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I. BEVEZETÉS. IRODALOM.

Archaeologiai kutatásainkban »honfoglalási kor« elne-

vezése alatt jóval hosszabb idszakot szoktunk érteni, mint

azt a néhány évre terjed szakaszt, mely a vitéz söknek

elég volt arra, hogy maguknak fegyveres kézzel itt új hazát

hódítsanak.

Lovas vitézeink sírjaiban találtatni szokott érmek

ugyanis csak hozzávet, évtizedekre terjed idhatározásra

jogosítanak. Nem is állíthatjuk, hogy képesek vagyunk épen
a honfoglalás néhány évébl származó holmikra rámutatni,

st az emlékek tömegét a történetben szokásos vezéri és

királysági kor szerint sem birjuk szabatosan különválasz-

tani
;
ez id szerint csupán annyit tudunk a lovas sírok

idtartamáról, hogy mintegy öt-hat nemzedékre terjednek,

másfél századra.

Még inkább tágul kutatásaink kerete, ha nemcsak a

hódítók, de a meghódolok hagyatékára is vagyunk tekin-

tettel. Nemzedékek hosszú sora óta bírhatta az itteni lakos-

ság lakóhelyeit, mikor reája támadt a magyarság és azután

sem hagyta el.

Sírjaik mellékletei szerények, fontosságuk nem mérhet
össze a honfoglalók hagyatékával, de a sírjaik száma sokkal

nagyobb. Azokban korhatározó érmek csupán a XI. század-

tól kezdve találtattak, számos sírjuk bizonyára megelzi a

királyság, st valószínleg a vezérek korát. Tehát tanul-

mányaink szükségképen a IX. századra, st részben korábbi

századokra is visszanyúlnak.



Azért már 1900-ban »A Magyar Honfoglalás Tört. Kút-

fk-ben ily tágabb keretet adtam az akkor elttem isme-

retes leletek összefoglalásának és mikor most ezt a leltárt

kibvítem és tanulmányaimat az egész anyagra alapítom,

ugyanoly széles keretre kellett terjeszkednem.

Szaktársaink fokozott buzgalma és a kedvez véletlen

1900 óta tetemesen gyarapította az emlékek tömegét. Alig

van az ország sík részein oly táj, a hol nem akadtak volna

újabban is sírok vagy szórványos leletek és köszönettel tar-

tozunk munkatársainknak, hogy tapasztalásaikról oly szor-

galmasan értesítették az Arch. Értesítt.

Leginkább e folyóiratra kell hivatkoznunk, mikor a

következkben hozzávetleg földrajzi egymásutánban a lele-

tekrl és irodalmi tárgyalásukról rövid áttekintést nyújtunk.

Bereg megyével kezdvén a sort, hol annak idején Lehóczky
Tivadar a szolyvai sír fölásásával és közzétételével oly nagyot
lendített a kutatáson : 1900-ban ismét mentette meg a

tudomány számára a beregszászi sírleletet és neki köszön-

jük az els híradást (A. E. 1900. 398
—

402).

Zemplénben 1902-ben Agárdon akadtak lovas sírra.'Dokus

Gyulának köszönhet, hogy róla értesültünk. Sárospataki
leletrl dr. Szendrei János közölt ismertetést (A. E. 1904. 233).

Szabolcs megyében fáradhatlan munkatársunk dr. Jósa
András 1900-ban ásatta föl a tuzséri sírokat és nyomban
közzé is tette becses megfigyeléseit (A. E. 1900. 214—224).
Ö ismertette az anarcsi, fölötte érdekes korongot (A. E. 1902.

297
—

298), neki köszönhet a gégényi leletrl való híradás

(A. E. 1904. 175
—

176) és a demecseri régiségek ismertetése

(A. E. 1902. 298—299).

Hajdú megyét egy érdekes hajdúböszörményi sírlelet

(A. E. 1902. 437. és 439) és a debreczeni határban lelt lovas

sír képviseli (Debr. Kalendáriom 1907. Zoltai Lajos 54. 1.).

Biharban Küls Puszta-Kovácsiban Csépl Péter és

Középesi Gyula ásattak föl soros temett (A. E. 1899. 360-tól

366-ig). A bihari vár közelében 1903-ban Karácsonyi János
ásatott föl lovas sírokat (A. E. 1903. 66—67 és405

—
412.)



Békésben Csallány Gábor kitartó szorgalmú kutatónak

a Mezberényben végzett ásatás köszönhet (A. E. 1905.

40). Darnay Kálmán Szeghalmon ásatott (A. E. 1905. 66—
70). A régibb ásatások közül Zsilinszky Mihály gerendási
ásatásainak eredményeit foglaltuk be leltárunkba (A. E.

1879. 158—159).

Csongrád megyébl Csallány Gábornak számos sírlelet

közlését köszönjük (A. E. 1905. 35
—

42). Szeged környékérl
az éidekes domaszéki sírleletet tette közzé Reizner János

(A. E. 1903. 268—272), újabban utódja Tömörkényi István

az oroszlámosi temetrl adott közleményt (A. £. 1904.

