után került volna rá.1658 E nézetek két megfigyelésre alapulnak: 
először is hogy a peremnek azon a részén, ahol a felirat van -  László Gy. korábbi véleményével összhang
ban -  a díszítést elkalapálták és hogy a fül 0,5-1 mm-rel elfödi a betűk felső végét (280. kép). Ennek elle
nére -  szintén László Gy. korábbi véleményével1659 értve egyet -  meg vagyok győződve arról, hogy mind a 
felirat, mind a fül az edényt készítő ötvös kezétől származik.

A peremnek azt a szakaszát, ahová az írás került, nem mindenütt kalapálták el, hanem csak a felirat két 
szélénél. Az edény perem e a felirat középső részénél háborítatlan, ott elkalapálásnak nincsen nyoma. 
Amennyiben eredetileg ott lett volna díszítés, az nagyon is meglátszanék, mert a tálka többi részén a külső 
peremen körbefutó inda bekalapálásának nyoma a belső oldalon mindenütt erősen kidudorodik. A felirat 
előkészítése során a széleken azért volt szükség az elkalapálásra, mert amikor a betűk helyét az ötvös elő
karcolta, akkor derülhetett ki, hogy kevés helyet hagyott ki a jövendő felirat számára, és hogy az valójában 
szélesebb lesz. Ami a felirat keletkezése idejét illeti: a felül felforrasztott kettős sodrott huzal és az alul az 
utóbbit utánzó poncolt díszítés között 9 mm távolság van. A betűk 6 mm magasak, a tálka e célra kialakí
tott részének csak az alsó kétharmadára kerültek. Márpedig az ötvös írhatott volna a középső vagy felső két
harmadba is és a most láthatóknál pontosan másfélszer nagyobb betűket is -  csak hát pontosan tudta, hogy 
hova fog kerülni a fül! Ezért írt a felirat számára kialakított rész alsó harmadába. A fül kialakításakor vé
gül is mindössze 1-1,5 milliméternyit tévedett; ezért takart egy picit a rovásírás!

Van végül egy tipológiai érv is a tálka és a fül egykorú volta mellett: a tálka valamennyi tipológiai roko
nának -  a szerintem egykorú vrapiaknak és a későbbi évszázadokból származó kelet-európaiak mindegyi
kének -  van füle. A nagyszentmiklósi 8. sz. edény és a ßile egyidős.

A  19. sz. edény fülével kapcsolatban nem sikerült érdemlegeset megfigyelnem; a legritkábban esik is ró
la szó. Ezt a medaillonok találkozásánál kialakított, üvegberakással díszített kerek foglalatok egyike fölé 
forrasztották (281. kép). Csak a felső ízesülésének sodrott dróttal díszített keskeny pereme maradt meg, az 
edényhez való másik kapcsolódási pontjának nem láttam nyomát (ugyanez mondható a 11. és 12. sz. pohár- 
kák füléről is);1660 ezzel kapcsolatban különösen fontos lesz V. Freiberger közlése. A hasonló típusú karo- 
ling pyxiseknek nincsen füle.

Összefoglalva: A fentiek alapján egy olyan megállapítást lehet tenni, mely túlmutat az egyes edények bel
ső történetén. Az elterjedt -  de alá nem támasztott -  vélekedéssel szemben ugyanis az állapítható meg, hogy 
egyáltalán nem mindegyik fület erősítették föl utólag, hanem ellenkezőleg: azok -  egy kivételével (6. sz.) -  
az edénnyel együtt készültek (1-4., 7., 8. sz., feltehetőleg: 5. sz.).

Az a tény, hogy a 6. sz. korsó fülét később erősítették föl, egy másik fontos történeti következtetés lehe
tőségét teremti meg, m ert ez egy olyan apró jel, ami a kincs alakulásának folyamatát mutatja. Tudományos 
igényességgel az már hosszú ideje nem feltételezhető, hogy a kincs egyetlen periódus, egyetlen műhely ter
méke lett volna. Az is látnivaló, hogy az edények sorsát figyelemmel is követték. A 3. sz. korsó egykor vala
milyen ütődés folytán megrongálódott, ezért nem lehetett benne folyadékot tartani. Az eredeti funkcióját 
elvesztette tehát, de a presztízs-jellegét egyértelműen nem, azaz továbbra is a kincs részének tekintették. 
Elképzelhetetlennek tartom, hogy a kiegészítésekért, javításokért vagy az utólag, de ötvös által készített fel
iratok alkalmával minden esetben messze működő mesterekhez kellett volna fordulni. A kincsnek nem 
egyetlen időpontban történt készülése és az utólagos beavatkozások kétféle folyamatosságot jeleznek:

-  olyan hatalommal és gazdagsággal rendelkezőkét, akiknek mindig módjában állt nagyjából azonos szín
vonalú ötvöst találni és foglalkoztatni;

-  olyan ötvösökét, akik képesek voltak az előttük működőkkel azonos színvonalon újabb edényeket, egy 
korábbinak a másolatát elkészíteni, vagy a tulajdonosnak éppen birtokába került korsójára fület rakni.

1656 Mavrodinov (1943) 15.
1657 Hampel (1905) III, 412. szerint a füle letörve, külön került be a kincstárba.
1658 László-Rácz (1977) 147 (nem adva magyarázatát, hogy miért változtatta meg a korábbi véleményét); Göbl-Róna- 

Tas (1995) 32; Gschwantler (2002) 26.
1659 László (1957a) 142: „...a 8. sz. darabon helyet hagyott az ötvös a felirat számára... Hogy a felírás egyidős a tálka 

elkészítésével [sic] az is bizonyítja, hogy a csemegéstálka füle mintegy egy milliméternyit eltakar az elkészült fel
iratból. A fül fölforrasztásakor tehát a felirat már készen volt.” Idem (1957b) 187-188.

1660 László-Rácz (1997) 136. szerint a fülnek nem volt támasztópecke.
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276. A nagyszentmiklósi edények fiilei, V (M: kb. 1:1): 3. sz. korsó 
(rekonstruált fül, az eredeti darabja eredetileg a 4. számún volt)
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277. A nagyszentmiklósi edények fülei, VI (M: kb. 1:1): 4. sz. korsó 
(rekonstruált fül, az eredeti darabja a 3. számúra került)
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278. A nagyszentmiklósi edények fülei, VII (M: kb. 3:1): a 4. sz. korsó füle alatti bekarcolt díszítés
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279. A nagyszentmiklósi edények fülei, VIII: az 5. sz. korsó fülének ízesülése oldal- (I) és szembenézetben (2)
(M: 1,5:1); 3: a 6. sz. korsó fülének ízesülése



+D N +o") a mn >i +>őh-f la

280. A nagyszentmiJclósi edények fülei, IX (M: 1: 2:1; 2: kb. 5:1): 8. sz. füles tálka: 1: a felirat; la: a felirat R. Göbl nyomán; 2: a felirat részlete: a betűk előrajzolása



281. A nagyszentmiklósi edények fiilei, X (M: kb. 5:1): a 19. sz. pyxis fülének felső ízesülése

A  tálkák közepében levő  m edaillonok

László Gy. és R. Göbl egyes edények készülését összehasonlítva bizonyos egymásutániságokat észlelt, de 
azok jelentőségét mindketten túlértékelték. Azon megállapításnak, hogy a medaillonokat a 9., 10. és 21. sz. 
tálkák elkészülte után helyezték be,1661 egyedül akkor volna jelentősége, ha a két művelet között szignifi
káns időbeli különbséget lehetne kimutatni. Először is nem ez a helyzet; s egyébként is mi sem kézenfek
vőbb annál, minthogy a medaillon behelyezése korábban el sem végezhető! Hasonló egymásutániságot fel
tételez R. Göbl, aki szerint a 8. sz. tálka esetében a készülésben három periódus különíthető el: magának a 
tálkának az elkészülése, a felirat készülése1662 és a fül fölerősítése -  ez is ugyanolyan kézenfekvő, mint a 
medaillonok későbbi behelyezése! Minthogy a 21. sz. tálka medaillonját az ötvöstechnikai vizsgálatok cél
jából átmenetileg kiemelték, 2000 novemberében könnyű volt azt összehasonlítanom a peremen körbefutó 
és helyenként a kitörések miatt jól látszó indadíszítéssel. Megállapíthattam, hogy a medaillon az utóbbival 
teljesen azonos, azzal egyszerre készült. Egyértelműen látszik az is, hogy a középen levő feliratos rész az 
egész tálkát alkotó lemez része, nincsen semmilyen törésnek, forrasztásnak nyoma. A  medaillont valóban a 
tálka elkészülte után, utólag forrasztották bele (az előbbi helyenként tized milliméterekkel nagyobbra sike
redett, mint a befogadására szolgáló rész), de az semmivel sem támasztható alá, hogy a ma látható medail
lont „valamilyen előző korong helyébe” tették volna.1663 E. H. Zimmermann 80 éve te tt ez irányú megfigye
lése (ld. 520. old.) m a is megállja a helyét.

1661 Ibidem 136-137, 151.
1662 Göbl-Róna-Tas (1995) Fig. 9: 1.
1663 László-Rácz (1977) 136.
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282. A medaillonok hátlapjának azonossága az előlappal: 1-la: 15. sz. nyeles tálka; 2-2a: 20. sz. tálka

A 9. és 10. sz. tálkák középső medaillonja esetében pontatlan volt a megállapítás, hogy később helyezték 
volna be oda őket1664 -  ez csak a 10. számúra áll; annál a tálka feneke vitathatatlanul egyetlen anyagból va
ló, míg a 9. számúé tényleg külön készült (ld. 378. old., 1212. j.). Figyelmesen összehasonlítva nem állja meg 
a helyét az az ötlet1665 sem, hogy a 20. sz. tálka fenekén esetleg nem az -  elölnézetben -  közepén levő 
medaillon negatív lenyomata van, hanem egy önállóan kialakított kép volna (282. kép: 1).

1664 László (1957a) 128, 136.
1665 Ibidem 128.

555



A  kincs belső időrendje

K. Benda és F Daim-P Stadler modelljei1666
A kincs edényeinek összefüggő tipokronológiai rendszerbe sorolására eddig kétszer történt kísérlet. K. 
Benda az avar kori leletanyaggal tett összehasonlítás alapján, a részletekben való elmerülés nélkül elsőként 
állított fel a kincs egészéről abszolút- és relatív-tipokronológiai táblázatot. A fő eredményeivel, hogy tudni
illik mely edények tartozhatnak a legkorábbi és melyek a legkésőbbi periódusába, könnyű egyetértenünk, 
hiszen a kronológiai modellje az avar kori régészet periodizálásának azon fő elemeire épült, amelyek azóta 
is érvényben vannak. Mivel a modelljét részletesen nem magyarázta és nem értékelte, annak bővebb értel
mezésébe fölösleges volna itt belekezdenünk, de maga a fölállított sorrend részünkről a legnagyobb figyel
met érdemli. Ezzel szemben ugyanaz az abszolútkronológia tekintetében csak nagy vonásaiban fogadható 
el és csak bizonyos fenntartással kezelendő, mivel az általa fölállított fél évszázados, sőt még azon belül is 
finomabb részletekre törekvő periodizálás (az adott 50 éves időszak eleje, közepe vagy vége) -  egyébként is 
bizonyíthatatlan -  részleteit homályban hagyta. F. Daim és E Stadler -  K. Benda munkájától függetlenül, az 
arra való hivatkozás és a saját módszerük rövid ismertetése nélkül -  szeriációs táblázatot állított össze (a 
12., 18. és 22. sz. edény kimaradt ebből a rendszerből), ez nem tartalmaz abszolútkronológiai meghatározá
sokat. Lássuk a megfigyeléseiket:

relatív-
kronológiai

sorszám

BENDA DAIM-STADLER

periódus
az edény sorszáma 

(Hampel)
az edény 
sorszáma 
(Hampel)

650-700 700-750 750-800 800-850

i 17 + 7
2 11 + 2
3 12 + 6
4 22 + 11
5 23 + 1
6 3 + 4
7 4 + 3
8 1 + 5
9 5 + 17
10 2 + 23
11 6 + 13
12 7 + 14
13 8 + 8
14 9 + 16
15 10 + 15
16 13 + 9
17 14 + 10
18 15 + 19
19 16 + 21
20 18 + 20
21 19 +
22 20 +
23 21 +

1666 Benda (1965) 409; Daim-Stadler (1996) 440, Abb. 1.
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A két modell 4 pontban egybeesik:
1. mindkettőnél egyazon csoportban, ugyanolyan relatívkronológiai periódusban áll az 1., 3., 4., 5. sz. kor

só (Benda: 6-9. helyen, Daim-Stadler: 5-8. helyen),
2. valamint a 11. sz. pohár (2., illetve 4. helyen);
3. azonos besorolást kapott a 8. sz. tálka (Benda: 12., Daim-Stadler: 13. helyen);
4. ugyanazokat az edényeket sorolták a kincs a legkésőbbi csoportjába (19., 20., 21. sz.).
Ezen egybeesések tanulságosak, de abszolút jelentőséget túlzás volna tulajdonítani nekik, mert nem két, 

egymástól független tény- vagy adatcsoportról, illetve megállapításról van szó, mely megerősíti egymást. 
Abból erednek, hogy a szerzők nem kis mértékben ugyanazt a tipokronológiai koncepciót követték, amely 
a kinccsel és az avar régészeti anyaggal kapcsolatban általánosan elfogadott. (Ugyenebből fakadnak az ál
talam javaslandó modellel való egyezések is -  mindez egyszerre előny és hátrány.) Érdembeli eltérés a két 
táblázat között csak az abszolútkronológiai besorolásokban mutatkozik, dehát ez maga az avar kori régé
szet talán legfontosabb, legvitatottabb és legkevésbé tisztázott kérdése. K. Benda azon nézete, hogy a 13., 
14., 15., 16., 18. sz. és a 19., 20., 21. sz. edények a 800-850 közti periódusból, azon is belül az előbb említet
tek e periódus elejéről, az utóbbiak pedig annak a végéről származnának, semmivel sem támasztható alá. 
Érdekes látni, hogy miként K. Benda fél évszázaddal „fölfelé”, úgy az osztrák szerzőpáros (legalább) fél év
századdal „lefelé” tolta ki a kincs korát; E Stadler ma az avar kori leletanyag szeriációja alapján a kincs leg
korábbi periódusát a 6. századra teszi.1667 Ezzel kapcsolatos érveit egyelőre nem ismerjük, mindenesetre a 
6. századi avar leletanyag jelenleg kevéssé ismert volta, illetve az ismertnek Nagyszentmiklóstól abszolút el
térő jellege és az eddigi kutatás valamennyi idevágó eredménye alapján ez vitathatónak tűnik. Csak sejthe
tő, hogy a szerzőpárosnál a 17. sz. rhytonnak a kincs középső periódusába történt besorolásában ugyanezen 
meggondolások játszhattak szerepet. Mindezen részletekbe nem tartom szükségesnek és érdemesnek bele
bocsátkozni, hiszen az avar kor relatívkronológiáját nem ezen egyedülálló kincs alapján kell és lehet meg
határozni.

Úgy gondolom, hogy az általam javaslandó modell jobban illeszkedik az avar kor érvényben levő tipokro- 
nológiájához (ami önmagában szintén nem biztosítéka a helytálló voltának).

Új, hipotetikus tipokronológiai modell
A kincs belső összefüggéseinek és abszolútkronológiájának új, hipotetikus fölvázolásához 35 szempontot ál
lítottam össze, melyek a technológiájával, a tipológiájával, az ornamentikájával és a feliratokkal kapcsola
tos jelenségeknek általam leginkább relevánsnak gondolt vonatkozásait ragadják meg. Megpróbáltam ki
küszöbölni azon szempontok számításba vételét, amelyek az adott edény esetében irrelevánsak lehetnek 
(korsók -  nem-korsók, fül megléte vagy hiánya). A  javasolt tipokronológiai modellem természetesen a K. 
Benda munkája óta eltelt 35 év kutatási eredményeire támaszkodik, azokat a saját megfigyeléseimmel kom
bináltam. Mindezt munkahipotézisként adom közzé, hiszen az összeállítása során szubjektiven jártam el; ez 
egyszerűen elkerülhetetlen volt egy olyan leletegyüttes relatívkronológiájának meghatározásakor, amelyik
nek még a fő korszakbesorolása sem általánosan elfogadott.

1667 Szíves szóbeli közlése 2000 decemberében, melyért köszönetét mondok.

557



SZEMPONT
AZ EDÉNYEK SORSZÁMA (HAMPEL NYOMÁN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

T
ec

hn
ol

óg
ia

h o m o rú  talp + + + + +

ü v eg b erak ás  
(H a m p e l nyom án)

+ + + + +

m a g a s  a rany tarta lom + + + + + + + 4-

a lacso n y  arany tarta lom + +

T
ip

ol
óg

ia

p á ro s  edény + + + + + + + + + + 4- +

u jjta r tó  pecek ? + + +

k a n n e lu ra  a nyakon + +

o in o c h o é  szájkiképzés + +

O
rn

am
en

ti
ka

a g a llé r  rovátkolása + + +

a g a llé ro n  körcikkelyek + + + +

k ép ze le tb e li állat + + + + + 4-

v a ló d i á llat + +

m e d a illo n + + + + + + + + 4-

p o n c o lt  h á tté r + 4- + + + 4-

k e re sz t + + +

p á lc ik á s  dísz + + +

g riff + + + 4- + + 4-

rö v id  fejű  griff + + + +

g riff  foggal + + + +

sza lag fo n a t + +

á lla tküzdelem + +

lev él p on tta l + + +

„b eszu rk á lás” + + + + + + 4-

F
el

ir
at

fe lira t  nélküli + + + + + + + 4-

p o n c o lt  rovásírás + + + + + 4-

k a rc o lt  rovásírás + + + + + + + 4-

g ö rö g  fe lirat + +

g ö rö g  betűs tö rö k  fe lira t 4-

ö tv ö s  készítette  fe lira t + + + + + 4-

a z o n o s  görög fe lira t + +

a z o n o s  rovás (1. v á lto za t) -1- +

a z o n o s  rovás (2. v á lto za t) + + + 4-

a z o n o s  rovás (3. v á lto za t) + +

„B o y la” felirat + +

A Z  EGYBEESÉSEK SZÁMA 7 10 6 6 5 8 7 7 9 9 2 3 6 6 5 6 3 3 10 11 13 3 3

A felvett szempontok összeállítását a lehetőségeken belül igazolja az, hogy a kincsen belüli gyakoriságuk 
jól tükrözi a kincsről eddig általában kialakult képet: közel felüket a páros edények teszik ki, harmadukat 
a bekarcolt rovásírások, illetve mindennemű felirat hiánya, valamint a medaillonokkal, griff ábrázolásával 
való díszítés és a magas aranytartalom jellemzi. Első pillantásra észre lehet venni, hogy a táblázaton belül 
mutatkoznak bizonyos összefüggések, elsősorban meglehetősen nagy számban a korsók között. Most néz
zük meg, hogy az egyes szempontok hány edényen, milyen megoszlásban fordulnak elő.
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s z e m p o n t
h á n y  e d é n y e n  

f o r d u l  e lő ?
ö ss z e s e n

g ö rö g  b e tű s  tö rö k  fe lira t 1 az 1 e d é n y e n  e lő fo rd u ló  sz e m p o n t összesen : 
1

g ö rö g  fe lira t 2

a z o n o s  szövegű g ö rö g 2

a z o n o s  ro v ásfe lira t (1 . v á lto za t) 2

a z o n o s  ro v ásfe lira t (3. v á lto za t) 2

„ B o y la ”  fe lira t 2

k a n n e lu ra 2

o in o c h o é  száj 2

sz a lag fo n a t 2

á lla tk ü zd e lem 2

a lac so n y  a ra n y ta r ta lo m 2 a 2 e d é n y e n  e lő fo rd u ló  sz e m p o n t összesen : 
10

u jj ta r tó 3

g a l lé r  ro v á tk o lása 3

k e re s z t 3

p á lc ik á s  díszítés 3

lev é l p o n tta l 3 a  3 e d é n y e n  e lő fo rd u ló  sz e m p o n t ö sszesen : 
5

g a llé ro n  kö rc ik k e ly ek 4

rö v id  fe jű  g riff 4

g r if f  foggal 4 a  4 e d é n y e n  e lő fo rd u ló  sz e m p o n t összesen : 
3

h o m o rú  ta lp 5

ü v e g b e ra k á s 5

a z o n o s  ro v ásfe lira t (2 . v á lto za t) 5 az 5 e d é n y e n  e lő fo rd u ló  s z e m p o n t ö sszesen  
3

p o n c o l t  h á tté r 6

k é p z e le tb e li  á lla t 6

p o n c o lt  ro v ásfe lira t 6

f e l i ra t  ö tvös á lta l 6 a  6 e d é n y e n  e lő fo rd u ló  sz e m p o n t ö sszesen : 
4

„b e sz u rk á lá s” 7

g r if f  á b rázo lása 7 a  7 e d é n y e n  e lő fo rd u ló  sz e m p o n t ö sszesen : 
2

m a g a s  a ra n y ta r ta lo m 8

k a rc o l t  rovásírás 8

f e l i ra t  nélkü li 8 a  8 e d é n y e n  e lő fo rd u ló  sz e m p o n t ö sszesen : 
3

m e d a illo n 9 a  9 e d é n y e n  e lő fo rd u ló  sz e m p o n t ö sszesen : 
1

p á r o s  ed én y 12 a  12 e d é n y e n  e lő fo rd u ló  sz e m p o n t összesen : 
1



Az itt felvett szempontok közül a legtöbb csak 1-2-3 edényen fordul elő -  23 db közül 16 db-on! Ez lát
szólag a kincsen belül nagyfokú variabilitást jelez. Valójában azonban csak az ötvösmunka nagyfokú varia
bilitásával van dolgunk, hiszen a legtöbb egybeesést a leggazdagabban díszített, nagyon gondos kivitelű edé
nyek mutatják, tehát azok teljes egységben vannak a többivel!

Érthető módon a legtöbb egybeesést a leggazdagabban díszített és gondos kivitelű edények mutatják, a 
legkevesebbet pedig a legkevésbé díszítettek. Már itt figyeljünk föl arra, hogy a 2., 20. és 21. sz. edény ugyan
úgy egymás „közelében” helyezkedik el, mint a 17., 22., 23., 11., 12. és 18. sz. -  mintha egy „késői” és egy 
„korai” csoport látszanék kirajzolódni!

Első pillantásra észre lehet venni, hogy a táblázaton belül mutatkoznak bizonyos összefüggések, elsősor
ban meglehetősen nagy számban a korsók között, és hogy a 19., 20. és 21. sz. edények is viszonylag sok szem
pontból összetartoznak. Tanulságos megnézni, hogy az egyes edények milyen gyakran mutatnak egybeesést 
a többiekkel -  a legigényesebben előállított és leggazdagabban díszített edények ezek:

egybeesések száma edény sorszáma darabszám
(db) (Hampel)
13 21 1
11 20 1
10 2, 19 2

9 9, 10 2
8 6 1
7 1 ,7 ,8 3
6 3, 4, 13, 14, 15, 16 6
5 5 1
3 12, 17, 18, 22, 23 5
2 11 1

A kincs egyik legtöbbet tárgyalt korsójának (2. sz.) helyzete tanulságos képet mutat: egyrészt sokkal in
kább tűnik a kincs szerves részének, mint a 7. sz., mely jóval távolabb áll a kincs egészétől. Másrészt meg
lepő s az eddigi állásfoglalásoktól eltér az, hogy az előbbi korsó -  az általános egyezések fentebb nyugtázott 
tényén túl -  az ornamentikája tekintetében is az egyértelműen a késői csoportba sorolt 19-20-21. sz. edé
nyekkel mutat egyezést. Újdonságnak mutatkozik az is, hogy az utóbbiakkal a 13. és 14. sz. edény a pontos 
levele, az üvegberakás és a test beszurkálással való díszítése révén kapcsolatot mutat.

Nyilvánvaló, hogy az így fölállított szempontok még továbbiak sorával gazdagíthatok, és a kincsen belül 
jónéhány újabb összefüggés tárható fel.

A fentiek eredményeként 9 db tipokronológiai fázis elkülönítését javaslom (283. kép). (A „fázis” alatt az 
egyazon perióduson belüli eltérést értem.) Modellem az alábbi 20 tételre támaszkodik:

a) a „Turum” feliratos csoport (9., 10., 17., 22., 23. sz.) középavar kori;
b) a 10. sz. (valamivel) később készült, mint a 9. sz.;
c) a 9-10. sz. rovásfelirata azonos;
d) keresztábrázolások: a 9. és 10. sz. edény korábbi, mint a 21. sz.;
e) a 3. és 4. sz. középavar kori;
f) a 3. és 4. sz. között vannak különbségek (más ötvös, más aranyfinomság);
g) a 11. és 12. sz. középavar kori;
h) a 7. sz. edény 7. századi (-8. század eleje?);
i) a 7. sz. edény típusa bizánci eredetű;
j) a 7. sz. edény ornamentikája bizánci és ismeretlen elemekből áll;
k) a 2. és 7. sz.: valamelyikük „égberagadási jelenetét” a másikról másolták;
l) a 2. sz. egyik poncának analógiája 8. századi;
m) a 2. sz. edény (összbenyomásában) szászánida típusú;
n) a 2. sz. edény ornamentikája bizánci, ismeretlen és ázsiai;
o) a 13. és 14. sz. két ornamentikái elemének analógiája 8. századi;
p) a pálcikás indák a kincs legkésőbbi csoportjába tartoznak;
r) a 8. sz. edény analógiái 8. századiak;
s) a kerek poncokkal bevert háttér a Kárpát-medencében a 8. század elején jelenik meg;
t) a 19. sz. edény analógiái nyugat-európaiak;
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u) egy különleges díszítéstechnika (beszurkálás) olyan edényeken fordul elő, amelyeket a kutatás vagy az 
(inkább) kései csoportba sorol (19., 21. sz.), vagy amelyek nagy valószínűséggel nem a korai csoportba tar
toznak (13., 14., 15., 16., 20. sz.).

E csoportok természetesen csak egy elméleti konstrukció szülöttei, több edénynek együvé sorolása 
egyező(nek tartható/tűnő) tipokronológiai jegy(ek) meglétére alapul; az adott edénycsoportokat tehát nem 
feltétlenül tekintem egyazon műhely termékének. Ugyanígy az itt elkülönített fázisok sem minden esetben 
jelentenek lényeges kronológiai különbségeket; a némely páros edények esetében megfigyelt eltérések épp
úgy fakadhatnak kisebb idő elteltéből, mint egy másik ötvös kezétől. Modellem az osztrák kollégákéval mu
tatkozó 6 esetbelivel (26%) szemben a K. Benda táblázatában foglaltakkal 14 esetben (57%) mutat egybe
esést (17., 22., 23., 3., 4., 1., 5., 6., 7., 19., 20., 21. sz.), míg lényeges eltérés az előző két modelltől 4 edény 
(17%) besorolásánál mutatkozik (2., 8., 9., 10. sz.). Egy edény hovatartozására egyáltalán nem tudok javas
latot tenni (18. sz.).

Egyetlen olyan tipológiai vagy díszítő elemet nem találtam, aminek alapján a kincs bármelyik edényét a 
kora avar korhoz lehetne kötni.

Az edények tehát az alábbi fázisokban készültek:
1. fázis (17. sz.)
A korábbi kutatással1668 egyetértésben, a kora és középavar kori analógiák, valamint a két kelet-európai 

lelet alapján a kincs legkorábbi darabjának az ivókürtöt tartom.1669 A kincs egészétől való távolállását egy
értelműen tükrözi a többi edényétől lényegesen eltérő aranyfinomsága. A vele azonos szövegű feliratoktól 
való paleográfiai eltérése (a rovásjelek végén nincsen háromszög alakú záróponc, nem úgy, mint a 9., 10., 
22. és 23. sz. edényeken1670) szintén máshol és más ötvös által történt készülés jele. Annak ellenére, hogy 
tudjuk: ez az edénytípus már megvolt a korai avaroknál (a kora avar kor 2. fázisában: Bocsa, Kunbábony), 
van két szempont, melynek alapján a készítése a középavar korban feltételezhető. Az egyik a rekeszes dí
szítése, ami a közép- és késő avar kori női kerek boglárokéra hasonlít. A  másik a felirata; úgy gondolom, 
hogy régészetileg relevánsán, a tulajdonos szempontjából érdektelenül nagy időbeli távolság esetén nem 
íratták volna rá ugyanazt a szöveget.

2. fázis (9. sz.) és 3. fázis (10., 22., 23. sz.)
E csoport összetételének megítélésében is az eddigi kutatás meghatározó része által kialakított véle

ményt követem.1671 Az azonos rovásfeliratuk alapján ezt neveztem el „Turum”-csoportnak (mint említet
tem, függetlenül az olvasat helyességétől); a rovásfeliratok alapján együvé sorolta őket László Gy. és R. 
Göbl is.1672 Lényeges az a jól ismert, általam már többször hivatkozott kronológiai támpont, hogy vala
mennyi analógiája a középavar korból származik. A 9. és 10. sz. tálkák kora az ornamentikái elemeik alap
ján csak igen tágan jelölhető meg (7. század), a másik kettőével mindenben (tartalom, paleográfia) meg
egyező feliratuk az, ami ennél pontosabban jelzi a korukat: ez kizárólag a középavar korban feltételezhető, 
később már nem. R. Göbl minden szempontból nagy horderejű megállapítása szerint a 9-10. sz. tálka gö
rög betűs és rovás feliratai egyidősek, egyazon kéztől származnak.1673 (Elismerésre méltó, hogy a további ér
tékeléstől megtartóztatta magát.) A 9. sz. esetében tett megfigyelésem (ld. alább) ugyanezt igazolja. A két 
görög felirat azonban nem származhatik egyazon ötvös kezétől. A két tálka összehasonlításában jobban el
mélyülve a készülésükben és a görög felirataik között olyan különbségekre derült fény, hogy arra következ
tettem: nem is egyszerűen két mesterről van szó (vö. 378-379. old.). A készülésük között a kopottság alap
ján enyhe időbeli különbség érzékelhető; a 9. számút korábbinak feltételezem.