264—270).

Bács megyében Rödiger Lajos ismertetett lovas sírokat

(A. E.). Cziráky János nagy szorgalommal ásatta föl és

ismertette a gombosi (bogojevai) temett (A. E. 1900. 265—
267 ; 1901. 424—428 ; 1903. 60). j-Futakról lovas sír marad-

ványai jutottak a zombori múzeumba (A. E. 1904. 261).

Torontál megyében Kisléghi Nagy Gyula Puszta-Bukován

volt lelkes munkatársunk ;
már 1904-ben értekezett odavaló

lovas sírokról (A. É. 1904. 417
—

421) és legutóbb ismét tett

közzé néhány érdekes lovas sírleletet (A. E. 1907. 266—279).
Török-Kanizsáról szétdúlt sírok maradványai jutottak a

Nemzeti Múzeumba (A. É. 1902. 314
—

315). Az anka-

szigeti leletrl Reizner János adott hírt (A. E. 1901. 209
—

210).

Csanád megyébl ered érdekes kardot Nagy Géza ismer-

tetett (A. É. 1901. 285—286).
Temes megyébl Verseczrl származó csüng díszek érde-

kesen egészítették ki ismereteinket e rejtélyes ékszerekrl

(A. E. 1901. 189).

Pest megye. A kiskunhalasi határ gazdag szórványos
leletekben (A. E. 1902. 305—308). Puszta-Szent-Imrérl is

érdekes leletekkel ismerkedtünk (A. E. 1902. 309
—

310).

Kecskemétrl az ottani ev. collegium jutott sammanida

dirhem birtokába (A. E. 1902. 309). Dunapatajról, Czeg-

lédrl, Hódmezvásárhelyrl, Tápió-Szelérl és egyebünnen
szerzett a N. Múzeum ékszereket, melyek a jelen áttekintésben

szerepelnek legelször. Budapesti kardról értekezett Nagy
Géza (A. E. 1906. 129

—
135).



Borsod megyében Domaházán akadtak 1902-ben néhány
sírra (A. E. 1902. 300—301). Szirma-Besenyn ékszereket

találtak (A. E. 1903. 399).

Heves megyét a N. Múzeumba került ecsédi és puszta-

csákberegi leletek képviselik, melyek most tárgyaltatnak

majd legelször.

Nógrád megyében dr. báró Nyáry Albert lépett nagy-
siker ásatásaival apja nyomdokaiba. Egyik hely a pilini

Sirmány volt (A. E. 1902. 210—241 és 1904. 50—70).

A másik Lipta-Gerge (A. £. 1906. 276
—

278). Váczcsürögdi
kardról értekezett Nagy Géza (A. E. 1906. 129

—
135).

Komáromban Puszta-Szilasról ismerkedtünk sírleletek-

kel (A. E. 1902. 302).

Gyr megyében a gyri határban fáradhatlan munka-

társunk Börzsönyi Arnold 1903-ban ásatott föl sírokat (A. E.

1903. 67
—

69) és 1905-ben is adott hírt régi magyar emlé-

kekrl (A. E. 1905. 186—188). Keczölön lelt karolingikus

lándsákról értekezett báró Miske Kálmán (A. É. 1900. 96).

Esztergomból a N. Múzeumba jutottak érdekes sírleletek

(A. E. 1902. 438 és 441).

Zala megyében Darnay Kálmán, a kitartó gyjt, men-

tett meg sírleleteket és adott róluk hírt (A. E. 1899. 278 és

1907. 91 és 191).

Fehér megyében különösen Székesfejérvár vidéke volt

gazdag leletekben. Gr. Zichy Jen gyjteménye onnan egy
sammanida dirhemet riz (A. É. 1902. 314). A székesfejér-

vári Demkóhegyen Lichtnekert József ásatott föl 1902-ben
21 sírt és újabban is kedvez eredménynyel vezetett ott két

ásatást, melyeknek az eredményeirl V. szakaszunkban adunk

számot. Csákberénybl 11 sírból származó leletek kerültek a

N. Múzeumba, ezekrl is adunk részletes hírt az V. sza-

kaszban.

Baranya megyében Duna-Szekcsn találtak ékszereket

(A. E. 1902. 315 és 1906. 85).

Tolna megyében Haugh B. tanár a szegszárdi múzeum
számára mentett meg leleteket (A. E. 1902. 367

—
368).

A N. Múzeum Kölesdrl szerzett leleteket, melyekrl szó

van V. szakaszunkban.



Somogy megye Kiliti községébl származott leletet ismer-

tetett Börzsönyi Arnold (A. E. 1904. 36).

Sopron megyében Kugler Alajos ismertette a darufalvi

becses kincsleletet (A. E. 1904. 41
—

47). Veszkényrl érdekes

lelet vált ismeretessé 1902-ben Riegl boldogult bécsi szak-

társunk révén (Jahrb. der k. k. Zentralkom. I. 273
—

288) és

e sírlelet más részérl értekezett Kugler Alajos (A. É. 1906.

27—30).

Veszprém megyébl a Miháldy J.-féle hagyatékban rzött

karddal 1902-ben ismerkedtünk meg (A. E. 1902. 436—437).

Mosony megyében Lébeny-Szent-Miklóson szétdúlt lovas

sír maradványai kerültek el, melyekrl hírt adott Börzsönyi
Arnold (A. E. 1905. 186—187).

Horvát- és Szlavonországokban fölásott soros temetkrl
dr. Brunsmid József zágrábi szaktársunk adott kimerít

értesítést (Vjesnik 1903. 70
—

90. L). Az neki köszönhet

kimerít német kivonatok alapján fölhasználtuk e közlemé-

nyeket az V. szakaszban és egyebütt és ugyancsak az szíves

elzékenysége folytán közölhetjük a VI. szakaszban a fontos

horvát-szlavón leletek képeit.

Az 1904 közepéig elttem ismeretes hazai emlékeket

közzétettem német nyelv munkában (Alterthümer des

frühen Mittelalters in Ungarn 1905 Braunschweig, F. Vieweg
& Sohn 8-rét, 3 kötet).

A honfoglalási kort érint kérdések tisztázására fontos-

sággal volt a boldogult gróf Zichy Jen harmadik ázsiai

expeditiója alkalmából megjelent dr. Posta Béla-féle munka

(Régészeti tanulmányok az orosz földön I. rész, 1905. qu.

317. L). Dr. Postának és a mü kiadójának, Hornyánszky
Viktor úrnak köszönhet, hogy az ott megjelent számos

érdekes emlék ábráját a jelen dolgozat VI. szakaszában

ismételhetjük.

Nagy Gázától kaptuk e fontos munka kimerít mél-

tánylását (A. E. 1906. 385—416). Ugyanneki köszönhet

egy nagy m a magyar viselet történetérl. Említendk
továbbá : Nagy Géza értekezése a szkitha és sarmata marad-

ványokról a magyar viseletben (A. E. 1901. no—118) és

a népvándorláskori túrán öltözetrl (A. E. 1901. 318—323) és



8

ugyancsak Nagy Géza tárgyalta Szent István kardját a báró

dr. Forster-féle nagy emlékmben (III. Béla emlékezete).

E sorok írója honfoglaláskori leleteket ismertetett (A. E.

1902. 296
—

316), tárgyalta a Lehel-kürt dombormveit (A. E.

1903. 97—163) és a honfoglalási kor ornamentikájáról adott

áttekintést (A. E. 1904. 105
—

152).

A külföldi irodalomból legfontosabbak : Strzygowski

közleménye a »magyar mvészetrl« (Monatshefte der Kunst-

wissenschaftlichen Litteratur 1905. 254—257), továbbá érte-

kezése keleti szövetekrl (Jahrbuch der k. pr. Kunstsamm-

lungen 1903. 147
—

178) és dolgozata Mschattáról (U. o.

1904. 225—373). Végül nagy hasznunkra volt Július Lessing

nagy képes munkája a berlini iparmvészeti múzeum szövet-

gyjteményérl (1900 óta).

A jelen dolgozat legnagyobb szakasza (V.) a honfogla-
lási kor hazai leleteinek és külföldi analógiáknak újabb lel-

tárát foglalja magában, melyhez (VI. szakasz) 116 képes
táblát és a szövegben is ábrákat csatoltunk. Az ábrák nagy
része a M. Tud. Akadémia arch. bizottságának készletébl

való, más részéért a N. Múzeum régiség-osztályának tarto-

zunk köszönettel.

A II. szakaszban a hazai honfoglalási leletek csopor-

tosítását kísértjük meg népek és stílusok szerint
;
a III.

szakasz a honfoglalóktól maradt emlékeket tárgyalja s a

IV. szakaszban a honfoglalók ékszerein jelentkez ornamen-

tika kérdései foglalkoztatnak.



II. A FONMARADT EMLÉKEK
CSOPORTOSÍTÁSA.

Azon a módon, hogy a IX—XI. századi sírok, kincsek

és szórványos leletek tömege gyarapodik, tágul a látkörünk r

élesbül a szemünk és mindig több meg több támpontot nye-
rünk arra, hogy az emlékek sorait helyes kritikával a

rajtuk mutatkozó stilistikus jellemvonások alapján egykori

összetartozásuk szerint csoportosítsuk. Ezt a munkát most

megkísértjük. Ha lehet, keressük a hagyatékok különféle

csoportjaihoz az örökhagyókat, vagy a mikor erre nem va-

gyunk képesek, legalább beleillesztjük a régibb középkor
azon közmveltségi köreibe, a honnan fölfogásunk szerint

származtak.

a) Azt az emlékcsoportot,
1
) mely bennünket legköze-

lebbrl érdekel, mert a honfoglalók hagyatékát öleli át,

x
) >>A magyar honfoglalás kútfi«-ben ismertetett sírok és egyéb

leletek : Pilin (515
—528 1.) öt sír. — Szeged-Királyhalom (528—530)

két sír (?).
— Galgócz (530—535) egy sír. — Bodrogvécs (535

—546)

10 sír ? — Bene puszta (546—550) egy sír. — Neszmély (550—554)

egy sír. — Csorna (554—560) több sír. — Veréb (560—566) egy sír.