1668 Mavrodinov (1943) 208 (az abszolútkronológiai meghatározásával természetesen nem érthetek egyet); Erdélyi 
(1986) 37.

1669 Garam É. szerint a 3. és 4. sz. korsó volt a kincs legkorábbi, a 7. század végére keltezhető darabja: Garam (2002) 
108.

1670 Göbl-Róna-Tas (1995) Taf. XXIII.
1671 Benda (1965) 409; Garam (2002) 108.
1672 László (1957a) 142; idem (1957b) 187-188; Göbl-Róna-Tas (1995) 34.
1673 Göbl-Róna-Tas (1995) 31. -  Itt említem meg N. Mavrodinov és Fehér G. ma már teljesen naivnak tűnő vitáját; 

egyikük szerint a 8. sz. edény kivételével a feliratokat nem az ötvös vagy az ajándékozó készítette, hanem a temp
lom vagy a monostor kincstárnoka (Mavrodinov [1943] 201.), másikuk szerint azok a tulajdonostól magától szár
maznak, mert egyházi ember nem használhatott rovásírást (Fehér [1950] 44. 65. j.).
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Kizárólag találgatni lehet, hogy mi lehet az oka a 17. sz. és a 9., 10., 22., 23. sz. edények felirata azonos
ságának. Mindezeknek a feltétlenül korábbi és más műhelyből származó rhyton (17. sz.) feliratával való 
egyezésére szintén csak egy feltételezés segítségével lehet magyarázatot javasolni. Arra gondolok, hogy a 
csészék és kelyhek tulajdonosa a rhytonéval azonos személy -  vagy csak azonos rangú ember? -  lett volna, 
aki az utóbbiak megrendelésekor az ivókürtöt készítő mesternél egy technikailag és művészileg képzettebb, 
rovásírást készíteni jobban tudó ötvöst tudott foglalkoztatni.

4. fázis (11., 12. sz.)
Kiss A. fentebb idézett, fontos megfigyelése alapján a középavar korba, tehát az előzőkkel azonos régé

szeti periódusba sorolhatók a 11. és 12. sz. poharak is.
Innen a továbblépés az eddigieknél is nehezebb és még inkább hipotetikus.

5. fázis (7. sz.), 6. fázis (3., 4. sz.) és 7. fázis (1., 5., 6., 8. sz.)
Hampel J. és H. Schüller szerint mind a 7 korsó egy csoportba tartozik,1674 azonos periódusba sorolta 

őket K. Benda és a F. Daim-R Stadler szerzőpáros is. Ez legföljebb nagy általánosságban állja meg a helyét; 
a tipológiai különbségek és a tipokronológiai kötődések alapján egyértelmű, hogy nem lehetséges őket som
másan a kincs legkorábbi, 7. századi rétegeként meghatározni, amint ezt H. Schmidt gondolta.1675

A 3. és 4. sz. a nyakának és gallérjának kiképzése, a jellegzetes szalagfonatos ornamentikája alapján sem
miképpen sem sorolható a többi korsóval egy műhelybe. Koruk a szalagfonatos és a pont-vonal ornamenti
ka alapján a középavar korra tehető. Nem származhatnak ugyanazon ötvös kezétől, feltételezésem szerint 
a 4. sz. a 3. sz. alapján készült. Mindkettő más mester(ek) munkája, mint a díszítéstől tartózkodó „Turum”- 
csoportot készítőké.

Tőlük jelentősen eltér a 2. és 7. sz., míg az 1., 5., 6. sz. szintén egy másik -  azon belül valóban azonosnak 
tekinthető -  műhely(hagyomány) termékének tartható.

A 2. sz. kronológiai helyzetére alább teszek javaslatot. Bár az „égberagadási jelenetük” ikonográfiailag 
-  de egyáltalán nem ikonológiailag! (ld. 387., 390. old.) -  megegyezik, minden más tekintetben eltér tőle a
7. sz. korsó. Ennek abszolút korát illetően csak az intuícióra lehet hagyatkozni: az antikizáló, egyértelműen 
bizáncias jellege miatt a készülését a középavar korban, talán a 4. sz. korsóéval egy időben tudom elképzel
ni. Ez a mester feltétlenül más lehetett, mint bármelyik a többi közül: közepes kézügyességgel másolt bi
zánci előképeket, majd azokat „barbár” ízléssel elegyítette az avar folklór elemével (emberi fejű, négylábú 
állat); az emberi arcok kidolgozásában összehasonlíthatatlanul járatlanabb volt, mint a 2. sz. korsót készítő 
mester. Egy megfigyelés szerint -  a többi edénytől eltérően -  ugyanolyan éles kalapácsnyomok vannak raj
ta, mint a 17. sz. ivókürtön;1676 ami feltételezésszerűen szintén a korsó 7. századra való keltezése melletti 
szempontként kezelhető.

A többféle (tipológia, ornamentika) egyezés alapján feltételezem, hogy az 1., 5. és 6. sz. egyazon műhely
ben, talán egy időben készült. Ez a kor a 3. és 4. sz. korsóénál csakis későbbi periódusra, de a kincs legké
sőbbi csoportjánál korábbra, azaz valamikor a 8. század folyamán, annak első felére (?) tehető. Velük azo
nos fázisba sorolom a 8. sz. füles tálkát;1677 kormeghatározó jellegű közös vonásuk a kerek poncokkal 
kitöltött hátterű inda. E  csoport korát a 8. század eleje, 1. fele táján feltételezem.

8. fázis (13., 14., 19., 20., 21. sz.)
A kincs legkésőbbi csoportját a „pálcikás inda” alapján különítem el.
A 19. és 21. sz. edény relatívkronológiai helyzetével kapcsolatban sosem volt vita; a 19. sz. edénykének a

8. század végére történő keltezése mellett szól a Halton Moor-i csészével való tipológiai egyezés. (Mint je
leztem, a beszurkálásos díszítés azonos kivitele alapján elképzelhetőnek tartom, hogy a 19. és 21. sz. egy
azon műhelyből származik.) Késő avar kori párhuzamai, a rövid fejű és karmos orrú griffjének a 19. sz. 
edény három medaillonjában láthatókkal való rokonsága, valamint a beszurkálásos díszítés (251-253. kép) 
alapján ide sorolható a 14., 15., 16., 20. sz. edény, és az állatfej megfogalmazása alapján a 13., 14. sz. edény 
is (az utóbbi Bartosiewicz L. megállapítása). A beszurkálással való díszítésen kívül az üvegberakások egy
kori megléte és a pikkelyszerű levélkés díszítés párhuzama alapján is ehhez a csoporthoz sorolható a két bi-

1674 Hampel (1886) 73.
1675 Schmidt (1928) 223.
1676 Erdélyi (1986) 30.
1677 N. Mavrodinov is kapcsolatba hozta egymással a 7. és 8. sz. edényt: Mavrodinov (1943) 15.
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kafejes csésze (13., 14. sz.). A pontokban végződő apró indák, illetve az indafűzés alapján a 15. és 16. sz. 
edény mindenképpen 8. századi ötvösmunkának tartható. A felsorolt edények -  fentebb már említett -  kö
zös vonása továbbá, hogy nincsen rajtuk utólag poncolt vagy karcolt rovásírás.

9. fázis (2. sz.)
Az eddigi kutatásban kialakult, jószerint intuíciókra alapuló kormeghatározásokkal szemben teljesen új

szerű a 2. sz. korsó korára vonatkozó javaslatom; ez a 19., 21. sz. edényekkel való egyezéseinek meglepően 
magas számára alapul. A korsóval akár egyidejűleg, akár utólag készült feliratok hiányára már fölhívtam a 
figyelmet; emögött időrendi és/vagy kulturális okot feltételeztem. Feltűnő ugyanis, hogy erre a vitathatatla
nul legszebb edényre senki sem poncoltatott vagy karcolt(atott) szöveget vagy szót, csak primitív bekarco- 
lások vannak a fenekén és egy tamga a talpa peremén (284. kép).1618 Még inkább kronológiai okot sejtek 
amögött, hogy ezen a rendkívül gazdagon díszített és a háttérből erősen kiemelkedő felületű edényen sehol 
sem látszik használatnak nyoma: a legcsekélyebb különbség sincs az edény hasának az egykori fül alatti és 
a többi rész kopottsága között. (Mint erről volt szó, a korsó füle -  az Erdélyi Istvánéval megegyező megfi
gyelésem szerint -  nem utólag került rá, hanem a készülésével egyidejű.) Mivel pedig nem bizonyítható, 
hogy a kincsnek éppen ezt a (legszebb) darabját nem használták volna, ezért a fentiekre nem látok más ma
gyarázatot, mint hogy a 2. sz. korsót keveset használták. A készítője -  a gallér egymást metsző négyes kör
cikkelyei alapján ítélve -  az 1., 5., 6. sz. korsó műhelyhagyományát követte s -  feltételezésem szerint -  a 
7. sz. „égberagadási jelenetét” másolta. Kádár Z. általános -  és a történetiségükben megkérdőjelezhető -  
művészeti elvek alapján ezt pont fordítva voltnak gondolja; szerinte a 2. sz. volt a korábbi, „bizonyos mér
tékben előképszerű”.1678 1679 (Emögött az a régi, a régészet őskorából származó elképzelés rejlik, mely szerint 
a későbbi másolatok mindig gyengébb minőségűek szoktak lenni. Ennek ellenére igen lényegesnek tartom 
itt hangsúlyozni azt, hogy a két korsó készülését időben ő is egymástól távolinak gondolta.)

Végül fölhívom a figyelmet egy szempontra, melynek alapján -  meglepő módon -  a 2. sz. korsó éppen
séggel párhuzamba állítható a mindenki által legkorábbinak tartott ivókürttel: mindkettő lényegesen eltér 
a többitől alacsony aranyfinomságuk és ötvöstechnikájuk színvonala (legszerényebb -  legkiválóbb) tekinte
tében. Minthogy azonos korúnak semmiképpen sem tekinthetők, ezért ezt is annak a jelének tekintem, 
hogy a 2. sz. (relatív) kronológiai tekintetben „kilóg” a kincs többi edénye közül.

Ismeretlen (18. sz.)
Ezen edény (relatív) kormeghatározására nemcsak tipológiai párhuzamok hiányában nem tudok javas

latot tenni, de ötvöstechnikai vagy ornamentális kapcsolódását sem látom a kincs többi edényéhez: még 
csak egy feltételezést sem tudok fölvetni.1680

Zárszó

Az a körülmény, hogy a kincs edényei különböző periódusban, különböző műhelyekben készültek, mind 
esemény-, mind kultúrtörténeti vonatkozásban fontos üzenetet tartalmaz, vö. 578., 588. old.

A kincs elrejtésének lehetséges időpontját illetően a kutatásban eddig is mindenki csak valamilyen tör
téneti alapú feltételezésre tudott hagyatkozni. Én sem tehetek másként (Id. X. fejezet), de hangsúlyozom: 
ez a kérdés meggyőző módon valószínűleg sosem lesz tisztázható. Véleményem szerint a tudomány számá
ra megragadhatóan a kincs valódi jelentősége és „üzenete” messze nem az elrejtés konkrét történeti körül
ményében rejlik.

1678 A kincs többi feliratával, különösen az utólag bekarcoltakkal összehasonlítva erősen kétlem, hogy a 2. sz. edény 
fenekén levő karcolásokat egyáltalán feliratnak lehetne tartani, vö. Göbl-Róna-Tas (1995) Taf. II: „Inschrift Nr. 
14... und... Nr. 15”. Régészeti és néprajzi adatok és szempontok alapján még inkább bizonyos vagyok afelől, hogy 
e bekarcolások (vö. Göbl-Róna-Tas [1995] Taf. II: Inschrift 15) nem tekinthetők sátorábrázolásnak, amint azt a 
szerzőpáros véli, ld. erről részletesen Bálint (1998) 238-239. A 20. sz. edény medaillonjánál tapasztalthoz hason
lóan itt is tanulságos látni, hogy a különböző szerzők által közölt rajzok mennyire eltérőek, ld. Hampel (1905) Taf. 
319: 1. sz. és Erdélyi (1986) 31,1. kép; (284. kép: 2-4).

1679 Kádár (1961) 121.
1680 Érdekességként említek meg egy 19. századi hamisítványt, mely esetleg a kincs ezen darabja nyomán készült: H. 

Grisar S. /.: Un prétendu trésor sacré des premiers siécles. Rome 1895.
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284. A nagyszentmiklósi feliratok, IV (M: kb. 1,5:1): bekarcolt jelek a 2. sz. korsó talpán: la-d: a „sátor” rajzolata 
(J. Arneth, Hampel J., Erdélyi I. és R. Góbi); 2: a korsó talpa
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285. A nagyszentmiklósi feliratok, V (M: 1, 2: 2,5:1; 3: 1,5:1): 1-la, 2-2a: rovásírások az 5. sz. korsó talpán
(la, 2a: R. Góbi nyomán); 3: a korsó talpa
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286. A nagyszentmiklósi feliratok, VI (M: 1: kb. 6:1 2; 3: 5:1; 4, 5: 4:1): rovásírás: 1-la: 6. sz. korsó; 2-2a: 2. sz. korsó; 
3-3a: 3. sz. korsó; 4-4a: 4. sz. korsó; 5-5a: 9. sz. tálka (la, 2a, 3a, 4a, 5a: R. Góbi nyomán)
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287. A nagyszentmiklósi feliratok, VII (M: kb. 3:1): rovásírás: 1-la: 15. sz. tálka; 2-2a: 16. sz. tálka
(la, 2a: R. Góbi nyomán)
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X. A NAGYSZENTMIKLÓSI KINCS 
(KULTÚR)TÖRTÉNETI HELYE 

(FELTÉTELEZÉSEK, KÖVETKEZTETÉSEK, HIPOTÉZISEK)

H(a)ec Seuso tibi durent per saecula multa 
posteris ut prosint vascula digna tuis

(Felirat a Seuso-kincs tálján)

A KINCS EGYEDÜLÁLLÓ VOLTÁRÓL

Egyedi

Amikor a nagyszentmiklósi kincset mindenekelőtt a természetes környezetének leleteivel, a közép-európai 
régészeti anyaggal, majd a vele kapcsolatban mindig is számításba vett hátországával, a kora középkori eur- 
ázsiai steppe leleteivel hasonlítjuk össze, a köztük levő hatalmas kulturális távolság azonnal szembeötlik. Az 
utóbbiakról készült áttekintés azt mutatta, hogy a köztük levő hasonlóságok száma -  tekintetbe véve a vizs
gált terület és időszak nagyságát -  meglepően alacsony. Nem igényel külön bizonyítást, hogy az edények tí
pusai, ötvöstechnikája, darabszáma, gazdasági s művészi értéke, valamint az ornamentikája tekintetében 
valamennyi közép- és kelet-európai kincs és helyi készítésű fémedénylelet lényegesen alatta marad 
Nagyszentmiklósnak, ami mind a készülési körülményeinek (az aranyban való gazdagság, a nemesfém edé
nyek iránti igény és annak kiszolgálása), mind a készítő ötvösök tudásának közép- és kelet-európai viszony
latban különleges voltát bizonyítja. E kiválóság azonban relatív. A tárgyalt kincs egyrészt tipológiai szem
pontból lényegesen eltér a többi avar kori fémedénylelettől, másrészt az alkalmazott technikák tekintében 
lemarad a kora középkori iráni, bizánci és nyugat-európai ötvöstárgyak mögött: nem fordul elő az edénye
ken filigrán, granuláció, nielló, tausírozás, zománcberakás, hanem a kalapáláson és poncoláson kívül egye
dül a bizánci ötvösségben magas fokon művelt áttöréses díszítéstechnika és az Európa-szerte elterjedt üveg
berakás. (Tanulságos egyébként látni, hogy a felsorolt ötvöstechnikák együttesen kizárólag Bizáncban 
lelhetők fel; a zománcberakás egyáltalán nem, a tausírozás és a nielló ritka volt a szászánida Iránban, s Nyu- 
gat-Európa is csak a karoling korszak közeledtével kezdte alkalmazni a nielló és a zománc technikáját.1681) 
E szempontok egyedül is mutatják, hogy a nagyszentmiklósi kincs egy olyan világ terméke, amely sem Kö
zép- és Kelet-Európához és a steppéhez, sem pedig a világbirodalmakhoz, magas civilizációkhoz nem tar
tozott. Nagyszentmiklós egy az utóbbiaktól független, önálló kultúra megnyilvánulása, e kultúra ötvösségé
nek nyilván ez az egyik csúcsterméke.

A nagyszentmiklósi kincset a tudományos munkákban -  más-más súlypontokkal és módszerbeli igényes
séggel -  rendszeresen kapcsolatba hozták a szászánida, a közép-ázsiai, a bizánci, a korai iszlám és az eur- 
ázsiai steppei fémművességgel. Ugyanakkor az eddigi kutatások alapján egyértelműen megmutatkozik: bár 
valóban kimutathatók különböző fokú párhuzamosságok a kincs és a felsorolt fémedény-művességek kö
zött, azok mértéke sosem éri el azt a szintet, amelynek alapján ezeket a Maros alsó folyásánál talált edé
nyeket az említett fémművességek bármelyikével is közvetlen kapcsolatba lehetne hozni. Célszerű azonban 
óvakodni mind a szóban forgó egyedi jelleg és kötődések, mind az utóbbiak hiányának túlértékelésétől. 
A szászánida, közép-ázsiai, bizánci, korai iszlám és eurázsiai steppei fémedényeket ugyanis rendkívül szö

1681 A kora középkori és középkori európai ötvösségről összefoglalóan Id. Roth (1986) 40-79; E. Brepohl: Theophilus 
presbyter und die mittelalterliche Goldschmiedekunst. Wien-Köln-Graz 1987; Elbem (1988).
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vevényes, nagyrészt még ma is föltáratlan szálak kötik egymáshoz. Az említett kultúrák mindegyike mindig 
valamiknek (értsd: vagy más kultúráknak, vagy hasonló tárgytípusoknak) a folytatásaként és/vagy átvétele
ként született, de természetesen úgy, hogy azokhoz a folytatott vagy átvett hagyományokhoz mindig egyedi 
jegyeket is párosítottak. Ráadásul a fegyverzet és a lószerszám mellett az anyagi kultúrának éppen ez a te
rülete, a fémedény-művesség volt az, amelynél a találmányok és a sokat emlegetett hatások a leggyorsab
ban és konkrét kapcsolatok, valamint az adott lelőhelyek környezete közötti etnikai rokonság nélkül is el
terjedhettek. (A legszemléletesebb példát erre a szászánida és közép-ázsiai formákat és ornamentikái 
elemeket néhány évtized alatt sinizáló T ’ang fémedény-művesség kínálja.) Az egyes kultúrák meghatározó 
elemét természetesen minden esetben éppen az egyedi jegyek adják, s nem a megőrzött vagy átvett formák 
és ornamentikái elemek. Mármost a kutatás rendelkezésére álló tárgyak, ábrázolások viszonylag nagy szá
ma következtében többnyire könnyen felismerhetők és egymástól egyértelműen elkülöníthetők a szászáni
da, a közép-ázsiai, a bizánci és a korai iszlám művészetet és fémedény-művességet általában jellemző jegyek 
(pontosabban: azok túlnyomó többsége). Nem így áll Nagyszentmiklós kutatása, amelyik a legkevésbé sin
csen ebben a kedvező helyzetben -  de mint már többször jeleztem e könyvben: éppen a kincs egyedülálló 
és helyi előzmények nélküli volta az, ami miatt 200 éven át annyi bizonytalanság volt, illetve van körülötte!

A kutatás használ néhány evidenciát, mely valójában csak önmagában tűnik annak; konkrét közegbe 
helyezve, konkrét leletegyüttesre alkalmazva nagyon is kiderülnek a bizonytalanságaik. Aziránt senkiben 
sem él kétség, hogy az imént felsorolt birodalmak, kultúrák egymással és a peremkultúráikkal valamilyen 
kapcsolatban álltak, így tehát velük közvetve vagy közvetlenül maga Nagyszentmiklós is -  csakhogy éppen 
az utóbbi kapcsolatainak a mibenléte vár magyarázatra. E helyzetben ugyanis mi is kimondhatunk néhány 
evidenciát. Az első triviális: a nagyszentmiklósi kincsnek volt egy saját etnikai, kulturális közege. A máso
dik is magától értetődik, azaz hogy e közegnek kell, hogy legyen saját, mindennapi anyagi kultúrája. E 
könyv előző fejezeteiben az első kettővel foglalkoztunk, de Nagyszentmiklós történeti és kultúrtörténeti 
problémája, egyedülálló voltának fő oka egy harmadikban rejlik: a kincs azért egyedülálló, mert egy önál
ló kultúra egyedi terméke.

A kincs egyedülálló volta és egyedi jellege olyan alapvetően gazdasági és kulturális indítékú jelenség, 
amelynek eredői a nagyszentmiklósi edényeket készíttető és használó közeg kultúrája struktúrájában, tár
sadalmi szerkezetében és fémedény-művességének, művészetének, belkereskedelmének fejlettségi fokában 
kereshetők. Az avar kultúra önálló voltára vonatkozó kijelentésem pedig nem üres fordulat; ebben a Kár
pát-medence régészeti kutatása (szélsőséges esetektől eltekintve) mindig is egyetértett. Az önállóság há
rom, egymástól nagyon különböző aspektusban már eddig is megmutatkozott:

1. Ornamentika
Egyediséget tapasztalunk a 8. századi avar övveretek jól ismert ornamentikája esetében. Egy sor késő 

avar díszítőelem bizánci eredete vitán fölül áll ugyan (griff, hal, cirkuszi jelenet, császárfej, Néreida stb.), ám 
azok alkalmazásának együttese és ábrázolásának módja ugyanolyan kétségbevonhatatlan módon az avar kul
túra sajátosságai közé tartozik. Néhány kivételes esettől eltekintve senkiben sem merült fel, hogy az avar 
övdíszeket nem avar, hanem pl. bizánci mesterek készítették volna. Ezzel a jelenséggel -  idegen elemek 
egyedi megfogalmazása -  a kora középkori Európában sokfelé lehet találkozni, és Bizánc kisugárzását, ha
tását a kutatók másutt sem keverték össze a helyi kultúra termékeivel.

2. Zene
A gyakorlatilag teljesen ismeretlen avar szellemi kultúrának egyik területébe engednek villanásnyi bepil

lantást a csontból készült sípok. Típusuk teljesen egyedi, egyáltalán nincs hozzájuk hasonló Közép- és Ke
let-Európábán. Kulturális hovatartozásuk meghatározása szempontjából döntő jelentőségű, hogy e sípok 
alaphang-tartománya egyértelműen keleti jellegű, ami egyértelműen jelzi a tárgy egyedi volta mögött rejlő 
tágabb kultúrkört.1682

3. írás, illetve nyelv
Az avar kultúra önálló volta mutatkozik meg a szarvasi tűtartó rovásírással készült feliratai esetében is. 

Egyfelől a legkisebb kétség sem merülhet föl e betűknek a türk és a kelet-európai rovásírásokkal való szer
ves rokonságát illetően. (E rokonság ténye azonban -  elsősorban az avar feliratok rövid volta miatt -  a meg
fejtésükhöz mindmostanáig nem bizonyult elegendőnek, s ez Nagyszentmiklós egyediségének okát kutatva

1682 E zeneszerszám feldolgozásai: D. von Bartha: Die awarische Doppelschalmei von Jánoshida. ArchHung 14 
(1934); Kovrig (1963) 173-176; Csajághy Gy.: A felgyői avar síp zenei és történeti háttere. In: Az őshazától Árpád 
honalapításáig. Szerk.: Magyar K. Kaposvár 1996,119-192; Kozák J.: Kettétört csontsípszár a bijelo brdoi avarko
ri temetőben. CommArchHung 1997, 195-202.
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nem érdektelen párhuzam!) Az említettekhez hasonlóan a nagyszentmiklósi rovásírásos feliratok (235. kép: 
la, 3a; 269-271., 280., 285-287. kép) is megfejtetlenek, ráadásul egészen a közelmúltig, a szarvasi lelet (8. 
kép) előkerüléséig szintén teljesen egyedülállóak voltak. Ezen egyedülállóságnak az az oka, hogy egy mind
eddig ismeretlen nyelven íródtak.

Nagyszentmiklós egyedi voltának a kincs feliratai egyedi jellegével történő párhuzamba állítása azért ta
nulságos, mert pontosan érzékelteti az előttünk álló probléma lényegét. Ahogyan a kutatás kezdeteitől fog
va nyilvánvaló volt ugyanis, hogy a kincs egész karakterisztikuma Irán, Közép-Azsia, Bizánc és a kelet-eu
rópai steppe együttes hatóköréből adódik (a különféle megítélések során mindig csak e hatások 
mértékének és feltételezett fókuszának a lokalizálása váltakozott), ugyanúgy feliratainak a belső-ázsiai türk 
és a kelet-európai „kazár” rovásírásokkal való rokonsága sem hagyott kétséget aziránt, hogy egy steppei 
eredetű nép írásával van dolgunk. (A germán rúnákkal való dilettáns kapcsolatba hozatala mindössze egy 
korai és szerencsére efemer kutatástörténeti jelenségnek bizonyult.) Hosszú ideje meggyőződésem: egy, a 
hovatartozás tekintetében nem egyértelmű régészeti jelenség kulturális helyének meghatározásánál nem 
elegendő annak rokonságát, kapcsolatait feltárni, hanem ugyanúgy figyelem fordítandó annak egyedi, a 
többitől eltérő vonásaira is. Ezt láttam feladatnak a tárgyalt leletegyüttes esetében is. A nagyszentmiklósi 
ábécének a keleti rokon írásoktól való eltéréséhez hasonlóan a kincs külső jegyei is egyrészt azt a triviális 
tényt tükrözik, hogy a nagyszentmiklósi kincs nem tekinthető szászánida, szogd, bizánci vagy kelet-európai 
steppei stb. ötvösmunkának, amint másrészt azt is, hogy az említettektől mindenképpen eltérő kultúrából 
és eltérő néptől kell, hogy származzék.

Mindezek után tekintettel arra, hogy egy gazdag és jó másfél évszázadon át békében élt népről van szó, a 
most tanulmányozott körülmény mögött nem elsősorban anyagi, hanem kulturális okot kereshetünk. Megis
métlem a fentebb már leírt evidenciát: a nagyszentmiklósi kincs azért egyedi, mert egy önálló kultúra terméke.

Egyetlen

A kora középkori Kárpát-medencében az 5. századot követően -  miként az anyagi kultúra minden vonat
kozásában -  a kincselrejtések gyakorlatában is alapvető változás figyelhető meg: a kincsekben nem szűköl
ködő 5. századot (Szilágysomlyó, Apahida, Hódmezővásárhely-Szikáncs, Nagyszéksós, Szamosfalva stb.) 
egy több mint fél évezreden át tartó „kincsszegénység”-periódus követi. A Kárpát-medencei népek közül 
Attila esetét illetően pontos értesülésünk van: a hun király faedényből ivott. Nem tudni, hogy a részéről ez 
személyes puritanizmus volt-e,1683 vagy sokkal inkább egyfajta konzervativizmus megnyilvánulása, a steppei 
népeknél fentebb már tárgyalt tartózkodás a nemesfém edényektől. Priskos rhétor jelentése, valamint az 
apahidai és a szilágysomlyói kincsek mindenesetre arról tanúskodnak, hogy Attila környezete nem követte 
a hunok és a korabeli steppei népek szokását: ők használtak (nemes)fém edényeket. Ami a langobardokat 
illeti, ők 568-ban magukkal vitték a vagyonukat, a gepida kincstárról pedig tudjuk, hogy 567-ben Bizáncba 
került. Mégha volt is tehát az utóbbiban saját, gepida készítésű nemesfém edény, az végleg elveszett, s ké
sőbb, az avar fennhatóság alá került, behódolt gepida előkelők már kevésbé lehettek abban a helyzetben, 
hogy nemesfém edényekből álló készleteket készíttessenek maguknak. De nem maradt fönn kincslelet a 
langobard-gepida háborúk korából, az avar honfoglalás idején és annak utána bizonyára hányatott sorsú al
földi gepidák területéről, valamint a Dunántúlról a langobardok elköltözése időszakából sem. A  hosszú ide
ig, egy negyed évezreden át tartó avar korból a nagyszentmiklósin kívül mindössze 3, illetve 4 db, jelzéssze
rűen ránk maradt kincset ismerünk, egyet-egyet a három periódusból (Tépe [?], Firtos, Nemesvarbók, 
Gács, Petrovci). Miért nem ástak el több kincset a háborús eseményekben rendkívül mozgalmas 7. század 
során (bizánci hadsereg Avaria szívében, a konstantinápolyi vereség belpolitikai hatásai,1684 avar-bolgár 
belháború, Kuber be- és elköltözése)? Minden drága ékszer, míves edény kizárólag a kagáni kincstárban 
lett volna (miért?), ahonnan 795 őszén a nagyszentmiklósi kivételével minden avar tulajdonban volt edényt 
elvitt volna Erik friuli őrgróf, majd 796-ban Kis Pippin? Jelenleg nincs kincs a Kárpát-medence politikailag

1683 Egy dilettáns pszichológus akár még össze is kapcsolhatná ezt az adatot azzal a másikkal, hogy Priskos mogorvá
nak látta őt a vendégasztalnál...