— Gödöll (566—567) egy sír ? — Eger (572
—580) temet. — Szeged

(öthalom) (580—582) öt sir. — Anarcs (Szabolcs m.) (586
— 587)

ékszerek. — Balkány (Szabolcs m.) ékszerek (588. 1.).
— Batta (589—

590) ékszerek. — Bezdéd (Szabolcs m.) 17 sír. — Bököny (Szabolcs

m.) (608. 1.).
— Csongrád (609. 1.) egy sír. — Csorna (Sülyhegy)

(609—613) egy sír. — Csorna (Csatár) (614—616) öt sír. — Duna-

Szekcs (Baranya m.) ékszer. — Gombás (Alsó-Fejérm.) (619—622)
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kutatóink már régóta fölismerték. Nem szükséges itt újból

eladni, mint ismerte föl már Jankovich Miklós mint els

a benei sírban 1858-ban a lovas vitézt és mikép adott a sze-

rencsés véletlen Erdy Jánosnak kevéssel utóbb módot, hogv
Verebén egy más honfoglaló lovas sírját gondosan átkutassa

és közzétegye. Az elmúlt félszázad ez útnyomozók lelkese-

dését igazolta. Nem lehet kétségünk, hogy Árpád ivadékai-

nak hiteles ereklyéit bírjuk
— most már száznál több hely-

rl — melyeknek száma folyton növekedik.

A históriai adatok és az érmek voltak útmutatóink ez

azonosításban. Hozzájárultak érvek, melyeket magukból a

sírokban lelt mellékletekbl merítettünk. A sírok tartalma

kétségtelenül tanúsítja, hogy lovasok temetkeztek bennök.

Világrészünkön hazánk volt a legszéls táj, melyen a kelet-

rl érkezett lovas népek megállapodtak. Lassan-lassan meg-

égj'- sír. — Gyr (622—624) ékszerek. — Homorszögi puszta (Jász-

Nagykún-Szolnok m.) (624. 1.) ékszerek. — Hugyaj (Szabolcs m.)

{626—628) ékszerek. — Karász (Szabolcs m.) (629—631) sírok. —
Karos (Zemplén m.) (631

—633) 4 sír ? — Kecskemét Madari-tanya
(646—647) sírok. — Kis-Dobra (Zemplén m.) (647—651) négy sír?
—

Kis-Tengelicz (Tolna m.) (651. 1.) ékszerek. — Makó (Csanád m.)
ékszerek (652. 1.)

— Mándok (Szabolcs m.) több sír (652. 1.).
— Mez-

hegyes (Csanád m.) (652. 1.) ékszerek. — Mogyorós (Pest m.) (653 és

654) ékszerek. — Monaj (Abauj m.) (654
—657) sír. — Nagy-Halász

{Szabolcs m.) (659
—661) sír. — Nagy- Kövesd(Zemplén m.) (661. 1.)

három sír ? — Nagy-Kürü (Heves m.) (661—663) sír. — Nagy-ösz
(Torontál m.) (663

—665) ékszerek. — Nagy-Teremia (Torontál m.)
sír (667—671). — Nemes-Ocsa (Komárom m.) (671—674) sír. —
Oroszlámos (Csongrád m.) (674

—676) szétdúlt sírok. — Pazony
{Szabolcs m.) (676. 1.) sír. — Pörösi puszta (Csongrád m.) sírok. —
Selypi puszta (Nógrád m.) több sír (678—683).

—
Szeged-Bojár-

halom (683—689) öt sír. — Székesfej érvár Demkóhegy (689—699)
sírok. — Szentes (Nagyhegy) (701

—703) sír. — Szentes (703. 1.)

sír. — Szolyva (Bereg m.) (704—710) sír. — Tarczal (Zemplén m).

{710—718) négy sír ? — Tinnye (Pest m.) (719—720) sírok. — Tisza-

Nagy-Rév (Jász-Nagykún-Szolnok m.) (721
—

723) ékszerek. —
Törtei (Pest m.) (724—729) sír. — Vezérszállás (Bereg m.) (730. 1.).— Zala-Szántó (732. 1.) sír. — Zalkod (Szabolcs m.) ékszerek. —
Szórványos leletek {733

—
741).

— Ezekhez hozzájárulnak a jelen

dolgozat V. és VI. szakaszában ismertetett és ábrázolt megfelel
sírleletek és szórványos emlékek.



II

tanultuk, mikép kell a magyal lovasok holmiját az elz
lovas népek, nevezetesen az avarság hagyatékától megkülön-
böztetni. Mindegyik nép sajátos fölszerelését és fegyvereit

meg bírjuk különböztetni és miután e külömbségek egyéb

tapasztalásainkkal állandóan összevágnak, ki van zárva a

kétség és a tévely. Földrészünk nyugoti és déli vidékei is

szolgáltatnak érveket. Lehetnének smagyar hagyatékok
azokon a csatatereken, a hol nagyobb számmal elvéreztek,

de e csataterek még nincsenek átkutatva. Másutt se délen,

se nyugaton nincs nyoma oly fegyvernek vagy lószerszám-

nak, melyeknek hazánkban most már oly bvében vagyunk.
A nyugoti és déli vidék negatív tanúskodásához hozzájárul

Oroszország positiv tanúságtétele. Évrl évre szaporodnak
orosz földön az emlékek, melyek vagy azonosak, vagy leg-

alább nagyon rokonok a honfoglalók holmijaival. Legutóbb
dr. Posta Béla kutatásai révén ismereteink ez analógiákról
tetemesen gyarapodtak.

A honfoglalók sírjaiban lelt ékszerek és azoknak díszí-

tései is tanúskodnak arról, hogy helyesen járunk el, a mikor a

honfoglalóknak ítéljük oda e sírokat. Nincs Európában más

terület, mint az, a honnan hiteles történetírók tanúsága
szerint a magyarság jött, a hol ez a sajátszer ornamentika

a régibb középkor vége felé keletkezett. Csupán az utolsó-

eltti hazájukban voltak meg arra az elfeltételek, sem elbbi,

sem utóbbi idkbl, mint a IX. századból és az azt megelz
idbl nem ismerünk egészen megegyez ornamentikát.

így tehát összes emlékeink készletében ennek az emlék-

csoportnak a kortörténeti, néprajzi és stilistikus megálla-

pítása nyugszik legbiztosabb alapon. Az iránt lehetnek még
kételyeink, hogy az sök mikor hagyták el a magukkal hozott

ízlésüket, arról is lehetséges véleménykülömbség, hogy egyik-

másik holmijuk csupán az sajátjuknak tekintend-e, avagy
a kor általánosabban dívó czikkei közé sorolandó-e ; végül
vita tárgya lehet az is, hogy némely sajátszerségük itteni

eldjeiktl, az avaroktól származtak-e reájuk, avagy más

helyen, talán korábbi útjaikon vették-e föl az avaroktól vagy
más rokon népektl. Ezekre a kérdpontokra alkalmunk lesz

alább az egyes emléksorok tárgyalásánál visszatérni. Ha
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nem bírjuk is mindig végleg eldönteni, legalább mogpróbál-

juk a vitás kérdések elföltételeit tisztázni.

A leletek leírásában és a hozzá csatolt táblákon (i
—

39.

tábla) az els hely a honfoglalók hagyatékát illeti és az

hagyatékuknak a következ szakaszokat is (III
—

IV.) szen-

teljük.

b) Más tekintélyes tömeg csoportban csatlakoznak

soros temetkbl elkerült leletek és szórványosan elkerült

analógiáik.
1
)
A csoport jellegérl legjobb képet ad a bjelo-

brdói XI. századi temet 2
) Szlavóniában, hol több mint

kétszáz fölásott sírnak a tartalma akkor kerülhetett föld alá,

mikor azt a területet a honfoglaló magyarság még nem

foglalta volt el. Péter, Endre és I. Béla király pénzei a sírok-

ban jelzik a kort, melyben e temet eddig felkutatott

részében a temetkezés megsznt. A Dráván túl még más
három helyen találtak körülbelül egykorú temetket, melyek-
nek sírmellékletei a bjelo-brdói leletekkel megegyeznek.
Odább Kninben és Dalmáczia némely más helyein is hasonló

szerény hagyaték jellemzi a közeikorú sírok tartalmát. A tár-

gyak zöme ékszerekbl, »halánték«-gyrkbl, nyakpere-

czekbl, karpereczekbl és gyrkbl áll. Vannak fülön-

függk és gyöngyök, ezek üvegbl, az ékszerek legnagyobb
száma sárga fémbl, ritkábban ezüstbl valók. Lovas temet-

kezésnek e sírmezkön semmi nyoma, st fegyvereket sem

szoktak azokban a sírokban találni, nagy ritkán találnak

!) >>A magyar honfoglalás kútfidben ismertetett sírok és egyéb
leletek : Arad-Földvár (583—585) sírok. — Bács-Keresztúr (587

—588)
sírok. — Baks (Csongrád m.) (588) ékszerek. — Baracsi puszta

(Fejér m.) (589) ékszerek. — Berettyó-Újfalu (Bihar m.) (590—591)
temet. — Esztergom vidéke (618—619) ékszerek. — Horgos (Cson-

grád m.) (624—626) temet. — Kába (Hajdú m.) (628—629) temet.
— Kecskemét (633

—644) czédulaházi temet. — Kecskemét (644—
645) ékszerek. — Muszka (Arad m.) (657—659) temet. — Nagy-
Kajdács (Tolna m.) (660) ékszerek. — Nagyvárad (665