1684 A Bóna I. szerint 625 körül elrejtett firtosi kincs zárópénzei Somogyi P. levéltári kutatásai szerint később kevered
tek az eredeti pénzekhez, s így a kora -  az eredeti leletegyüttes alapján -  a 6. század közepére tehető. Az előké
születben levő munkájával kapcsolatos szíves szóbeli közléséért köszönetét mondok. A lelet teljes irodalmát ld. 
Somogyi (1997) 138.
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oly eseménydús 9. századából, valamint a magyar államalapítást előkészítő belső harcokban értelemszerű
en mozgalmas 10. századból sem. Továbbmenve: a szerintem a 9. század legelső éveire keltezhető (ld. alább) 
petrovci kincs esetében nincsen jel arra, hogy az nemesfém edényt is tartalmazott volna, s ugyanezt mond
hatjuk az 1000 után elrejtett nagyharsányi, valamint a 11. századból származó zsennyei és tokaji kincsekkel 
kapcsolatban is. Nagyszentmiklós tehát már csak ebben is teljesen egyedülálló, nemhogy a fémedényből ál
ló kincsek általános léte tekintetében.

Az avarok esete azért nagyon tanulságos, mert nekik megvoltak hozzá az anyagi lehetőségeik és -  a tépei 
tál és a budakalászi korsó kivételével -  mégsincsenek igazán figyelemre méltó nemesfém edényeik és még
sem maradt ránk sok avar kincs. Mi lett az avar uralom összeomlásakor a többi (rész)uralkodó vagyonával? 
Ez utóbbiról egyedül a petrovci kincs tanúskodik; a régészet a többi felsorolt kérdésre nem tud választ ad
ni. A maga területén csak annak leszögezéséig tud elmenni, hogy rámutat: a díszítetlen, egyszerű lemezből 
készült kunbábonyi, bócsai, Budapest-Tihany téri stb. edények csakis olyan 7. századi ötvösök készítményei 
lehetnek, akik nemcsak szerényebb technológiai ismeretekkel, de a szászánida, közép-ázsiai, bizánci kollé
gáikétól alapvetően eltérő művészi igényekkel rendelkeztek. így Nagyszentmiklós egyedi volta -  az arany 
nyersanyag, az edények nagy száma és egyedi díszítése -  a fentiek fényében még több hangsúlyt kap, bár 
egyben ellentmondásban is áll az előbbiekkel. Ezen ellentmondás feloldására a kinccsel kapcsolatban nin
csen semmi biztos támpontunk; csak egy hipotézist tudok itt javasolni.

1. Kutatási helyzetkép
E fejezet bevezetésében már rámutattam arra, hogy a Kárpát-medencében a hun kort követően általá

ban is rendkívül kis számúak a kincsek. Most még tisztázni kell: nem egyszerűen a kutatás hézagos volta az 
oka a Nagyszentmiklóshoz hasonló kincsek hiányának.

Lett légyen ugyanis bármelyik Kárpát-medencei régészeti kultúráról szó, azt valamilyen mértékben már 
eddig is ismertük, mert e régióban hosszú ideje rendszeres régészeti kutatás folyik. Rendkívül különös és fi
gyelmeztető, hogy mindennek ellenére mégsem evidens: mi a kincs történeti, kulturális közege; a 
Nagyszentmiklóst kutatóknak nem sikerült fölismerni s magától értetődő módon kimutatni a kincset körül
vevő társadalom régészeti leleteivel összekötő szálakat. Ennek oka semmiképpen sem a tudós nemzedékek 
tájékozatlanságában és szűk látókörében, az eddig napvilágot látott régészeti leletanyag számában, vala
mint annak ismerete alacsony fokában keresendő. A Kárpát-medencében feltárt avar és korai magyar sírok 
száma európai viszonylatban is kiemelkedően magas. Ennek köszönhetően kiváló ismeretekkel rendelke
zünk azon ötvöstárgyakról, amelyek a lelőhely szűkebb és tágabb földrajzi környezetében (Tisza-Maros- 
Körös köze) és a kincs korát illetően leginkább számításba vett korszakokban (6-9. és 10. század) a társa
dalom legtöbb rétegében használatosak voltak. Ezenkívül a kunbábonyi lelet révén viszonylag jól tájé
kozottnak tarthatjuk magunkat a 7. század 1. felében, közepén élt avar arisztokrácia luxus ötvöstárgyaival 
kapcsolatban is. Ami a honfoglalás kori vezetőréteg (?) ízlését és igényeit illeti, arról a pillanatnyi kutatási 
helyzetben elsősorban a zempléni, néhány karosi és a Hajdúságban feltárt sírok mellékletei alapján áll mó
dunkban képet alkotni, de persze a kincs lelőhelyének szűkebb környezetében (Csongrád és Békés megye) 
is érdemes a gazdagabb kora középkori leleteket szemügyre venni. Ami a 10. századi dunai bolgár arisztok
rácia luxustárgyait, ötvösségét és az azokon alkalmazott ornamentikát illeti, arról jóval kevesebbet tudunk, 
egyelőre csak Sivin/Seben zsupán csészéje és a preslavi kincs nyújt némi tájékoztatást, de a 
Nagyszentmiklóstól való óriási távolságuk így is jól látszik (vö. 120-121. old).

2. Nincsenek késő avar kori „vezéri” sírleletek sem!
A kutatás már korábban fölfigyelt arra,1685 hogy a kora avar korral szemben a késői korszakból nem is

merünk ún. vezéri sírt.1686 Az említett helyzetet kétféleképpen lehet felfogni, illetve kezelni. Az egyik a ku
tatásnak az a hallgatólagos közmegegyezése, ahogyan e probléma fölött mindenki átsiklik, s az adott hely
zetet a véletlennek, a szerencse hiányának tulajdonítják. A másik egy történeti koncepció, bár az is csak 
közvetve kínál rá magyarázatot. Eszerint az avar társadalom vezetése 680 után átstrukturálódott; az egysze
mélyes, dinasztikus irányításból egy társuralkodóval megosztott hatalmú kagán és helyi vezérek kezébe 
ment volna át az Avaria fölötti uralom.1687 E magyarázat elégtelen, mert magától értetődően a társuralko

1685 Bóna (1984) I. 319-320, 333-336; idem (1985) 16.
1686 A közép- és kelet-európai kutatás egyelőre nem használja a német nyelvű szakirodalomban már elterjedt megkü

lönböztetést a „Fürstengrab” és „Prunkgrab” között, vö. Kossack (1974); idem: Ostentatious Graves. Remarks 
about their Nature and Interpretative Value. In: Kossack (1998) 13-37.

1687 A társadalmi szerkezet megváltozásáról először Deér (1965) 737; ld. még Bóna I. az 1685. j.-ben idézett helyek.
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dónak és a helyi vezéreknek is kellett, hogy legyen vagyona. Valójában két, össze nem tartozó elem áll előt
tünk: a régészeti tény és az arra épülő történeti interpretáció. Márpedig ezeknek az összekapcsolása több 
mint bizonytalan, mivel maga a kiindulópont elhibázott: a kora avar kori „vezérek” történeti fogalma és a 
ténylegesen feltárt sírok régészeti adatai között diszciplináris és módszertani távolság van (történettudo
mány-régészet viszonya és a konkrét helyzetekre vonatkoztatva az összekapcsolhatóságuk problémája).

Segítheti a probléma kezelését egy olyan régióból vett párhuzam szemügyre vétele, amelyhez különben az 
avar kutatásban rendszeresen folyamodnak. Azonos jelenség fedezhető fel ugyanis a 8-10. századi Kazária 
régészeti anyagában is: mindmáig ott sincsen „vezéri” sír, a gazdagság ott is csak a férfisírok egy részénél, az 
öv- és lószerszámveretek nagy számában nyilvánul meg. Arany ékszerek, luxustárgyak gyakorlatilag nin
csenek,1688 s ott is az olyan típusú sírok nagy számával lehet találkozni, amelyet az avaroknál tapasztalható- 
val párhuzamba állítva „demokratikus szürkeséginek neveztem el,1689 ily módon jelezve a fémmellékletes sí
rok viszonylag nagy száma és a „vezéri” sírok hiánya közti ellentmondást. Közismert, hogy a Kazár és az Avar 
Kaganátusban mind tipológiailag, mind pedig a struktúrájában hasonló anyagi kultúra vette kezdetét a 8. szá
zadban. Az azonos típusú, technikájú (öntés) és ornamentikájú (indák vagy emberi, állati alakok) övgarnitú
rák, az azonos típusú lószerszám (egyenes talpú kengyel, nagyszámú lószerszámveret,1690 fegyverzet (csontos 
íj, egyenes szablya) és női ékszerek (gyöngyök, karperecek, ruhadíszek), az ornamentika azonos tendenciái 
(pl. az inda használata, a jelenetes ábrázolások csekély száma, a bekarcolt rajzok a csonttárgyakon) nemcsak 
a használt tárgytípusok, de azok társadalmi elterjedése tekintetében is élesen elkülönítik a két kaganátus 
együttesét a velük szomszédos kelet-, illetve közép-európai népek anyagi kultúrájától, s az utóbbiaknál egy
értelműen „gazdagabbak”. (A párhuzamos jelenségekről ld. 299-300. old.; a két kaganátus leletanyagában 
megfigyelhető számbeli különbségekre és a magától értetődő tipológiai eltérésekre most nem térek ki.) Fi
gyelemre méltó azonban, hogy -  Bizánctól, Dél- és Nyugat-Európától eltérően -  sem a kazáriai, sem az avari- 
ai leletanyagban nem figyelhető meg egy olyan minőségi tagozódás, amely a mellékletek darabszámában, a 
felhasznált nyersanyagban és a kézműves technikák tekintetében is tükröződött.

A két kaganátus anyagi kultúrájában mutatkozó párhuzamosság okát pontosan nem ismerjük. Hiba vol
na azt egyedül azzal magyarázni, hogy Kazáriában és Avariában egymással rokon népek is éltek. Reálisabb 
volna arra gondolni, hogy a hasonló etnikai alapokra épülő társadalmi és gazdálkodási szerkezet hasonló 
kulturális igényeket fejleszthetett ki. A párhuzamosság tényéből mindenesetre arra feltétlenül következtet
hetünk, hogy a két, egymástól földrajzilag távol eső, de egymással etnikailag és kulturálisan rokon kaganá
tusban azonos jelenségekkel számolhatunk, amikor a társadalom -  reményeink szerint felismerhető -  régé
szeti tükröződését kutatjuk, és a leletek nyelvén is igazolódni látjuk azt a triviális történeti tételt, mely 
szerint a szóban forgó kaganátusok struktúrája lényegesen különbözött az Európa említett régióiban kiala
kulttól. Kazária és Avaria e tekintetben is helyénvaló párhuzamba állítását indokolja, gazdasági struktúrá
juk azonosságát, valamint a lakosságuk azonos ütemű kulturális fejlődését jelzi az is, hogy az egymással sok 
hasonlóságot felmutató 8. századi anyagi kultúrájuk úgy alakult ki helyi fejlődés útján, hogy egy sor tárgytí
pus korábban (6-7. század) sem a Kárpát-medencében, sem a kelet-európai steppén egyáltalán nem, illet
ve alig fordult elő a női sírokban!

Itt említendő meg, mégha a gyengébb kutatási helyzet miatt csak feltételesen használva is az argumen
tum ex silentio-t, hogy hasonló helyzettel találkozunk, ha az I. Bulgár Cárság régészeti hagyatékát vesszük e 
tekintetből szemügyre. A  300 éves fennállása idejéből, a Bizánc ellen viselt győztes hadjáratok, bizánci adó
fizetések, a bizánci nemzetközi kereskedelemben való részvétel ellenére a dunai bolgárok területéről mind
össze egyetlen fémedény került be múzeumba, és 8-9. századi „vezéri” sírokról semmit sem tudunk. 
(A preslavi kincs a 10. századi protobolgár arisztokrácia egyik legkiemelkedőbb személye tulajdonában le
hetett, de fémedény nem volt benne.1691)

1688 Kivétel: a Romanovskaja stanica-i bizánci eredetű arany melldísz (288. kép), Id. Kropotkin (1962) ris. 18: 2; A. I. 
Seménov: Romanovskoe pogrebenie i donskie pamjatniki presaltovskoj kul’tury chazarskoj vremeni. In: Problemy 
chronologii archeologiceskich pamjatnikov stepnoj zony Severnogo Kavkaza. Red.: V Ja. Kijasko. Rostov na 
Donu 1983, 98-102; idem: Chudozestvennyj metall romanovskogo pogrebenija na Donu. In: Chudozestvennye 
pamjatniki i problemy kul’tury Vostoka. Red.: V. G. Lukonin. Leningrad 1985, 90-100. Sokatmondó, hogy az egy
kor hatalmas, mára részben elkallódott slavjanski kincsben (8. század) a solidusok mellett valószínűleg nem vol
tak ékszerek, ld. Seménov (1994).

1689 Bálint (1996) 941-942.
1690 Figyelemre méltó: az utóbbiak a késő avaroknál mind technikailag, mind az ornamentika tekintetében igényesebb 

kivitelűek, mint a szaltovo-majaki kultúra átlagos garnitúrái.
1691 Totev (1982).
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A fenti kitérő az írott források által roppant szűkre szabott lehetőségeknél nagyobb súllyal hívja fel a fi
gyelmet két körülményre:

a) más, szintén Európában élt steppei eredetű népeknek -  egyikük esetében a Kárpát-medencénél jóval 
nagyobb -  fennhatósági területén eddig egyáltalán nem került napvilágra a nagyszentmiklósit súlyban, da
rabszámban és minőségben akár csak megközelítő, nemesfém edényekből álló kincs- és sírlelet;

b) az említett népeknél -  az előbbivel nyilván valamilyen összefüggésben -  nincsenek kiemelkedően gaz
dag sírok.

Kincsünk magános volta ezáltal nyomatékot, egyszersmind egy új szempontból -  igaz, halvány -  magya
rázatot kap; hogy tudniillik nem pusztán a véletlen játékával, nem egyszerűen a kutatás hiányosságával, ha
nem egy általános, steppei eredetű jelenséggel van dolgunk.

A kincs egyedi és egyedülálló voltának kulturális és gazdasági eredői

Amennyiben nemcsak Nagyszentmiklóst, valamint az eurázsiai steppét nézzük, hanem a kora középkori 
Észak-, Közép- és Kelet-Európát is, akkor kiderül, hogy ott sem alakult ki fejlett, önálló fémedény-művesség. 
Ennek okát a kulturális és gazdasági-társadalmi körülményekben sejtem, de a továbbiakban csak a Kárpát
medencével és a steppével foglalkozom.

A  társadalmi kapcsolatrendszer típusa

A hiány egyik oka Európa ezen régióinak a nem-római, illetve nem-bizánci alapú társadalmi szerkezetéből, 
illetve kapcsolatrendszeréből következik. A kora középkori európai feudalizmusban a fémből készült edé
nyek használata a társadalom működésének egyik fontos eleme volt. A nyugat-európai és az itáliai társada
lom világi és egyházi kapcsolatrendszerét a római alapokra visszavezethető largitio, illetve donatio határozta 
meg, így volt ez az antik Rómában és Bizáncban, valamint a szászánida Iránban is. A fémedények készítte
tése és ajándékozása -  társadalmilag és a számbeliség tekintetében szűkebb keretek között -  már a késő csá
szárkori Rómában is jelen volt. Az ajándékozás gesztusa -  a magasabb rangot, illetve az alávetettséget kife
jezve -  a kora középkorra az európai feudális társadalom működésének szerves része lett.1692 Már a 7. századi 
források gyakran szólnak ezüstedények ajándékozásáról, s a 9. századi adománylevelek, végrendeletek a kö
zép- és kelet-európai kutató számára irigylésre méltó részletességgel tudósítanak a legkülönfélébb ékszerek, 
edények, evőeszközök, fegyverek, lószerszámok, könyvek bőségéről, a fémedények különféle fajtáiról 
(phiala, calix, scyphus, ampulla). A feudális urak egymásnak és alattvalóiknak, valamint az egyháznak rend
szeresen adományoztak fémedényeket, étkészleteket. Az ilyen adományozás a felek azonos társadalmi hely
zete esetén a kapcsolatok fenntartásának elengedhetetlen eleme, eltérése esetén az alávetettség kifejezése, 
illetve annak elfogadása, az Egyház irányában pedig a kereszténység iránti elkötelezettség szintén általáno
san elvárt jele és gyakorlata volt.1693 A kereszténységre alapuló európai feudalizmus kulturális megnyilvánu
lásaihoz szervesen hozzátartozott az egyháznak ötvöstárgyakkal történő megajándékozása, valamint az erek
lyetartók készítése, ami természetesen szintén élénkítőleg hatott az ötvösségre és hozzájárult a tárgyak 
nagyobb számban való fennmaradásához. Ezek után nyilvánvaló, hogy az ötvösműhelyek léte, fenntartása és 
folyamatos működése nem kizárólag egyes uralkodók vagy feudális urak kénye-kedvétől, kulturáltsági foká
tól vagy éppen alkalom szülte anyagi helyzetétől függött. (Ez utóbbi igen fontos tanulság a bennünket köze
lebbről érdeklő régió szempontjából.) Ennek köszönhetően halmozódhattak föl mind Nyugat-Európában, 
mind Bizáncban tekintélyes fémedény-készletek a világiak kezén és az egyházi intézményekben egyaránt, így 
vált lehetővé, hogy még egészen kis bizánci helységekből is olyan kincsek láthattak napvilágot, mint amilye
nek eddigelé nem ismertek az ottani tulajdonosoknál feltétlenül jóval tehetősebb Kárpát-medencei vezérek 
ránk maradt értéktárgyai közül (pl. az 5[—6]. századi sucidavai kincs: 6 db tál és kanál, kis és nagy korsó, pate
na, ereklyetartó stb.,1694 a 6. századi Kaper Koraon-i kincs: patenák, kelyhek, füstölők, korsó stb.1695). Külön 
tanulsággal szolgál a Bizánci Birodalom-szerte a 6-7. században nagy számban használt monogrammos ka-

1692 J. Hantiig: „Ars donandi”. Zur Ökonomie des Schenkens im früheren Mittelalter. In: Armut, Liebe, Ehre. Studien 
zur historischen Kulturforschung. Hg.: R. v. Dülmen. Frankfurt/Main 1988, 11-37.

1693 Ibidem.
1694 T. Cliante-A. Radulescu: Le trésor de Sucidava en Mésie seconde. RevArch 1988, 357-380, vö. 112. kép.
1695 Boyd (1986).
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288. 8. századi bizánci arany melldísz (M: 4:5): Romanovskaja stanica

nalak szemügyre vétele.1696 Egy-egy kincsben több is akad belőlük, annak jeléül, hogy ezek az eredeti funk
ciójukon túlmenően valóban a római hagyományokra visszamenő bizánci és meroving1697 (udvari) étkezési 
kultúra és a társadalmi kapcsolatok ápolásának kifejezői is voltak. Egyáltalán véletlen tehát, hogy került be
lőlük a 7. század mindhárom leggazdagabb „barbár” uralkodói sírjába, ásták meg légyen azokat Nyugat-, Kö
zép- vagy Kelet-Európábán (Sutton Hoo, Kunbábony, Mala Perescepino) -  az akkulturáció egyik apró jele 
volt ez a barbár társadalmak legmagasabb csúcsain, de „lejjebb” már kevés jutott abból. Ami a 7. századi avar 
arisztokráciát illeti, az éppenhogy kimozdult az egyedi esetekhez, a spontán adódó alkalomhoz igazodás pont
járól,1698 megteremtvén egy saját fémedény-művességet, s ezért külön kellene töprengeni azon, hogy ez miért 
nem folytatódott a 8. században. Mint erre már utaltam, az egyértelmű, hogy a többnyire szerény kivitelű 
fémedények nem általános, de tagadhatalanul karakterisztikus használata az avaroknál nemhogy az elmara
dottságuk jelének nem tekinthető, hanem éppenséggel a steppei hagyományoktól való elszakadásukénak és 
a magas civilizációkhoz való fölzárkózásuk (iránti igény) tanúságának.

A fémedények korlátolt használatának gazdasági vonatkozásai

Miközben a „társadalmi igény” taglalásával a tárgyalt jelenség szubjektív oldalát néztük, nem szabad meg
feledkezni annak objektív vonatkozásairól sem: a gazdasági és a társadalmi berendezkedésről.

Nagyszentmiklós ezen különlegességének, az egyedi és egyedülálló voltának magyarázatára az nem jö
het számításba, de még csak ötletszerűen sem, hogy nem ismernénk kellőképpen a kora középkori bizánci 
és ázsiai ötvösművészetet, márpedig -  továbbra is ezzel az alaptalan, de ebben a formában soha föl sem me
rült érvvel játszadozva -  a szóban forgó kincs éppenséggel azok valamelyik, még mindig hiányzó láncszemé
hez kapcsolódnék. A bizánci és ázsiai fémedény-művességek jellegzetes vonásai ugyanis igen jól ismertek. 
Természetesen fog még a jövőben napvilágra kerülni sok olyan bizánci, szászánida, közép-ázsiai edény, 
amelyiknek az addig ismeretlen formája, ábrázolásai és díszítőelemei nóvumnak fognak számítani. Ugyan
akkor aziránt már most sem lehet kétségünk, hogy valamennyi, a jövőben megismerendő és valamilyen új

1696 V Milojcic: Zu den spätkaiserzeitlichen und merowingischen Silberlöffeln. BRGK 49 (1968) 111-152; Hauser 
(1992); az antik előzményeikhez Id. D. Sherlock: Zu einer Fundliste antike Silberlöffel. BRGK 54 (1973) 203-211.

1697 Weidemann (1982) II, 360.
1698 A Bizáncból adóba, „ajándékba” kapott javakat ld. Pohl (1988) 180-181.
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vonásával a tudománynak netalán meglepetést okozó ötvöstárgyat a bizánci, szászánida és közép-ázsiai ne- 
mesfémedény-művességgel kapcsolatos jelenlegi ismereteink alapján mindig egyértelműen be lehet majd so
rolni az említettek egyik vagy másik fő csoportjába. Ezért a számba vehető területek ötvösségének áttekin
tése alapján nagyon is lehetségesnek tartom egy-egy „igen jó párhuzam”, „analógia” jövőbeni előkerülését, 
de nem hiszek egy, Nagyszentmiklóst az előbbiek bármelyikéhez fűző hiányzó láncszem -  egyébként telje
sen bizonyíthatatlan -  létezésében. (Ilyen különben is -  ha egyáltalán -  egyedül a Kárpát-medencéből és ta
lán a Balkánról várható.) Meglehet, egy ilyennek a feltételezése egyes kutatók számára megnyugtató lenne. 
De jobban megnézve bárki beláthatja: a keleti és a bizánci fémedények típusai és az edények ornamentiká
ja meglehetősen egységes; a múzeumok kiállításain és a műtárgy-kereskedelemben fölbukkanó új tárgyak 
között egyszerűen „nem fér el” egy ilyen, tisztán spekuláció révén feltételezhető láncszem. Ezért hát a meg
győződésem szerint nem a bizonytalan jövendőben előkerülő, ismeretlen típusú és ornamentikájú bizánci 
és ázsiai leletektől kell és lehet várni a közvetlen magyarázatot Nagyszentmiklós egyedi és egyedülálló vol
tára, amint nem a Kárpát-medencei régészeti feltárások intenzitásának fokozásától sem. Ami minden más 
kora középkori európai kincs esetében egyértelmű, az Nagyszentmiklósnál éppenséggel az alapproblémát 
jelenti: nem kapcsolódik evidens módon a környezete régészeti emlékeihez.

E helyzet szemléltetésére több kép is kínálkozik. Már Pulszky F. nagyszerűen érzékeltette a nagyszent- 
miklósi kincs magános voltát, amikor a bibliai Melchizedekkel állította párhuzamba, akinek „sem szülője, 
sem magzatja” nem volt.1699 Hivatkozhatunk J. Swift „lebegő szigetére” is, amelyik önálló életet élt, és csak 
egy alkalomszerűen lebocsátott hágcsóval tartott kapcsolatot a földdel, majd egy tetszés szerinti másik hely
re továbbrepült. Alkothatunk magunknak romantikus ihletésű képet is, Nagyszentmiklóst az avar lapályból 
kiemelkedő magános kőszirtnek beállítva, de ezt a helyzetet mégis egy kronológiailag és tematikailag nem 
ideillő, ámde kulturális tekintetben rokon -  mert szintén ázsiai gyökerű! -  példa fejezi ki mindennél érzék
letesebben; a Nagyszentmiklós kutatásában elsősorban érintett közép- és kelet-európai kutatók középgene
rációja erre fogékony a legjobban. Mert ugyanilyen volt a szovjet rakétatechnika helyzete is az azt körülve
vő társadalomban: úgy mutatott fel csúcsteljesítményeket a világméretű versenyben, hogy közben az ország 
gazdasági és tudományos életétől, mindennapjaitól hermetikusan el volt zárva!

A nagyszentmiklósi kincsnek ez a magános, a környezete régészeti kultúrájától elszigetelt volta olyan je
lenség, ami rendkívül távol áll a Nyugat- és Dél-Európában a kora középkorban végbement folyamatoktól 
és attól a képtől, amelyik a források s az ott előkerült leletanyag alapján kibontakozik előttünk. A  kora kö
zépkori Európának azon részében, ahol a feudalizmus bölcsője ringott, a régészetben a kincsek esetében 
sosem mutatkozott ekkora bizonytalanság a tárgyak készülési korának és hovatartozásának tekintetében, 
ezenkívül ott egyetlen alkalommal sem figyelhető meg a nagyszentmiklósiéhoz hasonló elszigeteltség. Ez 
pedig azért van, mert a kora középkori Nyugat- és Dél-Európában az anyagi kultúrában megnyilvánult je
lenségek -  és éppen ezért a társadalom minden jelensége és folyamata, így az ott lejátszódott fejlődés is -  
mindig a gazdaság és a társadalom közös erőfeszítéseinek voltak gyümölcsei, ezért a felfedezések és az arisz
tokrácia exkluzív kultúrája kisebb-nagyobb fáziskésésekkel ugyan, de mindig eljutottak a társadalom közép
ső és alsóbb rétegeibe. Ha ugyanezt másfelől, a társadalmi piramis alapja felől nézzük, akkor azt látjuk, 
hogy a kora középkori Nyugat- és Dél-Európában a tárgyi és kulturális alkotások szervesen kapcsolódtak a 
közvetlen földrajzi és politikai környezetük kultúrájához. Az ottani, nemesfémből készült kincsek -  a készí
tésük során alkalmazott forma, díszítés és ötvöstechnika tekintetében egyaránt -  minden esetben jól felis
merhetően beleillenek az adott kor és régió többnyire szerényebb minőségű régészeti leleteinek és művé
szeti produktumainak sorába. Ott jól működött a közlekedőedény, az átjárhatóság a „szárak”, azaz a 
társadalom felső és alsó rétegei között mindkét irányban teljes volt: a fejedelmi leletekben tükröződnek a 
középréteg és a köznép sírjaiból ránk maradt tárgyak formái, valamint azok ornamentikája és technikája 
(csak éppen drágábbak és igényesebb kivitelűek voltak), ugyanakkor az utóbbiaknál is pontosan fölismer- 
hetők mindazon jegyek, amelyek az arisztokrácia ékszereit, használati eszközeit jellemzik (csak éppen ke
vésbé értékesek voltak, szerényebb anyagfelhasználással és technikai apparátussal készültek). így pl. az 
5. századi domagnanói és a 10-11. századi hiddenseei kincs darabjai egyedül a gazdagságuk, a technikai 
színvonaluk szempontjából különböznek a régiójukban, az 5. századi Nyugat-, Közép- és Dél-Európában, 
illetve a 10-11. századi Észak-Európában napvilágot látott, szerényebb értékű leletanyagtól (a tipológiai 
különbségektől most természetesen tekintsünk el). Ugyanígy Nyugat-Európában a kora középkori királyi 
sírleletek sem álltak idegenül és fényévnyi távolságban nemcsak a társadalom előkelő (ld. pl. Childerich, 
„Arnegunde”, „Redwald” sírja, a kölni dómban feltárt Meroving királysírok, az Oseberg-lelet), de még az

1699 Pulszky (1897) 63. 
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alacsonyabb helyzetű rétegeinek anyagi kultúrájától sem. Nyugat- és Dél-Európában tehát mindaz, amit a 
Prachtkunst fogalmába lehet sorolni, az valóban a társadalmi piramis hegyét és csúcsát jelentette, a csúcs
teljesítmények valamennyi főbb tipológiai, ornamentikái részletei jól felismerhetők az alacsonyabb színvo
nalú és értékű termékekben. Másként fogalmazva: a Prachtkunstban benne volt az egész régió, kultúra 
és/vagy népesség kultúrája is -  a különbség a királyi és a köznépi ötvöstárgyak között pusztán annyi volt, 
hogy az előbbiek természetszerűen az ott és akkor lehetséges legmagasabb technikai és művészi színvona
lat képviselték és a legdrágább nyersanyagok felhasználásával készültek.