—667) éksze-

rek. — Pásztó (Heves m.) (676) ékszerek. —-

Székesfejérvár Maros-

hegy (699—702) sírok. — Tolna-Szántó (723
—

724).
— Vácz vidéke

(730) ékszerek. — Ezekhez járulnak a jelen dolgozat V. és VI. sza-

kaszában ismertetett és ábrázolt soros temetk és szórványos leletek.— 2
)
A 40— 51. táblákon.
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bennök szerszámokat. Szkebb értelemben vett hazánkban

a legutóbbi évtizedben a pilini Sirmányon és a székesfejér-

vári Demkóhegyen kerültek el rendszeres ásatás folytán

gondosan átvizsgált soros temetk, melyekben a sírok leg-

nagyobb részének leltára a bjelobrdói temetvel hasonló

jelleget mutatott. De úgy Székesfejérvárt, mint Pilin vidé-

két megszállotta volt már a magyarság, jelenlétét itt is,

ott is lovas temetkezések kétségtelenül tanúsítják. Tehát a

honfoglalási korban is azt tapasztaljuk, a mire egy korábbi

idszak soros temeti tanítottak. Miként az avarok lovas

sírjait gyakran sarmata és szláv alattvalóik temetiben lel-

jük, úgy találjuk a magyarok lovas sírjait is szláv alatt-

valóik sírmezin. Sem az egyik, sem a másik temetkezési

mód és a sírba került holmik jellege nem enged kétséget

els és második csoportunk néprajzi megállapítása iránt.

Olykor-olykor a hódító és a moghódított holmijai felcseré-

ldhettek, egyik a másiktól átvett egyetmást, az is valószín,

hogy az országban járó idegen kereskedktl szerzett ékszerek

egyik népnek is, a másiknak is lehettek birtokában
;
de az ily

kivételesen, szórványosan mutatkozó tények nem akadályoz-
hatnak abban, hogy a második csoportba foglalt emlékek

zömét az országban akkor legsrbben lakó népeknek, els sor-

ban a szláv törzsöknek tulajdonítsuk. Szórványosan elkerült

tárgyakkal szemben lehettek kételyeink. Temetk megíté-
lésénél kutatóink többször azt vélhették, hogy bennök csupa
ékszer fordulván el, azokban a honfoglalók családtagjai

nyugosznak. Hiányos csontvázak alapján az elhunytak nemét,

koponyák idoma után nemzetiségüket vélték megállapíthatni.

A velk lelt ékszerek használata nem szorítkozott nkre és

gyermekekre. Halántékgyrk, ujjgyrk s egyéb, bizonyos

formájú ékszerek nemcsak hazánkban, de más területeken

is divatoztak, olyanokon, melyeket sem a vezérek korában,

sem azután nem bírt a magyarság.
Minden kutató tudja, hogy a halánték-gyrk haszná-

lata századokkal a honfoglalás eltt dívott vidékünkön. Más

helyütt foglalkoztam a halántékgyrk korábbi használatá-

nak kérdésével. 1
)
Elfordultak sarmata temetkben, melyek-

1
)
Alterthümer des frühen Mittclaltcrs I. 438—441.
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nek a kezdete fölvihet az V. századig és melyek lenyúlnak
a VIII—IX. századig. E sírmezk népére reátaláltak a szlá-

vok különböz törzsei, mikor a régibb középkorban, talán a

VI. század körül, talán már elbb, itt letelepedtek. Most is

áll Lissauer véleménye,
1
) hogy a Duna-vidéke lehetett a

halántékgyrk keletkezésének szülfölde — nem Európa
keleté — és innen ment át a divatjuk az északi és déli szláv-

ságra. Hajgyr jelenléte X. vagy XI. századi sírban nem

indokolja a vélelmet, hogy abban a honfoglalók valamely

családtagja volt eltemetve. Hogyha a magyarság át is vette

a szokást, arra hosszabb, nemzedékekre terjed id kellett

és akkor sem valószín, hogy az egész országot szerte lakó

úri magyarság vette át a legyzöttektl ezt a népies vise-

letet. Ellenben igenis minden valószínség a mellett szól,

hogy a sarmaták si ékszere, úgy mint sok más népies ékszer,

átszállott a lakosság folytonossága következtében a sarma-

táktól utódjaikra, a szlávokra. A lakosság helybeli folyto-

nosságát a régibb középkoron át a második csoport teme-

tiben más tapasztalások is tanúsítják. Gyéren bár, de jól

megfigyelt esetekben találtak X. vagy XI. századi soros

temetkben római pénzeket és apró római ékszereket. Czi-

ráky a gombosi sírmezben talált a Kr. utáni IV. századból

való apró római pénzeket és a bjelobrdói temet nem egy

sírjából ismertet dr. BrunSmid római érmeket, római fibu-

lákat s egyéb apró római holmit. Dr. BruSnmid e jelenséget

úgy tekintette, hogy a X. századi szláv ember mezei mun-
káknál vagy egyéb alkalommal a földben véletlenül reá-

akadt a római holmira és egyéb ékszerei közé rakta, így kerül-

tek volna e római tárgyak közel öt-hat száz év múlva ismét

sírba. El kellene fogadni a véletlenséget magyarázatul,

hogyha nem volnának oly jelenségek, melyek más magyará-
zatot igényelnek. Egyik az, hogy a hazai sarmata sírokban

római érmeket elég gyakran találnak. Nyilvánvaló, hogy a

római érmek akkor is forgalomban maradtak, mikor a római

J
)
Arch. Ért. 1891. 33. és Correspondenzblatt der deutschen

anthr. Gesellschaft 1891. 138.
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érmeldék Pannoniában rég megszntek pénzt verni és nyil-

vánvaló, hogy a pénz sírbatételének antik szokása átszár-

mazott a rómaiak közvetlen utódaira, a sarmatákra. Nem
tudjuk egész biztossággal, hogy a sarmaták utódainál, a

szlávoknál, az obulus sírbatétele sajátos si vagy csupán
sarmata eldeiktl öröklött szokásuk volt-e : csupán azt

állíthatjuk, hogy a hol XI. századi soros temetket gondosan
fölástak, a sírokban találtak érmeket, legtöbbször termé-

szetesen a helyi forgalomból vett érmeket, mert ilyenek a

magyar királyság alapítása óta már voltak ; hogy ezenkívül

római pénzek is akadnak olykor-olykor, az csak megersít-
heti fölfogásunkat, hogy az obulus szokása az ókorból örök-

lött helyi szokás lehetett. Ha ezzel szemben valaki a hon-

foglalók sírjaiban is találtatni szokott érmekre hivatkoznék,

könny volna a válasz. A lovas sírok mellékletei közt sze-

repl átlyukasztott külföldi pénzek nyilván nem obulus

természetével bírnak. Az olasz földön, Németországban, a

Provenceban szerzett dénárokat alighanem kitüntet emlé-

kek gyanánt ruhájukon hordták a vitézek és mint ékszert

vitték magukkal a sírba. Soha ily külföldi érmet nem talál-

tak soros temetben. Gyalogos katonáknak vagy földhöz

kötött gazdának nem volt módjában ily kitüntet ékszerre

szert tenni. Viszont voltak a pilini Sirmányon vagy a székes-

fejérvári Demkóhegy soros temetiben lovas sírok is, de

hiába keresnénk azokban obulust, mint az ket környez
szláv sírokban. A honfoglaló az obulus szokását nem hozta

korábbi keleti hazájából magával, itt sem szokott hozzá ;

ellenben a pannóniai szlávságot az eldeinek a hagyo-

mányai közvetve az ókorhoz fzték. Legszembetnbb ez

a kapcsolat oly helyeken, mint Keszthelyen, Székesfej ér-

vártt, Esztergomban, a hol a sarmataság s utóbb a szlávság
classikus góczpontokon telepedett meg. Másutt is, az Al-

földön, Csongrádon, Szentesen, Szegeden, Kecskeméten, elég

srn akadtak sarmata temetk környezetében szláv soros

temetk vagy sírok.

A soros temetk ékszerei között a legjellemzbbek

egyike az állatfej karperecz. Leggyakoribb fajtája az,

melyen az egymással szembenéz két durván kinagyolt
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állatfej zárt karikán ül. 1
) Legtöbbször azt sem lehet

tudni, emls vagy madár feje kíván-e lenni. Némelykor
azonban nem oly határozatlan az alakjuk, fölismerhet,

hogy madár (griff ?) fejét ábrázolták 2
) vagy talán oroszlán-

ft képzeltek.
3

)
Ezen a nyomon már nem lehetetlen a kar-

Állatfej ü karpercezek az ország több helyérl.

perecz typusának korábbi fejleményére való visszavezetése.

A régibb középkor századaiban a germán ízlés kedvelte az

1
)
A VI. szakasz tábláiról néhány példát idézünk : Bjelo

Brdo 51. tábla. — Budapest Lipótmez 52. tábla. — Ecséd 53. tábla
—

Liptagergc (8 sír) 64. tábla. — Pilis-Sirmány (58 sír) 67. tábla.—
-) Liptagergc (9 sír) 64. tábla. — ;5

)
Lásd az idecsatolt ábrákat.
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állatfej karikákat *) és nem nehéz fölismerni, hogy ez ízlés

az antik világkörbl kapta a mintáit. Tehát a XI. századi

állatfej karpereczeket emlékeink nyomán visszafelé kísér-

hetjük az ókorig és csak az a kérdés vár tisztázásra, hogy az

átörökldés itt a mi vidékünkön történt-e vagy másutt. Az

átöröklésben a honfoglalóknak alig lehetett részük. Lovas

sírban eddig ilyfajta karpereczet nem találtunk. A közép-
kor utóbbi idejében, a XII. és XlII-ik századokban is meg-
van sírokban, de azokon a példányokon már csak sejteni

lehet, hogy a vékony ezüstkarpereczeken jelentkez csomók

valaha állati fk voltak.