Középiskolások is tudják, hogy Kelet- és Délkelet-Európa a kora és java középkorban egy másfajta, nem
európai típusú fejlődésen ment keresztül, és hogy a Nyugat-Európában lejátszódott folyamatok -  amennyi
ben egyáltalán! -  mindig is csak fáziskéséssel jutottak el ebbe a régióba. Ennek elemzése természetesen 
nem e könyv feladata, de már egyedül az avarokat és a honfoglaló magyarokat figyelve is olyan kérdések 
merülhetnek föl, amelyek taglalása nem egyszerűen a tárgyalt témától vezetne messze, hanem amelyek a 
történetelméleti vonatkozásaik révén egyáltalán nem is régészeti tárgyú könyvbe tartoznak.1700 Ilyen lenne 
pl. annak beható vizsgálata, hogy az ötvöstárgyak technikai és társadalmi rétegződése az avar társadalom
ban és gazdaságban miért nem hasonlít a merovingoknál, itáliai langobardoknál, majd a karolingoknál ta- 
pasztalhatóhoz. Amikor szemmellátható, hogy az arany álcsatok a 7. század 1. felében a steppei arisztokrá
cia öveinek egyik jellegzetességét jelentették, hogyan lehet rangjelző szerepet tulajdonítani nekik, amint ezt 
László Gy. vélte, ha a „vezérek”-ének gondolt arany példányokénál alacsonyabb rangúnak feltételezett pré
selt ezüst álcsat-leletek1701 területileg korlátozottan, szinte kivétel nélkül a Dunántúlon láttak napvilágot? 
Ugyanez a kérdés a 8. századi övékkel kapcsolatban is föltehető: miért nincsen akár csak néhány1702 öntött 
arany övgarnitúra az avar kori tárgyak tízezreit őrző múzeumokban?1703

Most pedig tegyük föl ezt a kérdést Nagyszentmiklósra vonatkoztatva, konkrétan: a termékek társadal
mi elterjedése az avar ötvösség esetében miért alakult másként, mint a kaganátustól nyugatabbra eső régi
ókban? Magyarázható lenne ez az avar ötvösök (hipotetikusan: alacsonyabb [?]) számával, lehetne (szintén 
hipotézisszerűen!) fejtegetni, hogy a kagáni műhely látta volna el ötvöstárgyakkal az egész társadalmat1704 -  
úgy gondolom azonban, hogy nem ezek, illetve nem ilyenek voltak az okok. Föl lehetne vetni, hogy alapve
tően eltért volna az avar arisztokrácia és a köznép ötvöseinek műveltsége -  ennek nagy valószínűsége mel
lett is úgy vélem, hogy ez sem lehetett az igazi indíték.

Az avaroknál -  miként egész Közép- és Kelet-Európábán is -  hiányzott a piaci árutermelés, a rendsze
res belső kereskedelem és a nemzetközi kereskedelembe való bekapcsolódás. Mindebben a szervezett ke
retek között és folyamatosan történő kézműves tevékenység megléte a meghatározó, az ugyanis magával 
vonja a piaci termelés és az utóbbi által a kereskedelem kialakításának igényét. A piac működése volt az, 
ami az európai feudalizmusban természetes módon és -  kisebb mértékben -  Bizáncban biztosította az arisz
tokrácia és a köznép anyagi kultúrája közti áramlást és az arra irányuló igény folyamatosságát. Nem kis je
lentőségű továbbá az a körülmény, hogy ott volt(ak) olyan társadalmi réteg(ek), amely(e)k nemcsak 
igényelté(k) a luxusárukat, de azokat meg is tudtá(k) fizetni. Márpedig ez utóbbit csakis állandó jövedelem- 
források + működő adórendszer esetén lehetett megtenni, ami természetesen folyamatos árutermelést fel-

1700 Egyébként is nagy kérdést jelent, hogy mindez egyáltalán tanulmányozható-e, minthogy semminemű forrásada
tunk nincsen és nem is várható erre vonatkozóan.

1701 É. Garant: Bemerkungen zum ältesten Fundmaterial der Awarenzeit. In: Typen der Ethnogenese unter besonde
rer Berücksichtigung der Bayern. Hg.: H. Friesinger-F. Daim. II. Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Phil.-Hist. Klasse, Denkschriften 204, Veröffentlichungen der Kommission für Frühmittelalterforschung 13 (Wi
en 1990) 271, Abb. 11: 2; 270, Abb. 10: 9. E cikket nem ismeri a legújabb összefoglalásuk: Balogh Cs.-fKőhegyi 
M.: Fájsz környéki avar kori temetők II. Kora avar kori sírok Fajsz-Garadombon. MFMÉ -  StudArch 7 (2001) 
333-363.

1702 Kivételt jelent a sokat idézett mátészalkai szíjvég (254. kép: 1) és, a tabi övbújtató, vö. Garant (1993) 194, Taf. 69: 8; 
223, Taf. 98: 4.

1703 Az avar és honfoglaló magyar régészeti kutatásban általában rangjelzőnek tartott tárgytípusokat s magát a rang
jelző szereppel kapcsolatos koncepciót gondosabb elemzés alá kellene vetni. Megszívlelendő, hogy pl. H. Steuer 
szerint egyáltalán milyen előfeltételek teljesülése esetén lehet a meroving leletanyagban a fegyverek rangjelző 
szerepéről beszélni: a) a temető valamennyi halottját azonos rítus szerint temették el, b) a halott mellé az életé
ben használt fegyvert temették, c) a fegyver birtoklása valóban egy helyzetet tükrözött, ld. Steuer (1987). Ha mind
ezt a szóban forgó Kárpát-medencei társadalmakkal kapcsolatban végiggondoljuk, valószínűleg szükséges lesz re
vízió alá venni a régészeti alapon feltételezett szerkezetükkel kapcsolatban eddig leírtakat.

1704 Ez a gondolat valóban fölmerült, de -  okkal -  teljesen visszhang nélkül maradt, vö. Fettich (1965) 96-102.
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tételez és a termékek ugyancsak folyamatos eladását. A kézművesség tekintetében: igény, árutermelés, fize
tőerő, kereskedelem s ráadásul mindebben a folyamatosság -  ezek kellenek a társadalom és a gazdaság rend
szeres, kiegyensúlyozott és fejlődőképes kapcsolatához. Ez az, ami adva volt a Bizánci Birodalomban, ahol 
az állam valamennyi intézménye évszázadokon át több-kevesebb zökkenővel, de folyamatosan működött; 
Itáliában, a Meroving Királyságban és a Rajna mentén pedig a kora középkor folyamán a késő antik struk
túra alapjain egy újfajta, a középkori (és a mait megalapozó!) Európa jövőjét előkészítő gazdaság volt ki
épülőben. A Kárpát-medence, azaz Nagyszentmiklós természetes földrajzi és kulturális környezete, vala
mint a kelet-európai steppe -  azaz a kincs általánosan feltételezett etnikai és kulturális háttere -  mindezen 
végzetesen kívül maradt, és csak a magyar államalapítás után kapcsolódott be az európai folyamatokba.

Az avaroknál az ötvösség alacsony technikai színvonala és társadalmi beágyazottsága, a fémműves tevé
kenység szervezetlen volta, háziipari szinten történő művelése miatt feloldhatatlan ellentmondás feszült a 
Prachtkunst és az angewandte Kunst között. (Az előbbi a gazdagság és presztízs tényleges kifejezője, míg az 
utóbbi díszítő funkciót lát el, a népművészet színvonalán.) A „Prachtkunst” fogalma alá az egész kora kö
zépkori Kárpát-medence és kelet-európai steppe helyi készítésű edényei közül egyedül a nagyszentmiklósi 
kincs sorolható -  minden más edény, ékszer, öv- és lószerszámveret iparművészeti munkának minősíthető. 
Ezért aztán nem véletlen, hogy a „Kunstindustrie” fogalmát A. Riegl éppen a késő római kort tanulmányoz
va alkotta meg; ez a korszak és társadalom volt az, ahol a kézművesség bizonyos területei (pl. fazekasság, 
fémedény-művesség) először öltöttek kézműipari formát a termékek iránt megmutatkozó széles és állandó 
társadalmi igény miatt. Ez a struktúra Itáliában és a Keletrómai Birodalomban, illetve Bizáncban, majd a 
Meroving Királyságban szervesen fejlődött át, s lassan mindenütt ugyanígy történt Európában, ahol és 
amikor a feudalizmus kezdett kibontakozni. Más volt a helyzet az avaroknál: náluk széles és állandó társa
dalmi igény kizárólag a személyes és mindennapi használati tárgyak és egyszerű ékszerek előállítása iránt 
nyilvánult meg, míg pl. a fémedényekére nem. A rendkívüli kivételek és egy forrásadat1705 egybehangzóan 
azt mutatják, hogy a bizánci edényeket olykor elfogadták ugyan az avarok, de a lehetőségeikhez mérten 
mégis igen ritkák. Ennek okát megmutatja a tépei táltöredék (119. kép: 1). A  Justinianus pecsétjével ellá
tott tál földarabolása ugyanis egyértelműen bizonyítja: az avarok még ezt a kézenfekvő rendeltetésű, sokfé
le asztali szokás alkalmával is fölhasználható tárgyat sem tudták beleilleszteni az ünnep- és hétköznapjaik
ba! (Hasonló játszódott le a kunágotai kard esetében is, amikor egy ládikaveretet vágtak szét, hogy azzal 
kardot díszítsenek1706 -  oly módon, hogy a lemez eredeti ábrázolásai érthetetlenné váltak!) Sem az idegen 
tárgy, sem annak díszítése nem keltette tehát föl az avar tulajdonosának érdeklődését. A  tépei tál és a kuná
gotai ládikaveret feldarabolása a kulturális elzárkózás, de legalábbis érdektelenség látványos illusztrációja. 
(A jelenség rendkívül érdekes, kutatatlan, az elemzése nem tartozik ide.)

Az avarok a Kárpát-medencében töltött harmadfél évszázad alatt nem váltak olyan néppé, amelyik rend
szeresen használt volna ünnep- és hétköznapjaiban fémedényeket; ugyanez áll a dunai bolgárokra és -  az 
import edények által kínált lehetőségnek köszönhetően kisebb mértékben -  a kazárokra is. Az avaroknál ez 
a folyamat a 7. században elkezdődött ugyan, de teljesen megszűnt a 8. században. E jelenség elemzése -  
már amennyiben elvégezhető -  meghaladja a jelen könyv kereteit. Az adott kutatási helyzetben valószínű
nek tartom, hogy ennek közvetlen okai az avar és általában a steppei gazdasági és társadalmi struktúrában 
rejlettek, de a jelenség gyökerét tekintve mindez kulturális indítékú volt. A társadalmilag széles használat 
hiánya nyilvánvaló keleti örökség volt -  ezen kellő rugalmassággal, nyitottsággal éppenséggel lehetett vol
na változtatni. Hogy a fémedények használata mégsem vált általánossá az avaroknál még a Kárpát-meden
cében sem, az már egy merevség megnyilvánulása volt; feltételezésem szerint ugyanazé, amely végül is meg
akadályozta a bizánci és a nyugat-európai civilizációhoz vezető akkulturációt. Az avar sírokból származó 
nemesfém edényeknek a bizánciakhoz és a nyugat-európaiakhoz viszonyítva csekély száma, azoknak ötvös- 
technikailag szerény színvonala, valamint a releváns szórvány- és kincsleletek hiánya1707 egyértelműen mu
tatja: e nép sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nem jutott el ahhoz, hogy fejlett fémedény-művessé- 
ge alakuljon ki. Mint erről már esett szó, a steppei hagyományokat, illetve szokásrendszert tekintve ez nem 
is meglepő; sőt, a most szerény számúnak és színvonalúnak minősített leletek alapján úgy tűnik, hogy az 
avarok éppenséggel már elmozdultak attól a nullponttól, amelyen a velük egykorú eurázsiai steppei népek

1705 Ld. 812. j.
1706 László Gy.: A kunágotai lelet bizánci aranylemezei. ArchÉrt 51 (1938) 55-86; idem: A kunágotai lelet aranyvere

tes kardja. ArchÉrt 77 (1950) 31-32.
1707 Kivétel: Nemesvarbók és Tépe -  mindkettő nem avar, hanem bizánci készítmény! (Az első valószínűleg provinci

ális, a második fővárosi készítmény.)
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az önálló fémedény-művesség kialakításában álltak. Ez a szerény változás -  a Kelettel összehasonlítva -  kul
turális tekintetben nagy jelentőségű volt ugyan, de a mértéke az avar kézművesség és gazdasági élet vonat
kozásában jelentéktelen volt. A kisszámú fémedény előállítása sem következménye, sem előfeltétele nem 
volt -  nem is lehetett! -  annak, hogy a társadalomban és gazdaságban is kialakulhatott volna olyan igény és 
kézművesség + piac, melyből mindhárom egymást feltételezve és működtetve létrehozott volna egy virág
zó avar fémedény-művességet. (Ez persze nem egyedül az avar társadalom és gazdaság fejletlenségének je
le; a nagy civilizációkon kívül ugyanezzel találkozunk egész Európában és Ázsiában is.)

Hol és hogyan helyezhető el e helyzetben a tipológiailag, technikailag és művészetileg egyaránt teljesen 
egyedülálló nagyszentmiklósi kincs?

Ha szembeállítjuk az avarok Kárpát-medencei történelmének első, hadi sikerekben nem szűkölködő fél 
évszázadát az egykorú Európában kibontakozóban levő feudális fejlődéssel, akkor kiderül: a bizánciakkal 
szemben megmutatkozó -  rövid horderejű és lokális jelentőségű!1708 -  katonai erejüket nem tudták és/vagy 
nem akarták úgy kamatoztatni, hogy az a pillanatnyi sikernél hosszabb érvényű, netán maradandó hatással 
legyen a gazdaságukra, az életformájukra és a kultúrájukra. Nem kívántak kikényszeríteni a császártól elő
nyös kereskedelmi szerződéseket (mint tette ezt a dunai bolgár Tervei 715-ben, Krum 813-ban, majd Sime
on 894-ben), nem akarták valamilyen termékük „megvásárlását” fegyverrel rákényszeríteni a bizánciakra; 
mint tették ezt a türkök a kínaiakkal szemben.1709 (Külön figyelemre méltó, hogy az avarok nem nyúltak a 
steppei népek hagyományos ló-valutájához.1710) A keleti türkök 744-ben Ozmis kagán halálakor az uralko
dójuk emlékét megörökítendő építőmestereket kértek a Mennyei Birodalomból -  ezzel szemben az avarok 
nem éltek azzal a lehetőséggel, hogy a hozzájuk került bizánci építőmesterek valami maradandót is alkot
hattak volna; az utóbbiak tudását egyedül a pillanatnyi katonai előny megszerzésére fordították (ld. a dunai 
hajóhíd építtetése 573-579 között). Az avar politika, gazdaság és szellem e nagymértékű elzárkózását és ru
galmatlanságát egy másik szempont fölvetésével is lehet illusztrálni.

Egy korábbi munkámban már fölhívtam az avar kutatás figyelmét arra a szemléletes forrásadatra, amely 
pontos számszerűséggel érzékeltette, hogy ugyanazon aranyértéknek egy töredéke, amit az avarok évente 
kaptak adóba, micsoda maradandó építészeti műremek létrehozására volt fordítható a Bizánci Birodalom
ban (a ravennai San Vitale építése 526-548 között „mindössze” 26 ezer solidusba került, vö. Agnellus 
XXIII:59).1711 Azóta C. Morrisson egyik legutóbbi cikkében két másik, az avar gazdaságpolitikára nézve ha
sonlóan beszédes, egykorú adatra bukkantam. Mindkettő a 6. század közepéről való, az első egy kisebb 
thessaliai szentély építésére adott 400 solidusról szól.1712 A második szerint pedig a Hagia Sophia -  az ak
kori világ legnagyobb és legékesebb temploma -  szentélyének díszítményeit (oltár, ciborium, chancel, 
ambo, synthrotonon, középső kapu) 160 ezer solidus értékben vonták be ezüsttel.1713 Ezeket az adatokat ta
nulságos összevetni azzal a ténnyel, hogy mi lett az avarok bizánci „bevételeiből”. Az 573 után a béke fejé
ben nekik fizetett évi 60 ezer, 578-tól évi 80 ezer solidus, a 626. évi vereségig a váltságdíjakkal együtt kapott 
összesen 4,5 millió solidus1714 részben -  valószínűleg a szó szoros értelmében -  porrá vált (elterjedt véleke
dés szerint az évi adó bizonyos hányadát selyem tette volna ki), illetve elfolyt (a viszonylag kisszámú arany 
fülbevalótól és még kevesebb övverettől eltekintve), részben pedig megsemmisült a frank kézre került avar 
kincstárral. Mindkét eshetőség lényegében ugyanazt a gazdaság- és kultúrtörténeti tanulságot kínálja: az 
avarok semmilyen formában sem kamatoztatták a kizsarolt aranytömeget. Ez a pangó (W. Pohl: „presz
tízs”1715) gazdaság s mindaz, ami azzal járt, illetve aminek a következménye volt, az avarok nem-európai tí
pusú kultúrájának megnyilvánulása volt. Ezek is okai a nagyszentmiklósi kincs egyedülálló voltának.

1708 Az avar katonai fölény feltételezésének a magyar kutatásban jelen levő romantikus illúziójával végre leszámol 
Bóna (2000) 167, 169.

1709 H. Ecsedy: Trade-and-War Relations between the Turks and China in the Second Half of the 6th Century. 
ActaOrientHung 21 (1968) 131-180.

1710 Ez közvetett módon megerősíti azt az immár általános nézetet, mely szerint a Kárpát-medencében nem folytat
ható a steppén űzött mértékű nagyállattartás, vö. D. Sinor: Horses and Pasture in Inner Asian History. Oriens 
Extremus 19 (1972) 182-183.

1711 Bálint (1993) 232; idem (1995) 293.
1712 Morrisson (1995) 547. 27. j.
1713 Ibidem 548.
1714 Kovacevic (1962/63) 125; Bóna (1984) 324; Pohl (1988) 180-181; M. Hardt: The Nomads Greed for Gold: from 

the Fall of the Burgundians to the Avar Treasure. In: The Construction of Communities in the Early Middle Ages. 
Ed.: R. Corradini et alia. TRW 12 (Leiden-Boston 2003) 96-107.

1715 Pohl (1990) 94.
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Összefoglalva:
A nagyszentmiklósi kincs egyedi és egyedülálló az avar kori, a Kárpát-medencei és általában a közép-, 

délkelet- és kelet-európai leletek univerzumában. Ennek többféle oka van:
a) Kulturális:
-  Egy teljesen önálló kultúra egyedi csúcsterméke.
-  A  kora középkori Közép-, Délkelet-, Kelet-Európa és az eurázsiai steppe népei nem vették át a velük 

szomszédos világbirodalmaktól a nemesfém edények használatát és az azzal járó társadalmi szokásokat. 
Ezért nem is volt igényük rendszeresen működő fémedény-művességre, azaz folyamatosan dolgozó kézmű
ves centrumokra és rendszeres nyersanyag-utánpótlásra.

b) Gazdasági:
-  A 7-10. században a Kárpát-medencében a kézműves mesterségek csak egy-egy kerámiatípus és az öv

veretek egy részének előállításában nőtték túl a lokális, háziipari kereteket és igényeket.
-  Az arisztokrácia igényeinek helyben történő kiszolgálása csak alkalomszerűen és a társadalom többi ré

szétől elszigetelten történt.
Az alkalomszerűség és elszigeteltség megfogalmazásával azonban nem egyedül a kézműveseket minősít

jük, hanem az azt működtető közeget is. A hatalmas régészeti leletanyag mutatja: az avar gazdaság és tár
sadalom az anyagi kultúra területén csak kivételes eset(ek)ben volt képes a saját régiója színvonalát meg
haladóan kiemelkedő teljesítményekre. A  kelet-európai és az ázsiai steppei népek esetében ez érthető, de 
ugyanez a nemzedékek sora óta Európa szívében, a Merovingok, majd a Karolingok és Itália szomszédsá
gában élő avarok esetében végül is nem egyebet jelent, mint nagyfokú kulturális és gazdasági elzárkózást. 
A nagyszentmiklósi kincs csillogása mellett vegyük észre az árnyékát is; a magános voltában ott rejlik az ava
rok bukása is.
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A  KINCS (V ÉLH ETŐ ) TÖRTÉNETI VONATKOZÁSAI

Az avar arisztokrácia kincseiről

796 januárjában az avarok részéről mindennemű ellenállás nélkül1716 hullott Erik friuli őrgróf ölébe a 
kagáni kincstár, a „spolia pretiosa” (Einhardus cap. 13.), a „thesaurus inestimabilis” (Pauli Diaconi cont. 
tertia1717), amit 15 négyökrös szekéren szállítottak el:1718 „XV plauris auro argentoque palliisque olosericis 
pretiosis repletis, quorum quodque quatuor trahebant boves” (MGH SS 13, 155). Ez mesésnek tűnő va
gyon, de nem lehet tudni, hogy maga a számadat mennyire valós és mennyire a történetíró -  a történetírás 
kezdetei óta szokásos -  túlzása. Ezenkívül kétségek merülhetnek föl a forrásban megnevezett kocsi típusát, 
következésként annak teherbírását illetően. Először is az Annales Northumbrensesben olyan szó szerepel 
(„plaurum”), ami eltér a szekér szokásos középkori terminológiájától (carruca, plaustrum). Szakemberek
re vár tisztázni, hogy ez inkább egy, a Kárpát-medencétől óriási távolságban használatos szó, vagy ottani, 
northumbriai szekérfajtára vonatkozó terminus volt-e. Másodsorban nagymértékben meggondolandó az a 
körülmény, amire a közép-európai és steppei szekerek történetével foglalkozó több tanulmány szerzője, 
Paládi-Kovács A. hívta föl a figyelmem. Eszerint a Mediterráneum térségében, azon belül egész Eszak-Itá- 
liában a kora középkortól kezdve a középkorban és az újkorban nem négy- hanem kétkerekű kocsit használ
tak.1719 Számolni kell továbbá a Kárpát-medence időjárásával (Erik hadjáratára ugyanis télen került sor) és 
az utaknak ezen évszakban még a 19. században is siralmas állapotával, amikor a kocsiknak negyedórán
ként meg kellett állniuk a kerekeket tisztítandó. A zsákmány nyilvánvalóan tekintélyes volt, az akció révén 
nyugati kincstárakba került avar eredetű értéktárgyakról szóló adatokban1720 szükségtelen kételkedni, de 
célszerű a northumbriai szerző számadatát fenntartással kezelni és számításba venni. Ezenkívül érdemes el
gondolkodni azon, hogy -  a magyar szakirodalomban a zsákmány nagyságával kapcsolatban elterjedt nézet
tel ellentétben -  egyetlen (közvetett) forrásadat és egyetlen gazdaságtörténeti munka sem szól az arany 
nyugat-európai árának az avar hadjáratot követő, azzal összefüggő, illetve összefüggésbe hozható kataszt
rofális zuhanásáról.

Sosem lehet majd pontos választ adni arra a kérdésre, hogy mekkora lehetett a nagyszentmiklósi kincs 
valódi értéke. A kora középkori Kárpát-medencével kapcsolatban ugyanis nincsen és nem is lesz sohasem 
olyan forrásadatok sora, amelyek alapján valaki megkockáztathatná az utóbbit. Ötvöstárgyak, kincsleletek 
relatív értékéről kizárólag a bizánci és az arab birodalomból származó adatok állnak rendelkezésünkre. 
Azok azonban a Kárpát-medencei viszonyokra nem alkalmazhatók, mert az ottani és itteni gazdaságok 
szerkezetében és működésében alapvető eltérések voltak; egy piac, kereskedelem és pénzforgalom által 
szabályozott rendszeres kézműves tevékenység értéke nem mérhető össze az olyan kézművesekével, akik-

1716 Bóna I. már régen rámutatott: e körülmény az avar belső összeomlás látványos bizonyítéka; ez először kéziratos 
értekezésében olvasható, vö. Bóna I.: Magyarország régészete és története a római uralom végétől a honfoglalá
sig, II. Budapest 1972, 323., majd átdolgozva megjelent Bóna (1984) 341.

1717 Pohl (1988) 399. 41. j. nyomán.
1718 Bóna (1984) 341; Pohl (1988) 319, 463. 85. j.
1719 G. Berg: Sledges and Wheeled Vehicles. Nordiska Museets Handlingar 4 (Stockholm 1935) 106,110-111. Erre az 

adatra Paládi-Kovács Attila hívta föl a figyelmem, baráti segítségét itt is megköszönöm.
1720 Ld. az 1717. és 1718. j.-ben idézett helyek.
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nél az említett tényezők nem, illetve másként játszanak szerepet. Nincsen értesülésünk afelől, hogy milyen 
értékviszonyok voltak érvényben Európának és Ázsiának azon régióiban, amelyek kívül estek a rendszeres 
pénzforgalmat és piacgazdaságot folytató birodalmak határain kívül; a rendkívül szórványos forrásadatok 
csak fenntartásokkal használhatók. A  kutatás rendszeresen tárgyalja ugyan ezeket, de következetesen szem 
elől téveszti, hogy az adott értékek relatív, helyi érvényűek. Az Északkelet- és Észak-Európában óriási tö
megben talált dirhemkincsek gazdagságtörténeti elemzése kapcsán hívtam föl a figyelmet a rendszeres és a 
nem rendszeres pénzforgalmú régiók piaci árai közti különbségre, ami miatt pl. az Északon talált, sokszor 
több kilónyi ezüst értéke nem vethető össze azzal, amit ugyanaz a dirhemmennyiség a Kalifátusban ért! 
Gyakran idézik Ibrahim ibn Jáqübnak a prágai piacon 972-ben általa tapasztalt árakról adott híradását. 
A hosszú idő folyamán kialakult közvélekedéssel szembehelyezkedve rámutattam: Prágában nem az eladás
ra kínált áruk voltak olcsóak, hanem az azok ellenértékéül szolgáló dirhem -  az ott rendkívül keresett ezüst 
nyersanyaga miatt -  volt a drága!1721 Ezért célszerűbb Nagyszentmiklós feltételesen kikövetkeztethető, re
latív értékét a saját régiójában érvényben volt kora középkori érték-adatokkal összevetni.

A  számítás alapja a világban mindenütt tisztelt és elfogadott általános egyenérték: a bizánci solidus.1722 En
nek törvényes súlya 4,55 g volt, azaz a kincs ránk maradt része kb. 2180 db solidus súlyának felelt meg.1723 Ez 
nemcsak az alább ismertetendő bizánci és nyugat-európai adatokból feltáruló értékviszonyokkal összevetve 
mutat átlagos arányt, de meglepően alacsony a magára Avariára vonatkozókkal is összemérve. Az évente adó
ként kapott 60, 80, 100, végül 120 ezer solidushoz képest a nagyszentmiklósi kincs solidusban kifejezett súlya 
csekély töredéket képvisel.1724 Mégha azt feltételezzük is, hogy a kincsnek csak a fele került be a bécsi kincs
tárba, az avarok kezdetben évente 20 db, a 7. század elején már 60-70 db -  összesen kb. 2000 db -  „nagyszent
miklósi kincset” tudtak volna készíttetni! Bármennyire is esetleges a kincsek előkerülése, az általunk ismert je
lek szerint nem ez történt, és ez rendkívül elgondolkodtató, mégpedig nem kizárólag Nagyszentmiklós 
egyedi és egyedülálló voltával kapcsolatban. A solidus-súlyban történő számolás mellett van még egy másik 
szempontból elvégezhető módszer is, ami fényt villant Nagyszentmiklós korabeli értékének fölbecsülésére. 
Az avarok által is űzött rabszolga-kereskedelemre gondolok, mellyel kapcsolatban 598-ból egy bizánci 
szempontból propagandisztikus indíttatású történet leírásából nyerünk adatot. Eszerint Baján a serege ál
tal ejtett foglyokért fejenként 1 solidus váltságdíjat kért volna, amit ő az alku során a felére leengedett vol
na (végül is az üzlet nem jőve létre, leölette őket).1725 Az irrealisztikusan alacsony ár helyett az Attila ide
jében szokásos 8-12 solidus/fő árral1726 érdemesebb számolni, ami azt jelenti, hogy kincsünk mindössze 
200-400 fogoly váltságdíjának felelt volna meg?! Ennyire egyetlen sereg egyetlen hadjárata során is szert te
hetett! Hová lett hát az adóba, váltságdíjként kapott tömérdek aranypénz?

A jelzett gazdasági okok mellett természetesen egyszerű történeti okból is irreális volna 
Nagyszentmiklóst az évszázados világbirodalmak kincstáraival összemérnünk (vö. a II. Khusrö által 622-ben 
Edessából elhurcolt 120 ezer font ezüstről [38 400 kg], a 637-ben arab kézre került ktésiphóni királyi kincs
tárról szóló adat1727 és az 1397-ben Konstantinápolyban a császári kincstárról készült lista1728). Magát a

1721 Bálint (1981) 109-111.
1722 Cosmas Indicopleustes (Topographia Christiana): „It is accepted everywhere from end to end of the earth. It is 

admired by all men and in all kingdoms, because no kingdom has a currency that can be compared to it.”, vő. R. 
S. Lopez: The Dollar of the Middle Ages. The Journal of Economic History 11 (1951) 209.

1723 A tabi szíjbújtató súlya alapján feltételezett övgarnitúra összsúlya 150 g lett volna (Garam [1984] 103), ami kb. 15 
rabszolga árának vagy kb. 30 solidusnak felelt meg, ld. Maenchen-Helphen (1997) 140; Szádeczky-Kardoss (1992) 
229. (Csak hát vajon létezett-e egyáltalán ez a teljes övgarnitúra?!)

1724 László Gy. számítása szerint a kincs az avarokhoz befolyt aranyadónak legfeljebb tízezredét teszi ki, de e megál
lapítás kapcsán nem azt a kérdést tette föl, hogy vajon miért csak ennyi és miért csak a nagyszentmiklósi kincs ma
radt ránk ebből a hatalmas vagyonból. Ellenkezőleg: ebből az ötvösség és -  kimondatlanul: általában az aranytár
gyak iránti -  igény fölvirágzására következtetett, vö. László-Rácz (1977) 13. (Valójában azonban nem tízezreddel, 
hanem 0,0002 résszel kell számolnunk, ami a lényegen semmit sem változtat.) Bóna I. számításai szerint ugyanis 
az avarok teljes bevétele 627-ig 4,5 millió solidus, azaz kb. 20 ezer kg arany lehetett, vö. Bóna (1984) 324.

1725 Pohl (1988) 196; 405. 13. j.
1726 Ld. Maenchen-Helphen és Szádeczky-Kardoss az 1723. j.-ben.
1727 Christensen (1948) 504-506.
1728 A. Guillou: La civilisation byzantine. Paris 1974, 282-286.
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nagyságrendet illetően afelől viszont érdemes röviden tájékozódni, hogy milyen nagyságú kincsek ismertek 
a kora középkorból, mekkora vagyonok voltak az európai arisztokrácia birtokában.1729

A római császárkori kincseket a közmondásos fényűzés és gazdagság jellemzi, a leghíresebbek súlyos 
ezüstmennyiségből álltak (pl. Pompei: 23,5 kg, Mildenhall: 26 kg, Boscoreale: 29 kg, Kaiseraugst: 35 kg, 
Trier: 114 kg1730). A korai bizánci kincsek ezeknél többnyire szerényebb méretűek (pl. Beth Mishona: 1,28 
kg, Gallunianu: 1,6 kg, Phela: 3,52 kg, Water Newton: 3,84 kg), de vannak jelentősebbek is (pl. Kaper 
Koraon: 26,24 kg, Sión: 160 kg1731); a gazdasági jelentőségük a széles társadalmi elterjedtségükben rejlik. 
Az említetteket bizonyára vészhelyzetben rejtették el, ezért még érdekesebbek azok az adatok, amelyek bé
keidőkből valók: Constantinus (324-337) kb. 160 db ezüstedényt és lámpákat ajándékozott a lateráni bazi
likának, 1000 és 4000 font súlyban (320 és 1280 kg), III. Valentinianus (424/425-455) S. Lorenzo in Lucina 
templomának 60 font súlyban aranyedényeket és 285 font súlyban 45 db ezüsttárgyat juttatott (19,1 és 81,2 
kg), Anastasius halálakor (518) a császári kincstárban 320 ezer font aranyat őriztek, aminek solidusban ki
fejezett értéke 23 040 000 db solidus, súlya pedig 104 832 kg volt, 537-ben I. Justinianus 40 ezer font, azaz 
12 800 kg ezüstöt ajándékozott a Hagia Sophiának, 543-ban Victor ravennai püspök a katedrálisnak 2000 
font, azaz 640 kg súlyú ciboriumot és ezüstborítást ajándékozott. Kincsünkhöz korban és kulturálisan köze
lebbi a Theophanésnál olvasható adat (A. 6303), mely szerint Niképhoros császár egyik bizalmasa a 811. évi 
hadjárat előtt 100 font arannyal, azaz 3 db nagyszentmiklósi kincs súlyértékével szökött át a bul- 
gárokhoz.1732 Hasznos, életszerű látnunk, hogy mekkorák voltak a Meroving- és Karoling-kori kincsek: 414- 
ben Athaulf vizigót király 414-ben a menyasszonyához, Galla Piacidiához 50 fiatalembert küldött el, mind
egyikük két nagy tálat vitt magával; 490 körül I. Chilperich burgund király 490 körül a lányát 50 kocsi 
hozománnyal indította el vőlegényéhez, Reccared vizigót herceghez (Greg. Tours. Hist. Franc. VI.45.), egy 
másik alkalommal 50 font (16,36 kg) súlyú aranymissoriumot készíttetett, melyet még ékkövek is díszítet
tek (ibidem VII. 4.). Ami nagyon fontos: mindez nem kerülhetett rendkívüli erőfeszítésébe, ha ugyanő egy 
újonnan alapított kolostort is gazdag jövedelmekkel tudott megajándékozni (ibidem I.5.).1733 585-ben 
Gunthram frank király egy vendégség alkalmával 15 nagy ezüsttállal téríttetett, melyeknek m ár csak egyike 
is 170 font súlyú volt.1734 A 7. század elején élt Desiderius, egy gazdag hivatalnok az auxerre-i katedrálisnak 
hatalmas kincset adományozott, köztük egy 50 font súlyú aranyozott missoriumot, egy zománcberakásos 
másikat 40 font súlyban, a másik kettő 35, illetve 30 font volt, ezeken kívül ezüsttálak, edények, kanalak tö
megét, összesen 420 font súlyban.1735 A 700 körül Párizs környékén élt Erminethrude nemesasszony a fiai
nak 30 és 25 solidus értékben hagyatkozott ezüstvázákat, fiú és leány unokájának szintén egy-egy edényt, 
ezen kívül a Szent Péter-bazilikának 12 solidus értékű ezüstkorsót, a Notre-Dame-bazilikának ugyanannyit 
érő ezüstmedencét, a katedrálisnak 50 solidus értékű ezüsttálat, a St. Croix-et-St.-Vincent-bazilikának pe
dig 10 kanalat hagyott, összesen kb. 150 solidus értékben.1736 860 körül Salamon, Bretagne hercege a St. 
Sauveur-de-Redon-i apátság újraalapításához gazdag adománnyal járult hozzá (gyöngyökkel díszített 
aranykehely, patena, az evangéliumokat tartalmazó ládika, 23 font súlyú kereszt, indiai elefántcsontból ké
szült ládika, arannyal átszőtt papi köpeny, egy aranyból és ezüstből készült oltáriszentség-tartó, 3 db nagy
méretű harang stb.), majd 871-ben a pápának küldött értékes ajándékokat (saját maga arannyal és drága-

1729 A súlyadatoknak nemesfém-értékre történő átszámításakor azt kell figyelembe venni, hogy a 7. század végén az 
alábbi arany-ezüst arányok voltak érvényben: Kalifátus: 1:14; Bizánc: 1:18; Nyugat-Európa: 1:12; később ez Bi
záncban is 1:12 körül ingadozott, vö. C. M. Cipolla: Sans Mahomet, Charlemagne est inconcevable. Annales 17 
(1962) 132—134; >1. M. Watson: Back to Gold and Silver. The Economic History Review 20 (1967) 27; J. Durliat: 
La valeur relative de l’or, de l’argent et du cuivre dans l’empire protobyzantin, 4e-7e siede. Revue Numismatique 
6,22 (1980) 138-154.

1730 Baratte (1985) 625. 1. j.; idem (1989); Pirzia Biroli Stefanelli (1991) nyomán.
1731 Mango (1992) 125, 127-135. nyomán. A bizánci kincsekről összefoglalóan: Morrisson (1981); M. M. M[ango): 

Treasure. In: Late Antiquity (1999) 732-733.
1732 A forráshely elemzése: Olajos T: AIX. századi avar történelem görög nyelvű forrásai. Szegedi Középkortörténeti 

Könyvtár 16 (Szeged 2001) 60.
1733 H. Pirenne: Le trésor des rois mérovingiens. In: Festschrift til Haludan Koht. Oslo 1933, 71-78; idem: Histoire 

économique et sociale du Moyen Age. Paris 1951, 118; Weidemann (1982) I. 18-19; M. Hardt: Silbergeschirr als 
Gabe im Frühmittelalter. EAZ 37 (1996) 433.

1734 Claude (1973) 6.
1735 J. Adhémar: Le trésor d’argenterie donné par Saint Didier aux églises d’Auxerre (VIIe siede). RevArch 4 (1934) 

44-54.
1736 P. Périn: Collections mérovingiennes. Musée Carnavalet. Paris 1985, 818-826.
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kövekkel díszített szobrát, fölszerszámozott öszvért, gyöngyökkel díszített aranykoronát, 30 db inget, 30 db 
gyapjútakarót, 30 db szarvasbőrt, 60 pár szandált, 300 aranypénzt).1737

Mint látjuk, a kora középkori Bizáncban és Nyugat-Európában tekintélyes vagyonok voltak, jó néhányuk 
aranyra átszámított értéke többszörösen meghaladta a nagyszentmiklósi kincs 10 kilónyi aranyát.1738 Ami
kor a kontinens keleti feléből ismertekkel hasonlítjuk össze őket, akkor nem a viszonylag elterjedt voltuk és 
nagy egyedi értékük mutatkozik egyedüli sajátosságuknak. Társadalom- és gazdaságtörténeti szempontból 
az említettek mellé állítható harmadikat tartom a leglényegesebb vonásuknak, mert szerintem ez mutat rá 
az Európa keleti és nyugati részében uralkodó gazdaság közti éles különbségre. Ez abban állt, hogy a kora 
középkori feudális Európában az elveszett vagy elajándékozott kincseket szemmelláthatólag viszonylag gyor
san pótolni tudták. Ott is megtörtént, hogy a kincsek különféle események következtében elvesztek, csak
hogy könnyen észrevehető a lényeges különbség Európa nyugati és keleti fele között: az előbbiben nem sok
kal a bekövetkezett veszteség után az uralkodók, a gazdagok újból rendelkeztek tekintélyes értékek fölött. 
Néhány adat a forrásokban különösen gazdag 6. századból: a keleti gót királyi kincstár 540-ben Bizáncba ke
rült ugyan, de néhány évvel később Totila és Tej a újból összehordott magának egy másikat (amit aztán újból 
elvesztettek).1739 Bár a vizigót I. Agila 550 körül elvesztette az értéktárgyait, az utódainak már volt saját kincs
táruk.1740 Az itáliai langobardoknak is sikerült néhány év alatt egy újabb kincset felhalmozni, miután a meg
gyilkolt Alboin felesége a királyi vagyonnal (és szeretőjével) 572-ben Bizáncba szökött.1741 Tekintsünk most 
el attól, hogy a nyugati germánoknál a királyi kincstár a királyságot magát szimbolizálta és ezért törekedtek 
azt minden körülmények között fenntartani, megmenteni, szükség esetén újrateremteni.1742 A felsorolt pél
dáknak a kora középkori Közép- és Kelet-Európa megítélése szempontjából az a tanulsága, hogy a 6. szá
zadi nyugati germán királyok reprodukálódó, reprodukálható vagyona nem egy holt tőke volt és nem egye
di körülményekre alapult. A nyugat- és dél-európai kincsek létrehozása és fenntartása egy olyan, 
folyamatosan nyereséges gazdaságnak volt köszönhető, amely az uralkodóit újra meg újra el tudta látni ha
talmas értékű ötvösremekekkel; azok a kincsek szervesen, nem kivételes helyzeteknek köszönhetően nőt
tek ki a gazdaságból, s ezért nem mentek ott rendkívüli kivételszámba. (Az Ann. Northumbrenses idézett 
helye nem nyújthat teljes képet az avar kagáni kincstárról.)

Az is örökre ismeretlen marad, hogy miből állhatott az avar kagáni kincstár. Természetesen megenged
hető a feltételezés, hogy lehettek benne a nagyszentmiklósihoz hasonlító edények is,1743 de az már valami
lyen indoklást igényelne, hogy az avarok kincsei a nagyszentmiklósihoz hasonlók mellett miért elsősorban 
pénzből álltak volna.1744 A  Zemarchos által a türk kagán sátrában látott aranyedényekre (Menandros par. 
20),1745 a Mala Perescepinó-i leletre gondolva valóban nincs okunk kétségbe vonni, hogy az avar kagáni 
kincstárban ne lehettek volna nagyobb számban nemesfém edények is, mégpedig helyi és idegen készítésű- 
ek egyaránt. Azt pedig sem megerősíteni, sem pedig kizárni nem lehet, hogy az utóbbiak között ne akad
hattak volna a nagyszentmiklósiakhoz hasonlítók is. Itt azonban végképp abba kell hagyni a találgatást; a 
közvetett és közvetlen adatok teljes hiánya miatt a további latolgatásnak nincs értelme. Tény viszont, hogy 
a viszonylag hosszú ideig tartó avar korból jelenleg azokat a kincseket ismerjük, amelyekről már többször 
esett itt szó. Bárhogy nézzük is, ez feltűnően, árulkodóan kevés. Miközben abban nem kételkedünk, hogy 
lehetett (sok) nemesfém edény a kagáni kincstárban, addig az avar társadalom egészét nézve egyszerű sta
tisztikai meggondolás alapján nagyban valószínűsíthető, hogy a ránk maradt nemesfém edények jelentékte
len száma mögött eredetileg sem állhatott jelentős darabszám. A hiányért nem kizárólag az avarok és a Kár
pát-medence közhelyszerűen hangoztatott történeti viszontagságait kell okolnunk, és nem egyedül a

1737 Riché (1972) 40.
1738 M. Hardt: Royal Treasures and Representation in the Early Middle Ages. In: Strategies of Distinction. Ed.: 

W. Pohl-H. Reinitz. TRW 2 (Leiden-Boston-Köln 1998) 255-280; F. Bougard: Trésors et mobilia italiens du haut 
Moyen Age. In: Trésors.

1739 Riché (1972) 40.
1740 Claude (1973) 13.
1741 Ibidem.
1742 Weidemann (1982) 18.
1743 Doblhofer (1955) 217, zu 20; Elbem (1988) 5. -  Bóna (1984) 341. -  ismeretlen okból -  éppenséggel azt gondolta, 

hogy Erik „az arany asztali készletekhez nem fért hozzá”.
1744 V H. Elbem: Avarenschatz. In: Lexikon des Mittelalters, 1 (1980) 1287.
1745 „A helyiség közepén aranykannák, korsók, sőt aranyhordók is voltak... A helyiség előtt hosszú sorban kocsik áll

tak, amelyeken nagy tömegű ezüstholmi volt, tálak és kosarak, s azonkívül még sok állatfigura, melyek sem
miképen sem maradtak el a mieink mögött.” (Moravcsik Gy. ford., vö. Györffy [1975]); Doblhofer (1955) 137-138.
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régészeti szerencse hiánya miatt lehet ez így. Nem tudjuk, mi lett az avar uralom összeomlásakor a többi 
(rész)uralkodó vagyonával; értelmezésem szerint a nagyszentmiklósi kincs az utóbbiak egyike, a petrovci 
kincs pedig szinte bizonyosan akkor és azért került földbe.

A  (Donji) Petrovci-i (Szerbia) lelet (289. kép: 1 -11)

A lelet gondozásáért felelős régészeti kutatás nagy és érthetetlen mulasztása, hogy ez a kiemelkedő jelentő
ségű kincs az előkerülése óta (1891) egy teljes évszázadon át ismeretlen maradt. Egyedül a fülbevalóról je
lentek meg elszórt közlemények, melyek a nyakpereccel és a pénzekkel1746 való összefüggéseket rendre em- 
lítetlenül hagyták.1747 Kiss A. nagy érdeme, hogy a leletegyüttest a Kárpát-medence kora középkori régészete 
számára fölfedezte, közzétette és a korát meghatározta.1748 Elkerülte viszont a figyelmét -  miközben maguk
ról a leletekről volt tudomása -, hogy a Szerémségben még másutt is láttak napvilágot dinárok, melyek talán 
szintén összefüggésbe hozhatók vele.1749 E kutatási helyzet láttán nem meglepő, hogy a kincs kiemelkedő tör
téneti és régészeti jelentősége sem kapott kellő hangsúlyt. Ez az alábbiakban foglalható össze:

1. Harun al-Rasid és „Musa” (= Musa ibn ‘Isa) 799-ben, feltehetőleg Egyiptomban kibocsátott dinárja 
lehetővé teszi a kincs pontos keltezését: ezek az „átlagos”, késő avar típusú ékszerek csakis a 9. században 
kerülhettek földbe. Ez a Kárpát-medence régészetében majdnem teljesen unikális (ld. még III. Mihály 
Mikulcicében talált solidusát [290. kép]).'750

2. A kincs egy kiemelkedő rangú, különleges kapcsolatrendszerrel rendelkező (avar) személy jelenlétét 
valószínűsíti az avar hatalom végnapjaiban a szállásterületük déli peremén. Ez egy eddig teljesen ismeret
len, történetileg rendkívül érdekes körülmény.

3. A  kincs egy eddig szintén homályban maradt történeti rejtélyre hívja föl a figyelmet: eszerint a 8-9. 
század fordulóján eljuthattak arab pénzek a Kárpát-medencébe. Hogyan volt ez lehetséges? Ráadásul ezek 
a pénzek a Kalifátusban is különlegesnek számítottak! A kincs értékelése szempontjából igen lényeges 
A. Bartzak megállapítása, mely szerint a múzeumba került dinárok homogén együttest alkotnak, azaz eb
ben az együttesükben kerültek el a tulajdonosukhoz,1751 aki azokat egyéb aranytárgyakkal együtt rejtette el 
az antik Bassianae romjai között.

A verdefényes pénzek a régészetben és a numizmatikában követett gyakorlat szerint minden esetben 
„szoros” keltezést sugallnak; a petrovci kincs kora talán még ennél is jobban pontosítható. A lelőhely tör
téneti-földrajzi helyzete következtében ugyanis erősen leszűkül az az időszak, amelyet az elrejtés szempont
jából reálisan egyáltalán számba lehet venni. Az avar összeomlás után, a 828-ban a Kárpát-medence déli pe
remére benyomuló, a bulgárok elől menekülő abodrit és predenecent déli szláv törzsek birtokában nem 
lehetett exkluzív avar típusú ékszer és arab aranypénz. Az Al-Duna mentén, „a bolgár végeken” -  ahonnan

1746 Legjobb feldolgozásuk: Somogyi (1997) 153.
1747 Z. Vinski: Arheoloski spomenici velike seobe naroda u Srijemu. Situla 2 (1957) 30, T. XX: 68; Dimitrievic et alia 

(1962) 76, No. 74. Az itt rajzban látható fülbevaló nem egyezik meg a Tb. XII: 3 alatt látható fényképével. Az 5-6. 
századra történt keltezése alapvetően téves és érthetetlen is a korszak specialistája részéről. Ugyanez a hiba meg
ismétlődött egy magyar régésznél is, Id. P. Németh: Siedlungs- und Grabfunde aus der Pannonia Sirmiensis. In: 
Bott (1988) 205, Taf. 21: V,15, 229, T XXI: 15. 8. század végi bizánci terméknek tartja K. .S’[imoni| in: Arte i cul
tura in Croazia dalle collezioni dei Museo Archeologico di Zagabria. Torino 1993,187-188, No. 281, 282.

1748 Kiss (1986) 119-120. (Tévedése volt, hogy dirhemről írt.)
1749 A Bulkeszin (Maglié) ugyanabban az évben előkerült, Abu Musa H 168 784/785 veretű dinárjáról sikerült nagy

ban valószínűvé tenni, hogy Petrovciból származik, vö. L. Kovács: Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit. 
Budapest 1989,120-121. 634a j.; 169-170. Az 5 km-re eső Popinciban állítólag egy a 10. század 1. feléből szárma
zó „arabischen goldenen Dirhems” találtak, vö. Kovács op. cit. 55. E pénz nincs meg, s a keltezésével kapcsolat
ban -  a bulkeszi dinár numizmatikai meghatározásánál elkövetett tévedés figyelmeztet erre -  tanácsos óvatosnak 
lennünk, minthogy az egész Kárpát-medencéből és Kelet-Európából a biztosan a 10. századra keltezhető együt
tesből nem ismerünk dinárt. A Bóna (1986) 173. és N. Stanojevic (Naselje VIII-IX veke v Vojvidini. Rád 
Vojvodjanskih Muzeja 30 [1987] 130-131) által említett, Futakról (Futog, Szerbia) származó Abd el-Malik-dinár 
(289. kép: 12) ismeretlen korú együttesből való. (A rákarcolt graffiti vitathatatlanná teszi: steppei kultúrájú ember 
tulajdonában volt.)

1750 V Vavrinek: „Charonűv obolos” na Veiké Moraví. Numizmatické Listy 2 (1970) 33-39.
1751 A. Bartzak: The Early Abbasid Dinars of the Petrovci Hoard. VAMZ 30-31 (1997-1998) 259-271.
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289. 9. századi arab pénzek a Kárpát-medencében: 1-11 (M: 1:1,5:1; 2: 1:1; 3-11: 4:5; 12: 3:1): Donji Petrovci-i kincs;
12: dinár, hátlapján graffiti (Futak [Futog, Szerbia])
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290. 9. századi bizánci pénz a Kárpát-medencében (M: kb. 4:1): III. Mihály (842-867) solidusa (Mikulcice)

ugyanis ezek a törzsek a Kárpát-medencébe beköltöztek (Ann. Regni Francorum A. 8241752) -  egyszerűen 
nincsenek olyan 8-9. századi leletek, amelyek alapján elképzelhető volna, hogy arrafelé egy ilyen gazdagsá
gú és ilyen külkapcsolattal rendelkező délszláv törzsfő élt volna -  ilyen szláv vezér nem volt az egész régió
ban sem. A források véletlenszerűek, szórványosak, ezért nagy súly nem tulajdonítható annak a körülmény
nek, hogy nincsen történeti adat a lelőhely viszonylagos közelségében (30, illetve 40 km) levő Sirmiumra 
vagy Singidunumra vonatkozóan, mely szerint azok a 8. század végén olyan jelentős városok lettek volna, 
ahol e kincs jelentőségének megfelelő bizánci hivatalnok vagy arisztokrata élhetett. Többet nyom a latban 
egy pszichés szempont mérlegelése: egy bizánci tulajdonos a kincset elrejtendő miért merészkedett volna 
ilyen messzire,1753 ráadásul ellenséges (avar) területre, méghozzá egy politikailag rendkívül zavaros időszak
ban? Bassianae akkoriban már évszázadok óta lakatlan város volt.

Belátom: első pillantásra rendkívül merésznek tűnhetik a most következő, kivételesen „szoros” keltezés 
és az arra épülő történeti interpretáció; a hasonlókat általában magam is gyanakodva kezelem. Ebben az 
esetben, az adott premisszák alapján mégis megengedhetőnek tartom a feltételezést: a petrovci kincs avar tu
lajdonban volt,1754 és éppen abban az időszakban -  előtte, közben, utána? -  rejthette el a tulajdonosa, ami
kor Krum 803-ban megindította támadását az Avar Kaganátus keleti fele ellen.1755

Arra viszont a legcsekélyebb esélyt sem látom, hogy feltételezni lehessen egy 800 körül -  akárha csak 
közvetve is -  létrejött avar-arab kapcsolatfelvételt.1756 A Földközi-tenger keleti felének partvidékein -  
Konstantinápolyig is elhatolva -  arab kalózok kalandoztak, de ebben az időszakban a szárazföldi Európa és 
a Kalifátus közti közvetlen érintkezésről egyedül Nagy Károly idejében tudunk,1757 de hát annak hordere- 
jéhez egy több mint hipotetikus avar-arab viszony aligha mérhető... Mégis, a közelmúltban a Pozsonyban 
(Bratislava, Szlovákia) talált Harun al-Rasid 797-ben veretett dirheme1758 és ugyanezen kalifának már ko

1752 Bowlus (1995) 91-92.
1753 Ugyanígy kézenfekvő az al-dunai antik városok közelségére gondolni a „Sirmium környéki”-nek mondott divosi 

lelettel kapcsolatban is. A leletről ld. Somogyi (1997) 153, Anm. 55.
1754 Somogyi P a késő avar leletek elterjedése alapján ezt a kincset a peremvidéken élő szláv népességhez kapcsolja: 

ibidem.
1755 Somogyi P szerint a kincs „spätestens am Anfang des 9. Jhs. unter die Erde” került, ibidem.
1756 W. Pohl és N. Stanojevié nem tartják lehetetlennek a keleti kapcsolatot (az utóbbi a szaltovo-majaki kultúrából 

betelepülő népcsoportokra gondol -  ez egészen biztosan kizártnak tekinthető), vö. Somogyi ibidem.
1757 W. Björkman: Karl und der Islam. In: Karl der Grosse, I. Hg.: H. Beumann. Düsseldorf 1965, 672-682.
1758 Archeologické vyskumy a nálezy na Slovensku v roku 2000. Nitra 2001, 90.
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rábban is ismert, Karintiában és Szlovéniában talált, 789-ből (?) származó pénzei1759 azt mutatják, hogy ke
rülhetnek elő olyan leletek, amelyek a Kárpát-medence nyugati peremének 8. század végi külkapcsolatait a 
jövőben teljesen új megvilágításba helyezhetik.

A petrovci kinccsel kapcsolatban a nagyszentmiklósi kincs és az avar fémedények kutatása számára em
lítést érdemel, mégha azt a leletkörülmények miatt csak nagy bizonytalansággal lehet -  ám az esetleges ta
nulság miatt mégis érdemes -  leírni: a kincsben talán eredetileg sem volt fémedény.

Összefoglalva: A nagyszentmiklósi kincs csak a régió régészeti leleteivel összevetve képvisel páratlan érté
ket, különben egyáltalán nem számít annak az avarok bevételi lehetőségeihez viszonyítva; ami pedig a kora 
középkori bizánci és nyugat-európai kincseket illeti, azokkal összehasonlítva az értéke átlagosnak számít. Ez 
-  mégha a rendelkezésre álló adatok jobbára csak feltételezéseket engednek is meg -  az avarok kincsképzé
si szokásával, a bizánci adó összetételével és felhasználásával, valamint az avar gazdaság működésével kap
csolatban további tanulmányozásra érdemes. Korábban az avar összeomlás lehetséges okai1760 között az Eu
rópába való gazdasági és szellemi integrálódás elmaradását jelöltem meg.1761 Úgy gondolom, hogy e 
hatalmas aranylelet egy pillantás erejéig fényt vet erre a különben abszolút homályban levő problémakörre.

Az adott kutatási helyzet: mérleg és értékelés

Az alábbiakban következők nem tekinthetők többnek, mint kísérletnek a nagyszentmiklósi kincs révén föl
merülő politikatörténeti problémák interpretációjára. A hipotézisem egyszerre kínál magyarázatot a kincs 
avar, illetve „barbár” és bizánci vonásaira. Erre a megközelítésmódra nagy szükség is van, mert Nagyszent- 
miklós egyszerre „barbár” és bizánci, amint nem is tisztán „barbár” és nem bizánci.

A jelen könyv különböző részein már megfogalmazott szempontokat összefoglalva:
1. A  kincsnek egész Közép- és Délkelet-Európában messze kiemelkedő értéke kiemelkedő rangú tulajdo

nosra enged következtetni -  a kutatásban ez iránt sosem merült föl kétség, hiszen ez a mértékű és jellegű 
gazdagság nem lehet egyszerű fényűzés, alkalomszerű meggazdagodás megnyilvánulása.

2. A  kutatás nagy része abban is egyetért, hogy a kincs hosszabb időn át tartó gyűjtés gyümölcse. E gyűj
tés a birtokosoknak nemzedékeken át stabil belpolitikai pozíciójára és ízlésbeli (=  kulturális) folyamatossá
gára utal. (Ez utóbbihoz hasonlóra gondolhatott az, aki a Seuso-kincsnek a mottóban idézett szövegét ké
szíttette.) A beszerzése, előállítása egyértelműen nem egyetlen alkalomhoz (pl. egyszeri rendelés, rablás, 
ajándék, vándorötvös) kötődik. Az idők során a tulajdonosok másodpéldányokat, újabb és újabb edényeket 
készíttettek. Ez azt mutatja, hogy a tulajdonosoknak állandó igénye volt fémedényeket rendelni és használ
ni, és hogy módjukban állt ezt az igényt kielégíteni: meg tudták azt „fizetni” és volt hozzá megfelelő ötvös. 
Ezen társadalmi közeg, a birtokosok jellemzésére szükséges rámutatnunk arra, hogy a kincs mind tipológi- 
ailag, mind az eredetét nézve nem heterogén, mint a Mala Perescepinó-i lelet. Szemmel látható, hogy a fo
lyamatosságot a nagyszentmiklósi kincs tulajdonosai és az azt készítő ötvösök egyaránt fontosnak tartották, és 
ezt a folyamatosságot módjukban is állt fenntartani. Ez is egyike a kincs Közép- és Kelet-Európábán párat
lan vonásainak.

Itt kell kitérnünk arra, hogy -  László Gy. egyik romantikus interpretációjától eltekintve (az általa két 
„készletre” szétválasztott kincs bulgár és magyar fejedelmi család összeházasodása révén jött volna létre) -  
senki sem foglalkozott azzal, hogy a nyilvánvalóan többféle időszakból és műhelyből származó edények mi
ként kerültek össze és váltak egyetlen kinccsé. Kétféle lehetőséggel számolhatunk: vagy egyetlen család 
gyűjtötte nemzedékeken keresztül, a rendelkezésére álló, más-más iskolázottságú és színvonalú ötvösöket 
foglalkoztatva, vagy pedig a más-más időkben műhelyekben készült edényeket az utolsó tulajdonos gyűjtet
te volna össze egyetlen kinccsé. Bár a dilemma megnyugtató módon mindig is eldönthetetlen marad, két 
körülmény alapján az elsőt tartom valószínűnek. Erre látszik utalni az aranyedényeknek az avaroknál kor

1759 I. A. Mimik: Coin Hoards in Yugoslavia. BAR Int. Ser. 95 (1981) 90; W. Hahn: Die Fundmünzen des 5.-9. 
Jahrhunderts in Österreich und den unmittelbar angrenzenden Gebieten. In: H. Wolfram: Die Geburt Mittel
europas. Wien 1987, 455, 461.

1760 Bóna I. megfogalmazása szerint: „az avarok és birodalmuk összeomlásának oka abban az áthidalhatatlan ellent
mondásban rejlik, ami a paraszti népesség és a csökkenő számú steppei arisztokrácia uralkodási formája között 
állt fenn”, ld. Bóna (1988) 115.

1761 Bálint (1995) 319-320.
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látozott elterjedése és annak igen nagy valószínűsége, hogy inkább lehetett egy családnak huzamosabb időn 
át kiváló ötvöse (vagy ilyen külső kapcsolata), mintsem nagyjából egyidejűleg több, „nagyszentmiklósi szín
vonalon” dolgozó kézművese. (Hogy a 17. sz. rhytonnak ugyanazon írásjeleket tartalmazó felirata nem szár- 
mazhatik a 9., 10. sz. tálkákon és a 22., 23. sz. kelyheken láthatókat készítő kéztől -  az írásjelek bizonytalan 
vonalvezetésűek, egyenetlenek1762 -  ennek jele lehet.) A kincs feliratai paleográfiai szempontból egyébként 
is szembetűnően egyenetlen színvonalúak: a görög betűs görögök igen gyengék, a poncolással készültek kö
zepesek, a görög betűs török kiváló, míg a karcolással készült rovásírásosak sokfélék, de többnyire gyakor
latlan kéztől származnak.

3. Egyedülálló az avar leletanyagon belül és az eurázsiai ötvösségben.
a) Az avar leletanyagon belül az egyedülálló volta több dolognak (lehet) a jele:
-  a kaganátusban eredetileg is kevés nemesfém edény lehetett használatban;
-  a kincs tulajdonosai az avar arisztokrácia egészétől eltérő kulturális beállítottságúak lehettek;
-  a készítő ötvösök gazdaság(szervezés)i (?), kulturális (?) vagy történeti (?) okokból keveset kommuni

káltak az avar társadalommal.
b) Az eurázsiai ötvösség egészén belül az egyedülálló volta az avar kultúra önállóságát bizonyítja.
A kinccsel kapcsolatos összes régészeti probléma ebből az egyedülálló voltából fakad. A fentiekben lát

tuk, hogy ez sem a Kárpát-medencei régészeti kutatás hiányosságával, sem a releváns bizánci és keleti fém- 
edény-leletek (átmeneti) hiányával nem magyarázható. Arra is fény derült, hogy technikai és ornamentikái 
elemeket figyelve kellő számú és jellegű kapcsolódási pont hiányában nem egyszerűen az általunk ismert 
avar ötvösség (egyik) csúcsteljesítménye áll előttünk. Nagyszentmiklós a maga nemében már annak idején is 
ritkaság -  ha nem éppen kivétel -  számba menő készítmény volt.

4. Kulturális jellege: nem bizánci, de hordoz keresztény szimbólumokat, miközben egyetlen kizárólagos, 
eredeti bizánci vonás (ötvöstechnika, edénytípus, ornamentikái elem, keresztábrázolás, epigráfia) nem fe
dezhető fel rajta. Figyelemre méltó az a negatívum is, hogy egyetlen eredeti bizánc tárgy sem keveredett a 
kincshez. Ugyanakkor az is evidens, hogy a kincs -  bizonyos edénytípusai, ornamentikái elemei, a kereszt
ábrázolások és a görög nyelvű, görög betűs feliratok miatt -  elképzelhetetlen Bizánc nélkül. E helyzetre ala
pul az a feltételezésem, hogy a kincs születési helye az avar és a bizánci kultúrának -  földrajzilag pontosan ta
lán soha meg nem állapítható -  mezsgyéjén kereshető.

A letagadhatatlan bizánci vonások -  azokon belül különösen a keresztény jellegűek -  eddig nem elem
zett történeti kapcsolato(ka)t, eseményt sejtetnek. Egy-egy tárgy, ornamentikái elem előfordulása önmagá
ban még persze nem engedne meg ilyen következtetést, de a több és többféle keresztény vonás előfordulá
sa mégis lehet konkrét, azaz történeti indítékú.

A négy tálka közül háromnak a közepében kereszt áll (9., 10., 21. sz.), aminek alapján kétségkívül elsie
tett (lett) volna magát a tárgytípust is keresztény eredetűnek és rendeltetésűnek tekinteni, hiszen kereszt 
viselése önmagában még nem jele a viselője kereszténységének.1763 Két tálka felirata viszont -  legalábbis a 
készülésük pillanatában -  egyértelműen azok keresztény rendeltetésére mutat (9., 10. sz.); díszítés és felirat 
együttese már elgondolkodtató. Itt megemlítve még az állítólagos, elkallódott keresztet és a keresztnek dí
szítőelemként más edényeken is történt alkalmazását (3., 4., 19. sz.) -  nem indokolatlan fölvetni: nem le- 
het-e mégis a kincsnek egy keresztény arculatáról beszélni? Ennek lehetősége az adott régióban és korszak
ban elsősorban bizánci kapcsolat révén képzelhető el. (A Nyugatról kiinduló térítési tervek realitásáról és 
főleg azok esetleges hatásairól1764 nincsenek konkrét ismereteink.) Az ozorai lelet kapcsán már régen fölve
tődött a bizánci kereszténység feltételezése a 7. század 2. felében (ennek a Kuvrat népének megkeresztelke- 
désével való összekapcsolásával1765 történeti és régészeti szempontok alapján nem értek egyet), a középavar 
kori lemezkeresztek számának időközben bekövetkezett gyarapodása a társadalom szélesebb rétegeinek

1762 Göbl-Róna-Tas (1995) 34. szerint e feliratok egyidejűek. Ez elvileg lehetséges, de a poncolás színvonala és a be
tűk duktusa miatt az semmiképpen sem, hogy a rhytonon levőt a többivel azonos személy készítette volna.

1763 Nem tudni, hogy hol és milyen célból került a bekarcolt kereszt a zamárdi „kopt” tálka fenekére, ld. Bárdos (1992) 
4 ,1/b; 6, 2/b.

1764 Beda 687 táján, vagy Ecgbert a 830-as évek elején a megtérítendő népek között tartotta számon az avarokat, 
Ruprecht püspök feltételezett térítése az avarok között a 690-es években, vö. Szádeczky-Kardoss (1992) 224-225. 
W. Pohl egy Keszthely környéki, izolált kereszténységen („Inselchristentum”) kívül e vallás jelenlétével nem szá
mol az avaroknál, vö. Pohl (1988) 203-205.

1765 Bóna (1970) 260.
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érintettségére mutat (Székkutas, Táp, Vajszka [Vajska, Szerbia]1766). A závodi kereszt hosszú ideje szerepel 
a kereszténységnek a 8. századi avarság körében való jelenléte jeleként (kétséges, hogy e kormeghatározás
nak van-e alapja),1767 amihez -  jóval több bizonyossággal -  a közelmúltban a székkutasi sírba szúrt vaske
resztekről szóló közlés1768 után most a 21. sz. tálka révén még egy adatot fűzhetünk. Bizánci kereszténység az 
avar középréteg és arisztokrácia körében a 7. század 2. felében és a 8. században? Ez egy olyan régészeti kér
désfeltevés, amely történeti értelmezésre (is) vár.1769 Mindenesetre az az érv, hogy Bizánc a java 9. századig 
még a szomszédos bulgárok megtérésére sem gondolt,1770 az írásos források jellegzetes túlértékeléséből fa
kad; hiszen éppenséggel gondolt a nem-szomszédos kazárokéra.1771 A történelmet kétségkívül elsősorban 
az írásos források alapján rekonstruáljuk, de számolni kell azzal, hogy nem minden eseményről készült, illet
ve maradt ránk feljegyzés, azaz a források hallgatása valamiről még nem jelenti szükségszerűen azt, hogy az 
nem is történhetett meg. Igaz ugyan, hogy „a liturgikus eszközök vagy feliratok a Malaja Perescepinó-i vagy 
nagyszentmiklósi kincsben ... nem bizonyítják, hogy a tulajdonos kereszténynek tartotta magát”,1772 amint a 
steppei népek történelméből valóban több eset ismert, hogy a megkeresztelkedett személy nem viselkedett 
keresztény módon, de ettől az adott megkeresztelkedés ténye tény marad, történeti esemény. Mindezt nem 
tévesztve szem elől annyit leírhatunk itt, hogy a nagyszentmiklósi 9., 10. és 21. sz. tálka keresztábrázolásai, 
illetve egyértelműen keresztelkedéssel kapcsolatos -  iskolázatlan görögségül -  felirata, valamint a 692-es 
zárópénzű ozorai lelet elgondolkodtató, a jövőben mérlegelésre és főleg újabb adatokra váró szempontot 
kínálnak azon lehetőség vizsgálatához, hogy a 692-es békekötés után az avar arisztokrácia köreiben nem 
számolhatunk-e a bizánci kereszténységnek valamilyen nem hivatalos jelenlétével.

5. Avar ötvösmunka
A kutatásban 200 éve minduntalanul visszatérő alapkérdés: kitől, mely néptől, mely kultúrából származ

nak a nagyszentmiklósi edények? Reményem szerint e könyv előző fejezeteivel sikerült a nagyszentmiklósi 
kincs avar kori készülését valószínűsíteni. De milyen volt az edényeket előállító ötvösök eredete és/vagy 
kultúrája?1773

A válaszhoz vezető számtalan zsákutca közepette nemcsak szellemesen, de az ez irányban folytatott ku
tatás szerintem legfontosabb megállapítását fogalmazta meg E. Zimmermann. Ezt írta: a kincs készítői „el- 
barbárosodott görögök vagy elgörögösödött barbárok lehettek”.1774 (Azóta mi már tudjuk, hogy a „készítő
ről” szólva többes számot kell használni.) Ennek a lényeget kifejező kérdésnek az 1923 óta 
Nagyszentmiklóssal kapcsolatban megjelent nagyszámú cikk és könyv szerzői egyáltalán nem szenteltek fi
gyelmet, amit sajnálattal ugyan, de tudomásul kell venni. Igen tanulságos, hogy az E. Zimmermann által 
megfogalmazott dilemma nem egyedül a nagyszentmiklósi kincsre áll, hanem mögötte egy jóval általáno
sabb régészeti-művészettörténeti probléma ismerhető fel. A nagyszentmiklósi kincs kérdéskörével nem fog
lalkozva a klasszikus és a „barbár”, az eredeti és a másolt mű szerzősége körüli dilemma szóról szóra ugyan
így fogalmazódott meg Európának egy másik régiójában és másik korszakában készült ábrázolásokkal 
kapcsolatban is. A thorsbergi mocsárból napvilágot látott két korongról írta C. von Carnap-Bornheim: „Egy

1766 Brukner (1982) Pl. IV: 8, 9; VII: 7, 8; Nagy (1993) 167, 3. kép: 1; idem (1998) 63; Garam (2001) Taf. XXI: 4; Tomka 
(2002) 225, Abb. 5: 5.

1767 Alföldi (1938) 167-170; Kovrig (1963) 114; Kollautz (1970).
1768 Nagy (1993) 22-23.
1769 Béna Istvánt leszámítva (Bóna [1988] 114) az avarok kutatása egyáltalán nem számol Szent Emmaram poitiers-i 

püspökkel, aki 680 körül az avarokhoz indult téríteni s útközben megölték, vö. Vies des saints et des bienheureux 
selon l’ordre du calendrier avec l’histoire des fetes, IX. Séptembre. Paris 1950, 465-466; A. Schmid: Emmeram 
(Haimrham). In: Lexikon für Theologie und Kirche, III. Freiburg-Basel-Rom-Wien (1995) 628-629. (R. van 
Doren: Emmerano [Haimhram]. Bibliotheca Sanctorum. Roma 1964, 1200-1202. nem említi ezt a tervezett misz- 
sziós utat.) Lehetséges, hogy ezzel a próbálkozással vége is szakadt ezeknek a térítési kísérleteknek, de az figye
lemre méltó, hogy nem Bizánc irányából jött volna a térítő püspök, és hogy ez a lehetőség egyáltalán fölmerülhe
tett!

1770 Pohl (1988) 203.
1771 Kazária történetének keresztény elemei az utóbbi időben háttérbe szorultak a zsidó vallás fölvételével foglalkozó 

cikkekben. A forrásadatok legjobb áttekintését Id. D. Ludwig: Struktur und Gesellschaft des Chazaren-Reiches 
im Licht der schriftlichen Quellen. Münster 1982, 318-325.

1712 Pohl (1988) 204.
1773 J. Werner a kora avar kori bizánci monogrammos („Kunágota-Mersin-típus”) nagyszíjvégek alapján úgy gondol

ta, hogy az avarok ötvösei bizánci eredetűek voltak, Wemer (1986) 63; ezt vitatja Bálint (1993) 226-227.
1774 Zimmermann (1923) 106.
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291. A nagyszentmiklósi feliratok, VIII (M: kb. 2,5:1): a 9. (la-c) és a 10. sz. (2a-c) tálka görög felirata
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2 9 2 . A  n a g yszen tm ik ló s i fe lira to k , I X  (M : 9 :1 ):  g ö r ö g  f e l ir a t  r é s z le t e  (9 .  sz . tá lk a )

római vagy egy germán műhelyről van-e itt szó, vagy inkább egy germán szolgálatban álló római kézműves
sel, illetve egy római képzettségű germán kézművessel kell-e itt számolni?”1775 A dilemma tehát nem egye
di, hanem éppenséggel tipikus és a kulturális jelenségek találkozási pontjaira jellemző. Az idézeteket 
Nagyszentmiklós esetére vonatkoztatva most -  első lépésként -  a következő alternatívát fogalmazhatjuk 
meg: a nagyszentmiklósi kincs vagy bizánci műveltségű avar, vagy avar műveltségű bizánci mesterek mun
kájának tekinthető.

Semmit sem tudunk azoknak az ötvösöknek a származásáról, akik az Avar Kaganátusban ezeket -  az át
lagosakét jóval meghaladó minőségű -  tárgyakat állították elő. Számolva azzal, hogy származás, kultúra és 
nyelvtudás a kora középkor esetében (is) különválasztva kezelendő, mégis csak van egy szempont, ami az 
ötvösök (látszólagos) nyelvtudása vizsgálatába vág: azokon az avar kori tárgyakon, amelyeknél a felirat ma
gától az ötvöstől származik, az mind latin (Fenékpuszta: „Bonosa”) vagy görög betűs (Törökkanizsa [Növi 
Knezevac, Szerbia]: „Arethon”, Fenékpuszta: „Antikos”) -  egyszer sem fordul elő rovásírás. Más a helyzet 
a nagyszentmiklósi kincs esetében; ott több edényre különböző nyelveken, háromféle ábécével maga az öt
vös írt rá, és ez segít a készítők etnikuma földerítésében.

A különféle nyelvű és különféle ábécével írt nagyszentmiklósi feliratoknak köszönhetően abban a -  Kö
zép- és Kelet-Európábán különösen szerencsés -  helyzetben vagyunk, hogy a készítőik eredete nagyban va
lószínűsíthető. Sietek hangsúlyozni, hogy ezt nem a feliratok egyikének vagy másikának megfejtésével pró
bálom elvégezni, amint erre a kincs kutatása során már oly sokszor tettek kísérletet. Az E. Zimmermann 
által megfogalmazott alternatíva ugyanis még a feliratok megfejtetlen voltában is eldönthető: a paleográfi
ai szempontok alapján lehetséges az ötvös nyelv- és írástudására következtetni, az pedig az ötvös által ké
szített rovásírásos feliratok ábécéjének típusa alapján valószínűsíthető, hogy konkrétan a török nyelvek me
lyik csoportjával van dolgunk.

1775 Von Camap-Bomheim (1997) 95.
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293. A  n a g yszen tm ik ló s i 9. sz . tá lk a  (M : kb. 3 :1 )  p e r e m e  belü lrő l é s  a  k a n n elu rá k
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294. A  nagyszentmiklósi feliratok, X  (M: kb. 3:1): a 9. sz. tálka rovásírásos felirata (1) 
és a felirat lenyomata a tálka belső oldalán (2)
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295. A nagyszentmiklósi feliratok, XI: a rovásírásos felirat nyomának elkalapálása a 10. sz. tálka belső oldalán (M: 3:1)

Hosszú ideje tudott, hogy egyes feliratok az edényt készítő ötvös kezétől származnak (8., 9., 10., 21. sz. 
tálka) -  ez az, ami a biztos kiindulópontot nyújtja. Többféle esettel találkozunk:

1. Az ötvös jól ismerte a rovásírást: nyelvileg hibátlan, esztétikailag kifogástalan betűvezetéssel találkozunk 
a poncolt feliratok esetében (8., 9., 10., 22., 23. sz. edény, gyengébb minőségű a 17. sz. felirata).1776 Ezek ábé
céje Róna-Tas Andrásnak e könyvben többször idézett megállapítása szerint majdnem teljes mértékben meg
egyezik a minden kétségen felül avar eredetű szarvasi rovásírásos felirat ábécéjével. Ezek alapján egyértel
műen kijelenthető: e feliratokat nem bizánci, nem protobolgár, hanem avar ötvös készítette.

2. A törökül író ötvös ismerte a görög ábécét; a 21. sz. tálka görög betűs török nyelvű felirata a bizánci 
epigráfia szempontjából nézve kitűnő munka: a betűk megformálása, a betűvégeknek háromszög alakú 
poncokkal való lezárása és a szóelválasztó keresztek alkalmazása tökéletes. A megfejtése körüli problémák 
oka az adott török nyelv ismeretlen volta. E felirat esetében ha egyedül csak a nyelvhelyességet és az írás
képet néznénk, akkor az E. Zimmermann által fölvetett alternatíva eldönthetetlen volna. Szerencsére nem 
ez a helyzet.

3. Az ötvös gyengén tudott görögül: a 9., 10. sz. tálka görög betűs görög nyelvű feliratai az ötvös szem- 
melláthatóan szerény görög nyelvi és/vagy epigráfiai ismeretéről tanúskodnak, vö. 291., 292. kép. (Már 
amennyiben nem egyszerűen egy másolt szöveggel van dolgunk!). I. Sevcenko és G. Cavallo szíves szóbeli 
közlése szerint a szóban forgó szöveget nem klasszikus bizánci (műveltségű) ember írta, akiről ma már tud
juk, hogy kiválóan ismerte a rovásírást. Ez utóbbi a tárgyalt alternatívát egyértelműen eldönti. László Gy. 
és Erdélyi I. figyelte meg először, hogy a 9. sz. tálka külső oldalán látható rovásírásos felirat a tálka belse-

1776 Göbl-Róna-Tas (1995) Taf. I-IV
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jében levő, a medaillonból sugarasan kiinduló vonalak meghúzása előtt készült el.1777 Ez perdöntő jelentő
ségű, mégpedig a kincs egészére vonatkoztatva is.

A munkamenet a következő módon rekonstruálható: miután nagyjából elkészült az edény és a medail- 
lonban levő görög felirat is, az ötvös valamiért szükségét érezte, hogy akkor kerítsen sort a rovásírásos fel
irat beírására. Az íráskép és a klasszikus nyelvi tudás szempontjából a görög ismeretek vonatkozásában nem 
tekinthető iskolázottnak, ugyanakkor a rovásírásban teljesen járatos volt. Egyértelmű, hogy az utóbbi be- 
poncolása után, a sugarasan elrendezett kannelurák (293. kép) elkészítésével fejezte be a tálka díszítését. 
A poncolás ugyanis nyomot hagyott a tálka belső oldalán is: a rovásírásos jelek egyenletesen benyomódtak 
az aranyba, a „hátoldaluk” jól látszik. A  téglalap alakú rovásjel egyik sarkánál megfigyelhető, hogy a kan- 
nelura poncolásakor az ötvös keze megállt a vonal húzásával. Ez vagy azért történt, mert a kidudorodás 
miatt tartott attól, hogy a vonal megtörik, vagy mert a kéztartáson kellett változtatnia; mindenesetre a foly
tatáskor -  nyilván új, biztosabb kéztartást fölvéve -  az írásjel másik sarkát már átvágta (284. kép). A  rovás
írásos felirat a 9. sz. tálka díszítésének befejezése előtt készült. (Megfigyelhető, hogy a 10. sz. tálka belső olda
lán a felirat nyomát elkalapálta az ötvös, vö. 295. kép)

A kincs avar kori, avar kultúrában való készülésének valószínűsítése után remélhetőleg azt is sikerült ki
mutatni, hogy a nagyszentmiklósi edényeket avar nyelven (írni) tudó ötvösök készítették.

Hipotézis a nagyszentmiklósi kincs történeti hátteréről

A varia melyik régiójában készülhetett a kincs?

A következőkben a történeti és régészeti adatok teljes hiánya ellenére, a kutatást újabb szempontok és le
hetőségek figyelembevételére ösztönzendő, olyan feltételezés-sorozatba kezdek, amely arra próbál választ 
javasolni, hogy „milyen (értsd: milyen etnikai/kulturális/területi csoportba tartozó) avar ötvösök”, hol ké
szíthették a kincs edényeit? Minthogy az avarságon belüli etnikai csoportok (tehát nem a velük élt európai 
népek!) régészeti elkülönítését lehetetlennek tartom,1778 ezért az elkövetkezőkben nem etnikai, hanem 
alapvetően kulturális nézőpontú interpretációt javaslok.

A kincs edényeinek tipológiájában és ornamentikájában halványan, áttételesen érzékelhető avar elemek 
és bizánci vonások együttese több annál, mint ami bármelyik avar régészeti periódusban a „bizánci hatás”, 
„bizánci jelleg” megnevezéssel általában kimutatható. Tekintettel arra, hogy tipológiai és ornamentikái 
egyezések alapján kétségtelennek tartom: a kincsnek volt egy 7. századi csoportja is, ezért igen lényegesnek 
tartom, hogy a nagyszentmiklósi edények a legcsekélyebb kapcsolatot sem mutatják az ugyanezen évszázad 
legkarakterisztikusabb, ötvöstechnikailag legkiemelkedőbb színvonalú avar kori leletcsoportjaival.

1777 László-Rácz (1977) 157; Erdélyi (1986) 33.
1778 Az Avar Kaganátusban több nép jelenlétéről tudunk (pl. kutrigurok, onogurok, gepidák stb.), de természetesen 

lehetett ennél jóval több is, csak éppen róluk nem maradt fönn forrásadat. A steppei eredetű népektől eltérő kul- 
túrájúak (gepidák, szlávok) esetében van bizonyos realitása a régészeti elkülönítésükre irányuló kísérleteknek, 
mert az ő esetükben van egy viszonyítási alap, amire az azonosítás során támaszkodni lehet. A legcsekélyebb ré
gészeti vagy településtörténeti támpontunk sincs viszont arra nézve, hogy az avarok steppei származású népcso
portjainak leletanyaga milyen alapon lenne elkülöníthető. (Sőt: egyáltalán kik maguk az avarok?!) Ezért pl. ami
kor sem a Kárpát-medencéből, sem a kelet-európai steppéről nem ismerünk egyetlen, etnikailag megnyugtatóan 
azonosított kutrigur tárgyat sem, azaz a régészeti hagyatékuk meghatározásához nincsen kiindulási, viszonyítási 
alap, és amikor még azt sem tudjuk, hogy egyáltalán hol volt e nép szállásterülete, akkor teljesen alaptalan kísér
letet tenni a Kárpát-medencei emlékeik régészeti elkülönítésére, amint ezt a legnagyobb erőfeszítéssel Csallány 
D. próbálta, vö. Csallány (1963) 21-38; kritikája: Bóna (1971b) 301-303. Újabb kísérlet: Lőrinczy (1994); idem: 
Fülkesírok a Szegvár-oromdűlői kora avar kori temetőből. MFMÉ -  StudArch 1 (1995) 399-416.
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Dunántúl?
Kiemelkedő minőségű 7. századi leletanyagát háromféle csoport jellemzi: az egyikben karakterisztikus ké
ső antik kulturális jelenlét (Keszthely-kultúra), a másikban másfajta kultúrájú romanizált csoportok emlék
anyaga (Környe), a harmadikban erős germán hatások mutathatók ki. A Keszthely-kultúrával évtizedeken 
keresztül foglalkoztak, az avarságtól eltérő, szigetjellegében mindenki egyetért, létrejötte körülményei még 
mindig tisztázatlanok.1779

A figyelem azért is csökkent az irányában, mert a legutóbbi két évtizedben a Dunántúlon teljesen új tí
pusú avar kori leletcsoportokat fedeztek fel. Ezek mind nagy sírszámú temetők (Budakalász, Kölked, 
Zamárdi), melyek határozottan eltérnek a hagyományos avar leletanyagtól; egyes sírok esetében az elteme
tett nem-avar, nem-steppei eredete teljesen evidens. E temetők a mellékleteik száma, azok típusai és nagy
fokú változatossága, valamint technikai színvonala alapján az Avar Kaganátus leletanyagán belül messze ki
emelkedő gazdagságúak és ezáltal: messze kiemelkedő jelentőségűek. (Az avar régészetet hamarosan újra 
kell írni! 178°) E temetők közös vonása továbbá, hogy mindhármójukat -  mint még más dunántúli temető
ket is1781 -  germán típusú leletek nagy száma jellemzi, ezenkívül mindháromból kerültek elő késő antik-bi
zánci fémedények, de azok között nincsen helyi készítésű. Külön említést érdemel, hogy ezen import edé
nyek mindegyike teljesen más-más típusú. Ez szerintem azt jelzi, hogy noha a sírmellékletek együttese 
mindhárom temetőben azonos kulturális érdeklődést tükröz, az ezeket a temetőket használó közösségek 
körében mégsem volt egy általános ízlés, igény a fémedénytípusok használatát illetően. Másként fogalmaz
va: a jelek szerint ezek az edénybeszerzések esetlegesek voltak. Az a tény, hogy a Kölked-A temetőnek né
mely, az egész kora középkori Európában is különlegesnek számító minőségű ötvöstárgyát készítő 
mester(ek) keze alól nem került ki egyúttal fémedény is, két következtetés lehetőségét engedi meg: az ott 
feltárt leleteket készítő ötvös(ök) csak bizonyos tárgytípusokra specializálódott/tak és/vagy a megrendelő 
nem igényelt nemesfém edényeket. Az elkövetkező évek kutatásának lesz egyik fő feladata az avar kori ger
mán és romanizált elemek vizsgálata.

A nagyszentmiklósi edények egyikén sem fedezhetők fel a 7. századi Dunántúl leletanyagában jelen le
vő, germán jellegű tipológiai, ornamentikái és ötvöstechnikai vonások (296. kép) és mindazon bizánci jelle
gű tipológiai, technikai jegyek, amelyek a Keszthely-kultúrát jellemzik.

A  fentiek alapján -  feltételezésem szerint nagy valószínűséggel -  arra következtetek, hogy a kincs edényeit 
előállító mesterek nem a Dunántúlon működtek.

Teljesen egyedi a sodort drótok közében üveg- és üvegpaszta berakásokkal díszített alsógelléri (Holiare, 
Szlovákia) övveretek1782 technikája. Ez -  a munkaigényességét tekintve -  a 7. századi „vezéri” leletek ha
sonló díszítéseihez mérhető (297. kép), N. Adams szerint a rekeszzománc előfutárának tekinthető.1783 Ezen 
egyedi jelleg miatt hiba volna a lelőhely földrajzi helyzete alapján a Dunától északra eső területekkel kap
csolatban bárminemű történeti feltételezésbe bocsátkozni.

Duna-Tisza köze?
Tanulságos ugyanezzel a szemmel megnézni a kunbábonyi és a Duna-Tisza közi 7. századi „vezéri” lelete
ket is. Köztudott, hogy az előbbit a gazdagsága alapján a közzétevők kagáni temetkezésnek határozták meg. 
Noha ezt Kiss Attilával együtt tévedésnek gondolom, azt egyikünk sem vonta kétségbe, hogy a temetkezés 
ne a 7. század közepén, középső harmadában élt avar arisztokrácia -  a kagáni család? -  egyik prominens

1779 Bóna (1971) 294-297; A. Kiss: Die Stellung der Keszthely-Kultur in der Frage der römischen Kontinuität 
Pannoniens. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1967, 49-59; Bálint (1993) 225-228; R. Müller: Über die 
Herkunft und das Ethnikum der Keszthely-Kultur. In: Verhältnisse 75-82; Straub P: Újabb adalék a Keszthely-kul
túra eredetéhez egy fenékpusztai sír kapcsán. Zalai Múzeum 9 (1999) 181-193; idem: A Keszthely-kultúra krono
lógiai és etnikai hátterének újabb alternatívája. Ibidem 195-224. -  Érthetetlen, miként születhetett egy, az avar 
régészet kérdéseivel foglalkozó disszertáció anélkül, hogy a 20. század 2. felében folyt kutatást egyáltalán figye
lemre méltatta volna: Ewans (1989).

1780 A 6-7. század vonatkozásában a korábbiaktól eltérő kérdésföltevések: Bálint (2000), a 7. századdal kapcsolatban 
ilyen munkára készül Vida T, a 8. század újfajta megközelítése: Daim (2001).

1781 Sági K.: Egy 6. századi keszthelyi temető és mondanivalója a „Keszthely kultúra” etnikumának szempontjából. 
A Tapolcai Városi Múzeum Közleményei 2 (1991) 116, Abb. 5; R. Müller: Ein germanisches Grab der 
Frühawarenzeit aus Keszthely-Fenékpuszta. ActaArchHung 51 (1999/2000) 347, Abb. 4: 3; 353, Anm. 25.

1782 Tocik (1968) Taf. LXIII: 23, 24; LXIV: 5-8; Cilinská (1981) 42.
1783 Szíves levélbeli közléséért itt is köszönetét mondok.
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296. Kiváló ötvöstechnikájú avar kori tárgyak, I: a II. germán stílus: karperec (1) és nagyszíjvég (2) részlete (Zamárdi)
(M: 1-2: 1,5:1)

személyéhez tartozott volna. A kunbábonyi sírmellékleteken -  a jellegzetes avar tárgyak mellett -  a bizán
ci ötvösség közvetett és közvetlen hatása egyaránt jól kimutatható; az üvegberakásos díszítésű övcsat (298. 
kép: 1) és a niellóval, kőberakással díszített négyzet alakú aranydísz éppenséggel a birodalom valamelyik 
központi műhelyéből származhatik. Miközben a nagyszentmiklósi kincs egyes edényein van néhány bizánci 
vonás, leszögezhetjük: a tipológia,1784 az ornamentika és az ötvöstechnika tekintetében nem mutat kapcso
latot a kunbábonyi mellékletekkel,1785 egyedül az ivókürt képez tipológiai hidat a két leletcsoport között. 
Ugyanakkor a nagyszentmiklósi ivókürtnek két -  közismert -  vonása jelzi, hogy az nem szerves része a 
kincsnek: egyértelműen a legkorábbi darabjaként tartják számon, és a többiétől szembeszökően eltérő 
aranyfinomsága is az eltérő eredetét mutatja. Régészetileg ugyanabban a periódusban került a majdani 
kincshez tartozó két kehely, melyek a többi edénytől díszítetlen voltukkal is különböznek. A kincs tényle
ges születése, speciális arculatának kialakulása tehát -  fogalmazzunk úgy, hogy az „általános avar”-tól való 
eltérése -  ezt követően, a középavar kor után kezdődött el: a kincs egyik legfontosabb tipokronológai tám
pontját jelentő avar kori kelyhek (még?) a 7. századi Avaria különböző vidékein láttak napvilágot (Dunán
túl, Felvidék, Budapest és Szeged környéke), míg a tipológiai szempontból egyetlen 8. századi Kárpát-me
dencei analógia, az ovális tálka (már csak?) az Alsó-Tisza vidékén (a Kárpát-medencén kívül pedig csak a 
Balkánon [Vrap]). Talán még az is Nagyszentmiklósnak a Duna-Tisza közi (kagáni?) fémedény-művesség- 
től való tipológiai eltérését mutatja, hogy abból a körből eddig csak poharak (Bocsa, Kiskőrös) és nem ozo
rai típusú kelyhek kerültek elő. Ezenkívül Kunbábony ugyanazt a tanulságot kínálja Nagyszentmiklós kuta
tása számára, mint a Kölked-A temető leggazdagabb sírjai: akárcsak az azokban talált gyönyörű 
öwereteket, korongos fibulákat előállító ötvösök, úgy e Duna-Tisza közi sírleletnél is a díszítetlen füles 
korsót és ivókürtöt egészen biztosan nem az oroszlánfejes csat ötvöse készítette; aki pedig nyilvánvalóan tu
dott volna a lelet két egyszerű korsójánál színvonalasabb, díszesebb edényeket előállítani -  amennyiben ezt 
a tulajdonos igényelte volna!1786 Nem ez történt, míg Nagyszentmiklós esetében teljesen más volt a helyzet: 
e kincs esetében találkozott az ötvösök tudása és a tulajdonosok igénye. Ami a Duna-Tisza közi „vezéri”

1784 Garam (2002) 91. szerint a kunbábonyi lelet veretes tálkái a nagyszentmiklósi tálkák párhuzamai. Ezt a szóban 
forgó edények alakja (ívelt oldal, lapos fenék), a veretek alakjának, alkalmazásának és ornamentikájának mero- 
ving párhuzamai alapján vitathatónak tartom.

1785 Ennek magyarázatát Garam É. a kunbábonyi és a bócsai, kunágotai leletnek Nagyszentmiklósnál korábbi voltá
ban látja, ld. Garam (2002) 90., ami nyilvánvaló, de a különbség nem egyedül abban áll.

1786 Gyengíti e gondolatmenetemet, hogy -  a nagy civilizációkban fennállt struktúrához hasonlóan -  elvileg az avar öt
vösök között is kialakulhatott olyan specializáció, hogy más-más készítette volna az ékszereket és a fémedénye
ket. Ha ez így lett volna, akkor az még mindig azt jelentené, hogy a kölkedi sírokba temetett gazdag emberek va
lóban nem igényelték ilyen kézművesek közreműködését.

598



297. Kiváló ötvöstechnikájú avar kori tárgyak, II: csavart drót és üvegberakás avar öwereten: 
Alsógellér (Holiare, Szlovákia) (M: 7:1)

sírleleteket (Bocsa, Kiskőrös, Kecel) illeti, kincsünk nem egyedül a gazdagság tekintetében tér el tőlük, ha
nem az edényeinek formája és díszítésmódja szempontjából is, amint nincsen benne jelen a martynovkai le
lettel jellemzett bizánci forma- és díszítőkincs egyetlen eleme sem. A jelenleg ismert leletanyag alapján úgy 
gondolom, hogy nemhogy a nagyszentmiklósi kincset egészében, de annak egyik edényét sem a 7. századi 
Duna-Tisza közi avar arisztokrácia számára dolgozó ötvösök készítették.

Következtetés:
Az említett hiányok, a dunántúli leletanyagtól és a kunbábonyi sír egészétől elhatároló vonások alapján 
megengedhetőnek tartom azt a feltételezést, hogy a nagyszentmiklósi edények készülése és használata 
olyan avar részfejedelmi család területén képzelhető el, amelyik nem a Dunántúlon és nem a Duna-Tisza 
közén élt. Ilyen család esetében fordulhatott elő, hogy nemesfém edényekből álló kincs létrejöttéhez szük
séges feltételek mindegyikével rendelkezzék:

-  ilyen edények birtoklására irányuló igény,
-  annak kielégítését lehetővé tevő gazdagság,
-  remekművű edényeket előállítani képes ötvös.
Ezek egyike-másika megvolt egyik-másik steppei (származású) uralkodónál. Csakhogy a nemesfém edé

nyekből álló, saját készítésű kincsek összeállításához, fenntartásához és reprodukálásához mindhárom szük-
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ségeltetik, s ezen előfeltételek a kora középkori Közép- és Kelet-Európábán egyedül Avaria és Bizánc érint
kezési pontján találkozhattak. A kincs kulturális hovatartozásának meghatározása folyamatában a már em
lített mezsgyejelleget és a folyamatosságot tartom döntő elemnek. (Ez a „mezsgye” egyszerre értendő földraj
zi és kulturális tartalommal.)

Hol lehetett ez a „mezsgye” és honnan eredhetett a folyamatosság? A geopolitikai adottságok következ
tében a Kárpát-medence keleti vagy déli vidékein volt eleve adott a lehetőség a nagyszentmiklósi kincset 
készíttető és birtokló avar vezéri család számára a Bizánccal való folyamatos és kulturálisan intenzív kap
csolattartásra. Még ha hangsúlyozom is, hogy innen továbblépve már teljesen a hipotézisek világában moz
gunk, érdemesnek látom számba venni az alábbi két változatot:

1. „Keleti avar” változat
Ez nem egyéb, mint egy lehetőségnek tisztán elméleti úton történő számításba vétele. Avaria keleti felé

nek történetéről a 8. században ugyanis annyira nem tudunk semmit sem, hogy még a legszerényebb találga
tásba sem érdemes belekezdeni. Miközben a fülkesíros temetkezések területi elterjedése alapján látnivaló, 
hogy ebben az évszázadban1787 az Alföldön egy, a kaganátus többi részétől eltérő etnikumú népesség (is) élt, 
amit az anyagi kultúrában mutatkozó jelek is megerősíteni látszanak (pl. bekarcolt rajzok csonttár
gyakon,1788 bizonyos kerámiatípusok1789), a leletanyagnak a dunántúlival szemben jóval szegényebb és egy
szerűbb volta1790 -  ami szintén jelenthet etnikai-kulturális különállást! -  miatt nem rendelkezünk kellő tám
ponttal. (Ez utóbbi egyébként amilyen mértékben növeli a távolságot Nagyszentmiklós és a tiszántúli avar 
hagyaték között, úgy ösztönöz még inkább arra, hogy a kincs egyedülálló voltára egyedi, alföldi körülmények
ben keressünk magyarázatot.) Egyetlen, különleges esetben látnám esélyét annak, hogy Nagyszentmiklós 
„keleti avar” eredetének lehetőségét fölvillanthassuk.

Nem tudjuk, honnan származik a nagyszentmiklósi edények nyersanyaga. Kézenfekvő ugyan a feltétele
zés, hogy bizánci solidusokat használtak fel,1791 de a P. Stadler által elvégzett anyagvizsgálatok akkor bírnak 
majd igazán történeti relevanciaértékkel, ha majd ki lehet zárni azt a lehetőséget, hogy nem erdélyi aranyat 
használtak fel. Bármelyik változat igazolódik is be, az nagy történeti horderejű lesz.

Pillanatnyilag úgy gondolom, hogy négy változattal számolhatunk:
a) Amennyiben solidusokból készültek, a különböző császárok által kibocsátott pénzekkel történő össze

hasonlítás alapján azt kell eldönteni, hogy 626 előtti vagy utáni veretűeket használtak-e föl (Béna I. egye
dül az utóbbival számol):

-  H a 626 előttiek volnának, akkor -  tekintettel arra, hogy a kincs egészét nem lehet 626 előtti készít
ménynek tekinteni -  a konstantinápolyi vereséget megelőző időszakban befolyt aranyadó tezaurizálásának 
és felhasználásának egy bizonyítékát kapnánk, ami az avar gazdasággal kapcsolatban egy új, gazdaságtörté
neti jellegű információt jelentene.

-  H a az igazolódnék be, hogy a nagyszentmiklósi edényeket készítő ötvösök nem „régi”, azaz 626 előtti 
bizánci arannyal dolgoztak, akkor az -  a források teljes hallgatása miatt -  mind az avar történelem, mind a 
bizánci külpolitika és gazdaság kapcsolatai szempontjából jelentene szenzációt. Ebben az esetben ugyanis 
választ kellene adni arra a kérdésre, hogy miként juthatott el bizánci pénz a Kárpát-medencébe az arany
adénak a konstantinápolyi vereséget követő megszűnése után.

-  H a a solidusok 626 utániak voltak, s azokat az ötvös „szállította”, illetve „szerezte be”.
b) Amennyiben az anyagvizsgálatokból az derülne ki, hogy a rézkorban fölfedezett Zalatna1792 környéki 

aranybányát az avar korban is művelték, akkor az egyrészt az avar gazdasági életre vonatkozó ismeretein-

1787 A fülkesírokat sokáig kora avar kori temetkezési szokásnak tartották, mígnem ilyet 8. századi leletekkel együtt is 
megfigyeltek: Juhász Fülkesíros temetkezések Békés megyében. MFMÉ -  StudArch 1 (1995) 417-452; össze
foglalóan ld. Somogyi (1997) 154-165.

1788 Bálint (1989) 166, Abb. 78.
1789 Vida (1999) 87, Abb. 24; 117, 118, Abb. 38, 39.
1790 Bálint (1993) 244; idem (1995) 315.
1791 Bóna (1984) 345.
1792 A helynév déli szláv eredetű, az ’arany’ szóból ered, vö. Kiss L.: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest 

1978, 716; H. Tóth I.: A magyar nyelv bolgár-szláv jövevényszavainak problematikája. In: Alföld 198; Bóna I. eb
ből arra következtetett, hogy a dunai bolgárok a 9. században Erdély megszállásakor az -  írásos forrásadattal 
(Ann. Fűid. A. 892) igazoltan művelt -  sóbányák birtokba vétele mellett az arany bányászatára is figyelmet fordí
tottak, vö. Bóna (1972) 375; ez a lehetőség a későbbi munkáiban nem szerepel. A sóbányászattal kapcsolatos for
rásadat jelentőségét vitatja Eggers (1995) 66.

600



két helyezné teljesen új alapra, másrészt megteremtené az alapját annak, hogy a nagyszentmiklósi kincset 
az Avaria keleti fele fölött (nyilván utolsóként) uralkodó részfejedelem tulajdonának tekinthessük.

Van tehát e tekintetben is kutatni való!
2. „Déli avar” változat
Ami a déli határvidéket, Nagyszentmiklósnak mint Avaria ezen részén székelő részfejedelem kincsének 

történő beállítását illeti, arra van egy 7. századi -  tehát egy évszázaddal korábbi! -  régészeti adat, ami alap
ján egyáltalán lehetséges egy ilyen jellegű gondolatot fölvetni. Nos, amiként megengedhetőnek számított a 
kunbábonyi és bócsai leletek előkerülése helyéből a kagáni székhely Duna-Tisza közi lokalizálására 
következtetni,1793 úgy az egészen különleges minőségű divosi arany övgarnitúra (298. kép: 2)1794 alapján 
megkockáztatható az a gondolat, hogy a Szerémségben a 7. században egy déli avar részfejedelem szállás
helye volt. Ez a többszörösen bizonytalan ötlet nem igazolható, még kevésbé az, hogy ugyanez a székhely 
egy-másfél évszázad elmúltával is fennállt volna. Van azonban még egy jel, ami elgondolkodtat: a petrovci 
kincslelet ugyanis szerintem azt mutatja, hogy élt a Szerémség közelében a 8/9. század fordulóján olyan avar 
előkelő, aki itt rejtette el a vagyonát.

A 8. századi avar-bizánci kapcsolatokról szólva „Bizánc” alatt nem kizárólag az állam, nem a birodalom 
és nem annak intézményei értendők általában, hanem a bizánci kultúrának az a konkrét jelenléte, aminek 
elérése az avarok számára elvileg három régió irányában is állandó lehetőségként adva volt:

-  Közvetlenül a déli határuk átlépésével a szomszédos bizánci városokon keresztül (Sirmium, 
Singidunum, Bononia stb.),1795 de leginkább a Konstantinápolyba vezető út mentén fekvő, a népvándorlás
kor folyamán érintetlenül maradt és néhány nap alatt elérhető Naissos révén,

-  Friaul és Cividale 7. század során folyamatos támadásaival párhuzamosan; 775/76-ból adatunk van a 
velük fenntartott békés kapcsolatról.1796

1793 Az ezzel kapcsolatos vélemények összefoglalását ld. A. Kiss: Die Frage der geographischen Lage des früh- und 
mittelawarenzeitlichen Herrschaftszentrums. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 33 (1998) 85; idem (1996) 
87-88. A 6. század végi kagáni székhelyet indoklás nélkül az Al-Duna menti Castra Constantia (Konstantiola) 
környékén feltételezi Bóna (2000) 164.

1794 A kezdettől fogva hibásan, illetve megtévesztően sirmiuminak feltüntetett, valójában attól 20 km-re északra fek
vő Divos községben látott napvilágot ez a különleges minőségű arany övgarnitúra-lelet, ld. Popovic (1997). Ezek 
az övveretek az összes eddig ismert 7. századi avar-bizánci garnitúra között a legkiválóbbak közé tartoznak, ná
luk magasabb színvonalúnak az egész bizánci világban egyedül a Mala Perescepinó-i és a kunbábonyi lelet övdí
szei mondhatók. Az az elképzelés, mely szerint a divosi lelet Kunimund gepida király birtokában lett volna 
(R. Petrovic: Kulturna istorija Vizantije. Raca 1999, 262), az avar régészeti anyaggal és a bizánci öweretekkel 
foglalkozó szakirodalom alapján elfogadhatatlan. A szerb szerző jól érezte meg viszont azt, ami elkerülte a lelet 
régészeti értékelésére vállalkozó Kiss A. figyelmét (A. Kiss: The Treasure of a Byzantine Gold Belt from the Sir
mium Region. ActaArchHung 50 [1998] 251-258): egy annyira kiemelkedő, „királyi” színvonalú bizánci ötvös
tárggyal van dolgunk, hogy e körülménynek kellett lennie valamilyen történeti/politikai jelentőségének is. (Ő az 
értékelésben csak addig ment el, hogy a tulajdonosát bizáncinak feltételezte.) Ezen övgarnitúra előkerülése az 
egykori Sirmium közelségében talán nem is véletlen. Magam sem kívánok -  mert nem lehetséges -  történeti fel- 
tételezésekbe bocsátkozni, de arra érdemesnek látok emlékeztetni, hogy a jelenlegi tipokronológiai ismereteink 
alapján teljességgel lehetetlen a szóban forgó övgarnitúra készülését 582 (Sirmium avar kézre kerülése) előttre 
tenni. Semmit sem tudunk arról, hogy mi történt a várossal annak elfoglalása után (a híres tégla-feliratban kife
jeződő félelem nyilván nem volt alaptalan vö. A. Kollautz: Die „Inscriptio de Avaris von Sirmium” als Dokument 
einer byzantinischen Gebetsanrufung. In: Studia in honorem Veselini Besevliev. Sofia 1978, 534—562), de a ré
gészeti leletek hallgatását a feltárások jellege és irányultsága miatt nem szabad iránymutatónak tekinteni. 
A divosi övgarnitúra csakis egy kiváló ötvösműhelyben, ha nem éppen magában Konstantinápolyban készülhe
tett (ebben egyetértek I. Popovictyal). Jelenléte tehát az Avar Kaganátus határvidékén egy kiemelkedő rangú 
személynek olyan kiemelkedő szintű bizánci kapcsolatáról tanúskodik, ami a 7. századi Kárpát-medence törté
nelmében jelentőséggel bírt.

1795 E városok kora középkori sorsáról nincsenek forrásadatok, ez irányú régészeti feltárások nem folytak 
(Sirmium/Sremska Mitrovica kivételével, ahol viszont kizárólag az antik város településtörténetére figyeltek), 
ezért velük kapcsolatban a történeti kutatásban még csak hipotézisek sem fogalmazódtak meg.

1796 Deér (1965) 739; Pohl (1988) 313: „biztosan nem véletlen, hogy legalábbis egy a kompromittálódott nemesek 
közül, az Aio nevezetű az avarokhoz ment száműzetésbe.”
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298. Kiváló ötvöstechnikájú avar kori tárgyak, III: bizánci aranycsatok (7. század közepe): 
1: Kunbábony; 2: Divos (M: kb. 1,5:1)

-  Az Itáliába történt elvonulásuk után mindvégig működő avar-langobard szövetség1797 révén. Erről itá
liai veretű pénzek,1798 az ún. alpi típusú (valójában: itáliai eredetű) övgarnitúrák,1799 az itáliai típusú üveg
poharak és -rhytonok1800 Kárpát-medencei jelenléte és egy az itáliai langobard vas sírkeresztekhez hason
lónak egy késő avar kori temetőben való előfordulása1801 tanúskodik. A  kölkedi füles korsónak az egyik 
Nocera Umbra-i bronzkorsóval való tipológiai egyezése, a zamárdi „kopt” tálkának egy Castel Trosinó-i le
lettel való azonossága szintén a dunántúli avarok 7. századi itáliai kapcsolatait mutatja, vö. 299. kép. (Ez 
utóbbi azonosságoknak az ad -  alighanem történetileg is értékelhető módon -  nyomatékot, hogy a „kopt” 
edények sűrű itáliai előfordulásával szemben egyetlen ilyenről sem tudunk a Balkán területéről.) További 
kutatásokat igényel azon lehetőség vizsgálata, hogy -  mint erre Nagy Szent Gergely pápa keresztje (62. kép) 
irányította a figyelmet -  a 8. századi övveretek poncolt hátterű díszítése is nem Itáliából ered-e.

Az avarok 7-8. századi itáliai kapcsolatairól állnak tehát rendelkezésünkre -  kisszámú és szórványos -  
tárgyi adatok. A Balkán irányába tekintve hasonlóra mutató írásos vagy tárgyi adatot egyáltalán nem talá-

1797 Deér (1965) 739.
1798 W. Hahn: Die Fundmünzen des 5.-9. Jahrhunderts in Österreich und den unmittelbar angrenzenden Gebieten. In: 

H. Wolfram: Die Geburt Mitteleuropas. Wien 1987, 457^158; Somogyi (1997) 133.
1799 Bóna (1962); R. Christlein: Eine langobardische Gürtelgamitur von Bieringen, Kreis Horb. Der Sülchgau 1971, 

55-63; I. Zábojník: Zur Frage der Kontakte der nördlichen Peripherie der awarischen Kaganats mit den west
lichen Gebieten. In: Conference 103-111; Bálint (1995) 305.

1800 É. Garam: Awarenzeitliche Glastrinkgefässe aus Kisköre. ActaArchHung 25 (1973) 279-288.
1801 Nagy (1993) 167, 3 kép: 22, 23; idem: A Székkutas -  Kápolna-dűlői avar temető, I. Túrán 28 (1998) 63, 21. kép.
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299. 7. századi pannóniai avar sírok bizánci fémedény-mellékletei (1, 3) és itáliai párhuzamaik (2, 4) (M: 1:2): 
1: Kölked-B; 2: Nocera Umbra; 3: Zamárdi; 4: Castel Trosino
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lünk. Ez nem lokális okokból fakad, és persze azt sem jelenti, hogy a 8. században egyáltalán nem is lehet
tek volna avar-balkáni kapcsolatok. (A késő avar típusú övveretek balkáni előfordulása és a vrapi kincs ép
pen ennek ellenkezőjét mutatják.) A 8. század történelmét illetően -  a korábbiakhoz viszonyítva -  a bizán
ci történetírás általában is, más régiókban is jóval szerényebb tájékozottságot mutat; délkelet- és 
kelet-európai viszonylatban a Theophylaktos Simokattés és Theophanés működése között eltelt időszak 
történetírása teljesen nélkülözi a konkrét adatokat. A források hallgatása, az események ismeretlen volta 
tehát nem egy speciális avar-bizánci viszony tükröződése, nem az avar el-, illetve bezárkózás jele, illetve 
megnyilvánulása; nem következtethető belőle automatikusan az, hogy nem történt semmi és hogy ilyen kap
csolat nem is lehetett volna. Az írásos adatok forrásértékének ma is tapasztalható túlbecsülése egyes törté
nészeknél olyan szemléleti hiba, amelynek tudománytörténeti gyökerei nyilvánvalóak (a 19. századi tudo
mányosságban volt szokás kizárólag azzal számolni, amire van adat, míg az adatok hiányából nemleges 
következtetést levonni). A  8. század kétségkívül az avar történelem sötét korszaka; de hát ez a régió általá
nos történeti adottsága és sajátossága, amelyhez -  a kutatást végtelenül megnehezítve -  a bizánci történet- 
írás 8. századi helyzete is hozzájárult. E helyzetben még csak feltételezésbe sem érdemes bocsátkozni afe
lől, hogy a nagyszentmiklósi kincs tulajdonosai milyen politikai, intézményi vagy egyházi kapcsolat révén 
tettek volna szert a fentiekben közvetett úton feltételezésszerűen kikövetkeztetett, folyamatosnak látszó 
kapcsolatra. A szórványos írásos, a nagyobb számú régészeti adat alapján az avarok 7-8. századi bizánci 
kapcsolatait Itália irányában látom érdemesnek keresni.

Avar részfejedelem kincse?

Van egy többszörösen bizonytalan elemekből álló és több szempontból kifogásolható feltételezés-láncolat, 
melynek végkövetkeztetését nem tartom ugyan meggyőzőnek, de az érdekessége miatt érdemesnek látom 
itt megemlíteni: N. A. Chelimskij olvasata a 21. sz. tálka feliratáról.1802 (Az elméletéről ld. 133-134. old.). 
Ez egy olyan helyzet lehetőségét villantja fel, amely szerint a szóban forgó edény valamelyik bizánci császár 
beiktatási ajándéka lett volna egy avar részfejedelem számára. Ezt az elképzelést a Chelimskij által javasolt 
formában az alábbi szempontok miatt egyaránt irreálisnak tartom:

a) Tipológia: hogyan ajándékozhatott volna a császár olyan edényt, amelyiknek sem a típusa, sem az or
namentikája nem viseli az ő kultúrájának jellegzetességeit? Miért nem akadt az ajándékai között legalább 
néhány olyan is, amelyik látványosan az ő kultúráját hirdette? Vannak ugyan a kincsben görög feliratos edé
nyek is (9., 10. sz.), de azok nyelvi és epigráfiai szempontból egyaránt félművelt ötvös kezemunkájáról árul
kodnak. (N. A. Chelimskijnek a kincs irodalmában való jártasságáról sokat elárul, hogy ezekkel a -  keresz
teléssel, tehát mindenképpen Bizánccal kapcsolatos feliratokat viselő! -  edényekkel és főleg a felirataikkal 
nem foglalkozott.)

b) Ötvöstechnika: bár a 21. sz. tálka a kincs egyik legszebb ötvösterméke, a világ különféle múzeumaiban 
és magángyűjteményeiben őrzött tárgyak alapján pontosan tudjuk, hogy a császári műhelyből még ennél is 
színvonalasabb termékek származtak. így pl. ha a 21. sz. tálka a feltételezett alkalomból a császári műhely
ben készült volna, akkor a kihullott üvegberakásai helyén zománcot, a kereszt díszítésű, kör alakú beraká
sok helyén pedig ékkövet várhatnánk.

c) Történelem: egy ilyen, politikailag nagy horderejű és a császár személyével kapcsolatos konstantinápo
lyi eseményről még a bizánci történetírás legsötétebb évszázadában is feltétlenül megemlékeztek volna.

Mindezek ellenére a gondolatnak azt a részét, hogy a kincs nem egy bizonyos edénye egy különleges 
avar-bizánci viszony gyümölcse volna, figyelemre méltónak tartom. Elképzelhető, hogy egy avar részfejedelem 
a 678-as követjárás során, illetve után megkeresztelkedett, s ezt egyik leszármazottja megismételte valamikor a 8. 
század folyamán.

Mi hozható fel egy ilyen, többszörösen feltételezésekre támaszkodó hipotézis mellett?
Tény, hogy egészen a 8. század utolsó évtizedéig a legcsekélyebb értesülésünk sincs arról, hogy az avar 

részfejedelmek folytattak-e önálló politikát -  amikor viszont hirtelen akad forrásadat, akkor megmutatko
zik, hogy bizony igen: miközben 792-795 között a kagán és a jugurrus egymással háborúzott, a tudun meg
hódolt Nagy Károly előtt (Ann. Regni Franc. A, 795).1803 Figyelemre méltó: a tudun a nyugati országrész ura 
volt -  elvileg tehát nem kell, illetve nem lehet elzárkóznunk annak lehetősége elől, hogy hozzá hasonlóan a

1802 Chelimskij (2000).
1803 Deér (1965) 725.
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Kárpát-medence keleti1804 és/vagy déli felében lakó részfejedelem a hozzá közel eső Bizánci Birodalommal 
épített volna ki és tartott volna fenn saját kapcsolatot.

Kétségkívül nem tudjuk, hogy 626 után miként alakult az avarok viszonya Bizánccal, de érdemes számí
tásba venni: elképzelhetetlen, hogy a IV Konstantinosnak az arabok fölött 678-ban aratott győzelme alkal
mából a császári udvarban tett avar követjárás és békekötés1805 mindennemű előzmény vagy következmény 
nélküli lett volna; fontos politikai fordulatként értékelte ezt az eseményt Váczy P. és Bóna I. is.1806 Az a tény, 
hogy Theophanés az avar uralkodót az első helyen és a többi néptől eltérően a titulusával nevezi meg, sze
rintem az avar követség súlyát jelzi; ezzel szemben W Pohl egyedül a követjárásról ír, és tagadja az említett 
körülmények jelentőségét.1807 A. Stratos magát a békekötést elemezte és fölfigyelt arra, hogy annak különös 
jelentőséget kölcsönöz az a tény, hogy nem volt közös avar-bizánci határ1808 -  az avarságnak tehát igenis volt 
politikai súlya! További történeti feltételezésekbe bocsátkozni már alaptalan volna, de maga a 678-ban bekö
vetkezett avar-bizánci közeledés és egyezség ténye vitathatatlan, s ezzel a régészetnek számolnia kell.

Bár Niképhoros és Theophanés (közös forrása) a bizánciaknak a felsorolt népekkel és politikai alakula
tokkal kötött békekötés-sorozatról összefoglalóan ír, az avar követjárás jelentősége egyáltalán nem lebecsü
lendő. Köztudott, hogy ilyen alkalmakkor a követküldő mindig gazdag ajándékokat kapott a császártól, és 
ez nem lehetett másként az avarok szóban forgó konstantinápolyi látogatásakor sem. Vajon módszertanilag 
megengedhetetlen volna („gemischte Argumentation”) itt emlékeztetni arra, hogy az avar leletanyagban 
közel fél évszázadnyi szünet után éppen ezt az időszakot jellemzi a bizánci aranypénzek és arany ékszerek 
felbukkanása? Nem lenne valószínűbb ezt a megújulást -  az eddigi magyar kutatással szemben -  valami 
mással, mint Kuber hadseregének1809 680 körül feltételezett bevándorlásával,1810 sőt, az azzal keltett félelem
mel1811 kapcsolatba hozni? Ezért látom reálisabbnak a bizánci típusú tárgyak újabb divatját a IV 
Konstantinosszal kötött béke következményének tulajdonítani. És mert miként a kutatás általában a „köny- 
nyű solidusokat” a barbároknak szánt bizánci adók fizetőeszközének tartja,1812 úgy miért ne tekinthetnők a 
nemesvarbóki kincs 678-as kibocsátású, különleges súlyú -  ajándékozásra készült?!1813 -  hexagrammáit is az 
ugyanezen évben esett követjárás emlékének?1814 És még ha nem származnak is az ozora-tótipusztai lelet

1804 Bóna I. kombinációkra alapuló feltételezése szerint a Nyírségben, azaz a Kárpát-medence északkeleti sarkában a 
jugurrus szállásterülete lett volna, vö. Bóna /.: Szabolcs-Szatmár megye régészeti emlékei. In: Szabolcs-Szatmár 
megye műemlékei, I. Szerk.: Dercsényi D. Budapest 1986, 82. Ennek elfogadásához a legkisebb történeti és/vagy 
régészeti adattal sem rendelkezünk.

1805 Nikephoros Patriarch of Constantinople Short History. Ed.: C. Mango. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 13 
(Washington D.C. 1990) cap. 34, 87: „When this news had reached the peoples that live in the West, namely, the 
chief of the Avars and the princes of neighboring nations further west, they <too> sent ambassadors to the 
emperor bearing gifts and asked for peace. The emperor consented to this, and so peace and tranquillity prevailed 
in both East and West.”

Theophanes A.M. 6169: „When the inhabitants of the West had learnt of this, namely the Chagan [sic -B . Cs. | 
of the Avars as well the kings, chieftains, and castaldi who lived beyond them, and the princes of the western 
nations, they sent ambassadors and gifts to the emperor, requesting that peace and friendship should be con
firmed with them. The emperor acceeded to their demands and ratified an imperial peace with them also. Thus 
great security prevailed in both East and West.” Ld. Mango-Scott (1997) 496.

1806 Deér (1965) 738; Bóna (1984) 326.
1807 Pohl (1988) 284: „Routine-Gesandtschaft”.
1808 Stratos (1978) IV 48-50.
1809 Theophanes A.M. 6171: [Kuvrat négy fia] „became subject of the Chagan [sic -  B. Cs.] of the Avars in Avar 

Pannonia and remained there with his army...”, ld. Mango-Scott (1997) 498.
1810 Bóna (1970) 259-260; a történeti kérdésekről összefoglalóan: Pohl (1998) 274-282.
1811 Svoboda (1953) 89.
1812 H. Adelson: Light-weight Solidi and Byzantine Trade during the Sixth and Seventh Centuries. New York 1957, 

131-155; E. Leuthold: Solidi leggieri da XXIII silique degli imperatori Maurizio, Tiberio, Foca ed Eraclio’. Rivista 
Italiana di Numismatica 62 (1960) 146-154; Hahn (1973) 25-26.

1813 Grierson (1968) 19.
1814 Ezt tette B. Svoboda is, a kincset egy olyan bizánci mesternek tulajdonítva, aki a követjárás nyomán kialakult bé

kés viszonyt kihasználva jött volna „Pannóniába”, vö. Svoboda (1953) 88-89. (Valójában a lelőhely nemhogy az 
egykori Pannonia provincia területén, de az avar szállásterületen is kívül esik, ld. Bóna [1984] I. 25, térkép: 282.) 
Úgy gondolom, hogy megnyugtató módon sosem sikerül majd tisztázni, ki lehetett a kincs tulajdonosa s hogy mi
ért rejtette el ezt a vagyonkát. Nem tudom, hogy kereshető-e -  s ha igen, milyen -  kapcsolat a lelet feltehetőleg 
bizánci provinciális táljai (ld. 120. kép) és a túlsúlyos hexagrammái között. -  A hexagrammák monografikus fel
dolgozása: P. Yannopoulos: EHexagramme. Un monnayage byzantin en argent du VIIe siécle. Louvain 1978.
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300. Kiváló ötvöstechnikájú avar kori tárgyak, IV (M: 4:1): gazdagon poncolt díszítésű öntött, 
aranyozott bronz nagyszíjvég (Mikulcice)

bizánci típusú ékszerei a császári műhelyből, az a lehetőség mégiscsak fennáll, hogy a velük együtt megmen
tett, 669-674 között kibocsátott solidus1815 a követjárást követő évekből, egy avar-bizánci kapcsolatoknak 
egy új, baráti periódusából származik. Röviden már írtam arról, hogy a középavar kornak a magyar kutatás 
szerinti kezdete egybeesik az egész bizánci birodalomban ugyanabban az időben az anyagi kultúrában lezaj
lott változással, ezért most fogalmazhatunk úgy, hogy az avar kaganátus a 680-as évektől -  fél évszázadnyi 
szünet után -  újból és gyümölcsöző kapcsolatba került Bizánccal. A magyar kutatásban a középavar kor kez
detével kapcsolatban elterjedt történeti interpretációkat mindenképpen hasznos lenne tágabb összefüggés
be helyezve újravizsgálni. Akkor módszertanilag kevésbé vitatható módon lehetne tisztázni azt, hogy a kö
zépavar kori kultúra kialakulása valóban egy bevándorlás következménye volt-e, s nem az Európa- és 
Bizánc-szerte lezajlott kultúraváltással szinkron kulturális jelenség.

Ugyanilyen, a régészet oldaláról a 8. századi avar-bizánci kapcsolatok történeti vonatkozásait újraérté
kelő kezdeményezésnek tekinthető E  Daim koncepciója, mely a 8-9. századi Kárpát-medencei leletanya
gon belül s az avar szállásterület nyugati, északi peremén egy nem-avar készítésű, hanem eredeti bizánci öv- 
garnitúra-csoportot javasol elkülöníteni.1816 (Emellett szól, hogy a Dunától északra -  az általa tárgyaltakon 
kívül is -  több olyan nagyszíjvég látott napvilágot, amelynek képtípusa nem egyezik a szokványos késő avar 
koriakéval, vö. Praha-Sárka, Pohorelice, Morvaszentjános [Moravsky Ján, Szlovákia]).

Még senki sem figyelt föl az egymással szembeforduló madarakat ábrázoló mikulcicei szíjvég páratlan 
színvonalú ötvösmunkájára1817 -  ez az egyetlen, amit a technika minősége tekintetében a nagyszentmiklósi 
kincs mellé lehet állítani (300. kép). A  szokványostól valamelyest hasonlóan eltérő, alkalomadtán még tör-

1815 Somogyi (1997) 71-72.
1816 Daim (2001).
1817 A munka minőségét egyedül a Falko Daim által készített rajz érzékelteti, vö. Daim (2000) 123, Abb. 46b.
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ténetileg is értékelhető régészeti szempontokra a nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatban is fölfigyeltünk. 
Ilyen a 19. sz. pyxis formája és díszítésének kompozíciója, valamint a 20. sz. tálka „heraldikus” pózban áb
rázolt griffje, melyek 8. század végi nyugati, illetve nyugati avar párhuzamai további adatok föltárulásával 
az avar-nyugat-európai kapcsolatoknak az anyagi kultúrában megnyilvánuló vonását vázolhatják fel. Ilyen 
jellegű továbbá a 21. sz. tálka bizánci technikával készült keresztje is, mert -  bár ezt bizonyítani nem lehet 
-  valószínűtlen, hogy az üres díszítőelemként került volna rá. (Ezzel nem állítom azt, hogy keresztény tar
talommal is használták volna!)

Kizárólag azért tehát, mert 626 után és az egész 8. század folyamán a bizánci források -  belső és világpo
litikai okokból -  nem törődnek a Kárpát-medencével, a birodalmi történetírás ezen hullámvölgye, illetve ér
dektelensége alapján még tévedés (volna) arra következtetni, hogy a konstantinápolyi vereséget követően az 
avarság elszigetelten, magába zárkózottan élt volna.1818 A régészeti források lassan beszélni kezdenek (csak 
vigyázni kell arra, hogy miként értelmezzük ezeket az első, bizonytalanul artikulált szavakat).

1818 Bóna I.: A honfoglalás előtti kultúrák és népek. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája, I. Nyíregyháza 
1993,118.
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BEFEJEZÉS

A számbavehető rendkívül kevés adat, néhány érdemben mérlegelhető szempont és sok feltételezés alap
ján a nagyszentmiklósi kincs történeti értékelésére az alábbi hipotézist fogalmazom meg:

A  nagyszentmiklósi kincs egy olyan 7-8. századi avar (rész)fejedelmi család tulajdona volt, amelyik a Kárpát
medence déli és/vagy keleti felében élt, s folyamatosan állt módjában bizánci kultúrájú ötvösöket foglalkoztatni.

E hipotézishez hozzákapcsolok még egy további értelmezési lehetőséget: ez az avar részfejedelem esetleg 
(a) boyla lehetett, hiszen ez a cím a kincsnek két, különféle korokban és különféle műhelyekben készült edé
nyén (8., 21. sz.) van jelen (amennyiben Németh Gy. olvasata megállná a helyét, ez a titulus volna a 3. sz. 
edényre is írva1819). A formálódó kincs (talán már kezdettől fogva) az ő családjának lehetett birtokában.

A kincs avar készítménynek történt meghatározása azon a ponton szemmelláthatólag támadható, hogy 
nem tud válaszolni egy olyan kérdésre, ami a modern elme számára abszolút kézenfekvő: mit csináltak a 
nagyszentmiklósi edényeket készítő ötvösök, amikor nem ezekkel foglalkoztak? A kincs edényeinek eltérő 
színvonala sokféle találgatásra ad lehetőséget; a szerényebbek (pl. 4. sz.) készítőjének keze alól több olyan 
is kikerülhetett, mint amilyeneket a közismert középavar kori „vezéri” ékszerek csoportjában tartunk szá
mon, a mikulcicei nagyszíjvég pedig egyedül a technikáját nézve -  azaz nem művészeti szempontból -  olyan 
kiváló ötvösmunka, ami még a 2. sz. korsó mellé is állítható. Minthogy pedig a kincs (déli vagy keleti) avar 
kapcsolatának tételét megerősítő szenzációs új leletek napvilágra kerülésében legföljebb reménykedni le
het, ezért folytatni kell a magányos kőszirt (= Nagyszentmiklós) és az azt körülvevő lankák és lapály (=  az 
avar régészeti leletanyag jelenleg ismert kiemelkedő és köznapi tárgyai) közti viszony feltárását. Amíg a ré
gészetben az adai tálkához, a feliratok tekintetében pedig a szarvasi rovásíráshoz hasonlóan döntő jelentő
ségű újabb leletek nem kerülnek elő, addig a kincs történeti értékelésére irányuló kísérletek során tovább
ra is csak újabb kombinációkat, hipotéziseket állíthatunk fel.

1819 Németh (1932) 31.
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UTÓSZÓ, EGYBEN BEVEZETÉS 
A JÖVENDŐ KUTATÁSOKHOZ

Kutatói alkatom és remélhetőleg a kutatás állapotát optimálisan tükröző ismereteim alapján eddig jutottam 
a nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatos nagyszámú régészeti probléma és néhány művészettörténeti, törté
neti kérdés vizsgálatában. A sok probléma és kérdés közül a legfontosabbnak a kincs kulturális és történe
ti helyének meghatározását tartottam. Megeshetik: mindazon adatok láttán, amelyekre a kincs avar kapcso
latainak igazolása céljából hivatkoztam, valakiben az az ellenvetés merül föl, hogy viszonylag könnyű 
ilyeneket kiválogatni az aránytalanul nagyobb számú avar leletanyagból, mint a kevesebb tárgy révén ismert 
protobolgár ötvösségből. El kell ismerni, hogy ez módszertani szempontból helytálló lehet, s az adatbázisok 
közötti lényeges nagyságrendbeli különbség elvileg valóban gyengítheti a levont következtetés megbízható
ságát. (Egyben azonban emlékeznünk kell arra, hogy ezt a módszertani kifogást a kincs protobolgár meg
határozásával kapcsolatban már évtizedek óta meg lehetett volna tenni!) A szóban forgó, esetleges ellenve
téssel kapcsolatban egyrészt hivatkozhatunk arra, hogy a kutatók között egy understatement az, hogy a 
megfigyelések, megállapítások mindig a kutatás pillanatnyi helyzetében értelmezendők. Másrészt azonban 
az is nyilvánvaló, hogy a kutatás mindennemű következtetés lehetőségétől fosztaná meg magát, ha eleve le
mondana egy nagy adatbázissal való kapcsolatteremtés lehetőségéről. Márpedig az avar leletanyag és a 
nagyszentmiklósi kincs között megfigyelhető apró kapcsolódási pontok meggyőződésem szerint relevánsak 
a kutatás számára.

Amikor évekkel ezelőtt elkezdtem ezt a munkát, 200 évnyi kutatás, több tucatnyi, a maga korában is kü
lönböző fokon tehetséges és tájékozott kutató munkája állt előttem; eredmények, látszateredmények és té
vedések, valamint ismétlődések halmazával. Tisztában vagyok azzal, hogy e könyvvel az ő sorukba lépve 
nemhogy „teljes megoldást” nem tudok kínálni, de még a kinccsel kapcsolatos problémák teljes körét sem 
tudtam áttekinteni. A kincs kutatásában továbbra is megmarad az egyik hosszú távú feladatnak az egyes áb
rázolások kapcsolódási pontjainak feltárása. Emellett a jövendő, új típusú kutatásnak érdemes lesz figye
lembe vennie, hogy Nagyszentmiklós kronológiai és kulturális helyét a sokféle szempontú kapcsolatok, il
letve azok hiányának metszőpontjai révén célszerű, illetve lehetséges meghatározni. Mint a Bevezetésben 
is hangsúlyoztam: a kincs teljes problematikájának áttekintésére ma már egyetlen, magánosán dolgozó ku
tató nem is lehet képes -  Nagyszentmiklós „megoldásához” egyszer majd azon specialisták összefogása fog 
elvezetni, akiknek most valószínűleg mindegyike tud hiányosságot, talán hibát találni azokban a részekben, 
ahol éppen az ő diszciplínájuk, az ő speciális érdeklődésük területére merészkedtem. Márpedig ilyen „ki
rándulást” sokat és gyakran tettem, éppenséggel azért, mert már hosszú ideje látom, hogy a különféle disz
ciplínák művelői milyen keveset kommunikálnak egymással, s hogy ebből a tudomány számára mennyi le
maradás, veszteség származik. Mindazonáltal remélem, hogy az olvasók azt is figyelték, ami nem 
közvetlenül a saját kutatásukat érinti; csakis így alakulhat ki az érintett tudományterületek közötti párbe
széd. Ezt előkészítendő vágtam bele ebbe, s most jó munkát kívánok a -  tágabb értelemben vett -  történet- 
tudomány sokféle művelőjének!
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Végül külön hálámat fejezem ki mindazon intézménynek, amelyik gyűjteményéből származó tárgy -  akár csak an
nak részlete -  reprodukcióban látható e lapokon. Egy részükben többször is, személyesen is járhattam, s minden kollé
gától mindig sok segítséget kaptam. Nekik köszönöm meg azt, hogy a könyvben tárgyalt nagyon sokféle kérdéskör -  
szándékom és lehetőségeim szerint -  teljes és/vagy adekvát illusztrációját kapja az olvasó. Törekedni fogok arra, hogy 
ezen intézmények valamennyiéhez eljussanak tiszteletpéldányok.
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167. Fotó: A. R.
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Fig. 33.3; 4: de Palol-Ripoll (1999) Abb. 113; 5: fotó: MTA Régészeti Intézete.
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203. Fotó: O. Ch.
204. Fotó: O. Ch.
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206. Fotó: O. Ch.
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218. Fotó: A. R.
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292. Fotó: E Daim.
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MUTATÓK*

A Mutatóban csak a szövegkörnyezetben előforduló személy- és helynevek szerepelnek.





TÖ RTÉN ETI ES MITIKUS SZEM ÉLYEK

Aba Sámuel 429, 432 
Abd el-Malik 160, 421, 585 
Ábrahám, avar kagán 129 
Abu Nuwas 147 
Achilles 452 
Adaloald 195 
Agila, I. 584 
Aio 601
Ajtony 64, 78, 79, 81, 90, 93, 94, 96,135
Akylas hypathos 111
al-Balkhí 459
Alboin 584
Aldar és Zuhra 364
Aldonus 440
Altheus 374, 413
al-Walid 34
Amin 110,170, 248, 378, 524 
Anahita 155,169, 343, 345 
Anastasius 109, 266, 583 
Anchises 418 
András, 1.429, 432 
Anonymus 90,137 
Antonina 441 
Ardasir, II. 153 
Ardasir, III. 348, 373 
Ariadné 421, 442 
Arisztotelész 19, 317 
Amegunde 435, 576 
Árpádok 85,139 
Asparuch 115,186, 281, 283, 287 
Athaulf 583 
at-Talibi 459
Attila 59, 95,153,195, 212, 365,571, 582

Bahram Gur 357, 358
Bahtiyar, Abu Mansur 196, 198, 202
Baján 254, 582
Basileios, II. 90,110
Batbaian 283
Beda 589
Béla, III. 429
Belisarius 441
Boethius 449
Bulcsú 96,139

Childerich 416, 417, 441, 576 
Chilperich, I. 583 
Clementinus 111 
Constantinus, I. 583 
Constantinus, II. 366 
Cosmas Indicopleustes 582 
Cumiano, Szent 440

Csanád 64, 79

Dagobert, I. 237, 239, 254 
Dániel próféta 463 
Dávid és Góliát 262 
Desiderius 583 
Dionysos 336, 399

Ecgbert 589 
Emmanuel 282, 438 
Emmaram, Szent 590 
Epiphanios 111 
Erik 571, 581,584 
Erminethrude 583 
Euripidész 175

Flaccus, Valerius 417

Galenus 63
Galla Piacidia 583
Ganymédés 261, 340, 345, 390, 469
Gardizí 215
Gelimer 262
Gennadios drungarios 111
Georgios hypatos 111
Gergely, I., Nagy Szent 193, 195, 483, 602
Gergely, IV 357
Germanus, Szent 237, 239
Géza 78, 83, 85, 429, 478
Grgur 356
Gundowald 418
Gunthram 583

György, Szent 361, 370, 625 
Gyula 78, 96, 478 
Gyulák 139

Calais, Szent 358 
Cellini, Benvenuto 147

Hardar, Harald 90
Harun al-Rasid 30, 36,147, 585, 587
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Hérakleios 90,160, 237, 281, 364, 421
Hérakleios Konstantinos 160, 364, 421
Hérakleitosz 377
Hérodotos 129
Herophanes 111
Hilderich, II. 332
Hormuzd 348
Hyppolitos 420

Indra 463 
Iréné 277 
ibn Ishaq 459 
Istämi 212, 215
István, Szent 64, 81, 82, 83, 84, 96,103, 425, 429, 432, 

435, 490, 619, Id. még Stephanus rex

János evangélista 138 
Jáqüb, Ibrahim ibn 582 
Johannes, Menas fia 111 
Johannes Ravennatus 484 
Julianus 363
Justinianus, I. 254, 255, 257, 266, 269, 303, 310, 362, 

396, 418, 469, 578, 583 
Justinus, I. 442 
Justinus, II. 435

K'alankatvaci, Moses 157 
Kálmán, Könyves 425, 429 
Kaniska 506 
Károly, Nagy 587, 604 
Kasgari 459 
Kávád 151 
Kheirón 467 
Khusro, I. 151,247 
Khusro, II. 30,582 
Kis Pippin 571
Konstans, II. 295, 298, 374, 444, 470 
Konstantinos, IV 277, 295, 298, 299, 304, 481, 605 
Konstantinos, V 277, 298 
Konstantinos, VI. 277 
Konstantinos Monomachos, IX. 469 
Konstantinos 111 
Konstantinos chartularios 111 
Kotrag(os) 283
Krisztus 180, 361, 370, 435, 441 
Krum 579, 587
Kuber 184,186, 276, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 

295, 299, 571, 605 
Kunimund 601
Kuvrat 157,160,186, 212, 236, 237, 276, 281, 283, 284, 

299, 300, 435, 494, 589, 605

László, Szent 425 
Leó, III. 231,298,302 
Leontius, II. 277 
Li.Hsien 171, 369, 641

Mamun 50, 101
Marcellinus, Ammianus 151, 417
Marco Polo 86
Mária Terézia 43
Marwän, II. 196
Marwazí 215
Maurikios 418, 424
Maurus, Terentianus 87
Mazaceus 354
Melchizedek 257
Menandros 254, 456, 458, 584
Michael illustrios 111
Mirrhanes 151
Musa ibn ‘Isa 585
Mutassim 101

Nasr Tira 160
Negavonais zara tarchan 126, Id. még Onegavon 
Néreida 570 
Néreidák 444, 469 
Niképhoros 110, 583, 605

Onega bon tarkan/Onegabon tarchan/Onegavon 126, 
127, Id. még Negavonais 

Organas 157 
Ottók 302 
Ozmis 579

Ögödej 212

Patemus 160, 237
Paulos 111
Paulus Diaconus 581
Pervundos 289
Péter 429, 432
Péter, II. 449
Petros apo eparchon 111
Phokas 436
Platón 317
Poseidon 396
Praisentinos apo eparchon 111 
Priscus, Caius Vestorius 259 
Priskos rhétor 133,571 
Prokopios 151 
Pür-i Vahmän 348-351

Rasid ad-Din 459 
Reccared 583 
Recceswinth 449 
Redwald 576
Romulus és Remus 23, 24 
Rubruquis 86

Salamon, Bretagne hercege 583 
Salán 90 
Sámuel 103 
Sándor, Nagy 22, 340 
Sapur, I. 30

648



Sapur, II. 153, 157, 160, 234, 348, 350 
Sarolt 85
Seuso 14,155, 506, 569, 588
Seven nagyzsupán 111, Id. még Sivin/Seben
Shih-min 250
Simeon 506, 579
Simeon Stylités 506
Sisemand 254
Sivin/Seben 75, 90, 112, 572, Id. még Seven 

nagyzsupán
Stephanos, szavárd fejedelem 244 
Stephanus rex 425, 430, Id. még István, Szent 
Strategios 111 
Svintila 254, 483

Szókratész 317

Theoderich, Nagy 143, 436, 438 
Theodor 129 
Theodora 257, 441 
Theodoros111 
Theodoros chartularios 111 
Theodosius, II. 438, 441, 449 
Theodotos 111
Theophanés 281, 286, 583, 604, 605 
Theophanu 355, 356 
Theophylaktos 111 
Theophylaktos Simokattés 215, 604 
Thietmarus Merseburgiensis 85 
Tiberios, III. 364,421, 447 
Totila 584 
Traianus 363

Sztrabón 425 
Szvjatoszláv 99, 132

Tabari 196 
Tej a 584 
Tervei 579

Vajk 78
Valentinianus, I. 255 
Valentinianus, II. 449 
Valentinianus, III. 583 
Victor 583

Themistoklés 81 
Theodatus 365, 368, 484 
Theodelinda/Theodelinde 195, 449

Zemarchos 215, 584 
Zenobios 268
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Angelov, Dimitár 127
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Arrhenius, Birgit 237, 613 
Azarpay, Guitty 21, 27, 170, 343, 346

Bakay Kornél 104 
Baratte, Francois 269 
Bárdos Edith 441,463 
Bamea, Ion 93, 94,110,138 
Bartha Antal 136, 242 
Bartosievicz László 15, 394, 406, 562 
Bartzak, Andrzej 585 
Belting, Hans 319
Benda, Klement 48, 73, 87, 328-330, 333, 403, 404, 

425, 530, 547, 556, 557, 561, 562 
Bende Ildikó 16 
Beretzk Péter 328 
Bernhard, Andreas 15 
Bese Lajos 15
BeSevliev, Veselin 50, 88, 110,112, 285 
Bialeková, Darina 309 
Bloch, Marc 317 
Bobrinskoj, A.[?] A. 59, 67 
Bóna István 13,17, 19, 49, 52, 58, 81, 102,181,184, 

221, 232, 290, 352, 403, 404, 416, 510, 524, 571, 572, 
581, 582,588, 590, 600, 605 

Borovszky Samu 39 
Boyd, Susan A. 32, 255 
Bozilov, Ivan 92 
Bökönyi Sándor 85 
Brown, Katherine R. 15 
Buckton, David 15 
Bussagli, Mario 23, 30, 95

Cameron, Averil 28, 29, 34, 255, 294 
Carikov, A.[?] A. 216, 217 
Carnap-Bomheim, Claus von 590 
Carpeni§an, Terezia 46

Carpeni§an, Vitamir 39 
Cavallo, Guido 595, 615 
Chardaev, Vladimir M. 221 
Chelimskij, Eugen A. 133, 604 
Childe, Vere G. 51 
Chrstos, Olivia 16 
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Persepolis 352, 459 
Pescanka 421 
Pesnigort 188, 396 
Petőháza/Sopron környéke 306 
Petrossa 99, 438
Petrovci 14, 571, 572, 585, 586,587, 588, 601
Pettstädt 507
Phela 263, 583
Philippopolis (Szíria) 449
Pilismarót 76, 166, 620
Plemmyrion 269, 290
Pliska 120, 276, 363, 364
Podgornenskij 160, 227, 229
Pohansko 189
Pohoíelice 606
Polovodovo 179, 353, 354
Pompei 308, 309, 456, 458, 583
Popinci 585
Pozzo 282
Pozsony (Bratislava, Szlovákia) 587, 634 
Prága 582, lel. még Praha 
Praha-Sárka 361, 459, 462, 606, Id. még Prága 
Pregradnaja stanica 421
Preslav 75, 90, 91, 111, 118, 120-122,124, 125,132, 

143, 186, 276, 290, 367, 413, 414, 572, 573 
Ptuj 368

Qoco 65, 219, 620 
Quintanilla de las Vinas 375, 413 
Qumtura 252 
Qusayr ‘Amra 34, 35 
Qyzil 252

Rakamaz 8, 78, 79, 87, 135-140, 327, 328, 403 
al-Raqqa 30 
Ravello, dóm 366
Ravenna 28, 75, 255, 257, 283, 436,438, 441, 449, 579, 

583
Redikor 187
Reggio Emilia 274, 282
Rep’evka 172
Reshy 344
Ribe 507
Riha 264
Risano 140
Rjabinovskaja stanica 349-351
Róma 23, 65,191, 245, 256, 272, 282, 321, 330, 469
Romanovskaja stanica 277, 573, 575
Rosette 106
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Sacharova 171,176 
Salona 438 
Samarra 143
San Pietro in Valle 330, 331 
Saraj 467 
Sargveshi 161 
Sari 243, 348, 349 
Sarkéi 99, 230
Sárrétudvari 140,142, 143, 328 
Semacha 243 
Semender 230 
Silovka 364-368 
Sin’o bärdo 131
Sínai-hegy, Szent Katalin-kolostor 253
Sineglazovo 366, 369
Singidunum 601
Sion 253, 254,447, 448, 583
Sirmium 254, 601
Sirokovskoe 187
Sisak 194, Id. még Sziszek
Skripou 110, 111, 137, 355, 356
Slavjansk 160,573
Sludka 159, 262, 264
Smrdelji 189,195, 277, 286
Sopron kömyéke/Petőháza 510
St. Maurice d’Agaune 374, 375,377, 416, 452, 455
St. Sauveur-de-Redon 583
Sta Maria Capua Vetere 436
Stabio 374, 413
Stara Zagora 89,122
Staré Mésto 87, 329-333
Sterlitamak 171,177, 178, 187
Strasbourg 75, 262, 302
Strasbourg környéke 262
Strelka 158
Stuma 263, 447,448
Sucidava 274, 283, 574
Sudza 155
Suksunskij zavod 171
Sulek 369
Surcea 190
Susa 161, 439,456
Suscepan 376, 377
Sutton Hoo 77,194, 265, 450, 451, 500, 575 
Sverdlovsk 159

Szalánkemén (Slankamen, Szerbia-Montenegró) 397 
Szamarkand 24, 70
Szamosfalva (Somegeni, Románia) 449, 523, 524, 571 
Szarvas 14, 38, 80, 81, 88, 102,107,113, 570, 571, 595, 

608
Szebény 485,487
Szeged-Átokháza 308, 309, 311,313, 490, 497
Szeged-Bilisics 396
Szeged-Fehértó 195, 308, 309, 313
Szeged-Kundomb 166
Szeged-Nagyszéksós 305, 571
Szeghegy (Sekic, Szerbia-Montenegró) 308, 309

Székesfehérvár 355, 356, 357 
Székkutas 590, 602 
Szentes 130,131, 308, 309, 418 
Szentes-Kaján 308, 309
Szilágysomlyó (§imleul Silvanei, Románia) 14, 76, 

305, 306, 571
Szíria 253, 264, 449, 504, 507, 508
Sziszek (Sisak, Horvátország) 452, 455, Id. még Sisak
Szolyva (Svaljava, Ukrajna) 143

Tab 286, 419, 420, 577, 582 
Tác 194, 440 
Talasz-völgy 476 
Tamatarcha 230
Táp 53, 99, 251, 291, 322, 345, 470, 590
Täq-i Bostán 27, 30, 50, 350, 418, 439, 451
Tárd 397
Taxila 21, 22
Tell-Oweissat 166
Ténés 452
Tépe 82, 254, 264, 269, 305, 308, 309, 310, 311, 313, 

449,571,572, 578 
Terracina 56
Thessaloniké 285, 286, 288, 439, 481, 484
Thessaloniké, Hagia Sophia 301
Thessaloniké, Hagia Eiréné 439
Thil 194, 258
Thorsberg 194, 590
Tillya Tepe 22
Tiszabezdéd 142, 189
Tiszabura 435
Tiszaeszlár-Sinkahegy 419
Tiszafüred 125 , 361, 484
Tokaj 572
Tomyz 99,100, 171, 176,178,179, 187, 240, 241 
Toponár 423, 424 
Toprag kala 159, 355, 356
Törökkanizsa (Növi Knezevac, Szerbia-Montenegró) 

434, 449, 451, 592 
Törtei 142
Tövis (Teiug, Románia) 364 
Trezzo suli’Adda 441 
Trier 256, 583 
Tujachta 213, 235 
Tun-huang 21, 27 
Túrkeve 141
Turuseva 173, 348, 349, 350

Ufa 238, 251, 348, 366, 398, 400, 416, 418, 449, 476 
Ujbat 235 
Urál-vidék 344

Üllő 433, 440, 442

Váchartyán 485
Vajszka (Vajska, Szerbia-Montenegró) 590 
Valdonne 481 
Várna 439, 440, 442
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Várpalota 267-269, 308, 309, 506 
Velence 355-357, 374, 396, 508 
Velino 275, 276, 286
Verbász (Vrbas, Szerbia-Montenegró) 485
Verchivnja 361, 363
Verchne Berezovo 176
Vesljanovo 162
Vetren 122
Vicq 275
Vidin 81, 90
Vladimir 375
Vlatodon 376
Voznesenka 227
Vörs 124,125,140,511
Vrap 76, 77, 91, 97, 109, 110, 253, 255, 258, 265-270, 

272, 274-281, 284-292, 311, 315, 411, 436, 439, 470, 
475, 548,598, 604 

Vratca 131

Water Newton 164, 583 
Wolfsheim 153

Zacepilovka 115 
Záhorska Bystrica 396 
Zalakomár 376, 377 
Zalatna 600
Zales’e 221, 225, 226, 232, 272, 309, 525 
Zamárdi 118, 119,124,125, 131, 140, 308, 309, 330, 

331, 397, 436, 440, 441, 442, 461, 462, 463, 589, 597, 
598, 602, 603 

Zámoly 439
Zára (Zadar, Horvátország) 322, 356, 366, 377 
Závod 590
Zemplén (Zemplín, Szlovákia) 76, 83,121, 137-139, 

143, 306, 308, 309, 327, 572 
Zitkov 160
Zsély (Zelovce, Szlovákia) 189, 308, 309, 311, 313,

483, 485, 525 
Zsennye 572
Zsitvaudvard (Dvory nad Zitavou, Szlovákia) 140, 397
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