Akadt a székesfej érvár-demkóhegyi temetben és Vácz

vidékén egy-egy sodronyos karperecz,
2
) mely minden átvál-

tozás nélkül élte át a régibb középkort. Sajátsága a két végé-

nek egymásra való tekercses és csigaszer csavarodásában

van. Általános ókori forma volt, mely világszerte terjedt el és

azért nem csudálatos, hogy Oroszországban a Volga kör-

nyékén elkerült sírban is megtalálták a formát. 3
)

Sem ez a forma, sem a sodrott nyak- és karpereczek,

meg a sodrott új jgyrk szaporán mutatkozó családja nem

jutott a honfoglalók révén az új hazába. A VI. szakasz

tábláin bségesen szerepelnek.
4
)

Soros temetink követke-

zetes jelenségei, viszont lovas sírokban nem akadtunk reá-

juk, pedig tévedés volna azt hinni, hogy csupán nk vagy

gyermekek hordtak tekert sodronyú gyrket nyakukon,

karjukon vagy ujjaikon. Csupán csak a galgóczi sírban 5
)

leltek több ezüstsodronyból összefont karpereczet, de ezzel

a soros temetkben lelt sárga fém sodronyfonadékos éksze-

rek nem vethetk össze, finomabb és tökéletesebb mint

ezek, st formája is eltér tlök, a mennyiben a galgóczi

J
)
Lásd néhány ily karperecz képét Alterthümer I. 418—429. 1.

— 2
) Képe megjelent Honfoglalás emlékei LXXXV. tábláján

24. a), b) és c) III. — 3) v. ö. Dr. Posta Béla Rég. Tan. Orosz-

földön I. k. — 4
) Bjelo Brdo 45—50 ; Budapest 52 ; Ecséd 53 ;

Fábián Sebestyén 54 ; Gerendás 55 ; Gombos 58, Klostar 61 ; Küls-
Puszta-Kovácsi 63; Nagy-Kapornak 64; Pilin Sirmányhegy 65, 66.

ój, 72, 74 ; Székesfejérvár Demkóhegy 78, 79, 80, 81, 82, 87, Tke 88.

Veliki Bukovac 89.
— 5

) Honfogl. Kor. Emi. 533. 1.

Hampcl : A honfoglalási kor emlékeirl. 2
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sodronyfonadék szálai a nyilt végein egyesülten egy tagban
záródnak. gy tekintjük a galgóczi karpereczet, mint egy

régi idk óta nagy tökéletességre jutott ötvösipar termékét,

míg a százával jelentkez sárga drótból font karikák faluról

falura járó drótosoktól származhatnak. Nem bírjuk még e

népies ékességek elterjedési körét bizton megállapítani ; csu-

pán azt látjuk, hogy Oroszország középs és déli részein

nem találták X—XI. századi temetkben. Viszont itt hazánk-

ban sem bírjuk szakadatlan egymásutánban korábbi id-

szakokra visszavezetni, csak azt tudjuk, hogy a X. és XI.

századi temetinkben tnnek föl a legkorábbi datálható

példányok. Ez a kési föltünésük arra a föltevésre vezethet,

hogy a szláv drótmvesek a keleti nemzetközi kereskedés-

ben szerepl finom ezüstmveket kívánták honfitársaik szá-

mára olcsóbb anyagban utánozni. Más föltevés az, hogy itt

szemben állunk a dákok és karpoknál a Kr. eltti és utáni

századokban dívó sodrott torqueseknek megismétlésével, egy

népipar felújításával, mely talán a Kárpátok keleti vidékeire

szorított dákok- és karpoknál mint szk vidéken él helyi

ipar maradt fönn. Az utóbbi föltevésnél azonban több mint

800 éves idköz tátong, melybl nem ismerünk még közbe-

es hitelesen datálható analógiákat. Kutatásaink e kér-

désekre még nem adnak választ, haladásunk csak abban

van, hogy ily kérdéseket egyáltalában fölvetünk. Eddig

ugyanis a sok százra men sodronj/tekercs mindenikéhez

honfoglalót képzeltünk hozzá ; ettl a fölfogástól meg kell

válnunk.

A sammanida kereskedk révén Európába jutott ötvös-

mvek utánzására a sárga dróttekercsek nem volnának

az egyedüli tanúságok, van ily utánzásokra szembeszökbb

tanúság : egy öntminta, mely sammanida pénz öntésére

szolgált.
1
)

Az az öntminta mutatja egy ékszernek a formáját,

mely a soros temetkben is szerepel, félholdas csüngt lehe-

tett vele önteni. Nem épen ilyen, de nagyon hasonló fél-

holdas csüngket több soros temetbl ismerünk. Nem régen

J
) Képét lásd VI. szakasz 16. tábla.
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két példány került el pilin-sirmányi sírokból,
1
) egyet Tápió-

Szelérl bírunk, 2
) néhány példány volt a bjelobrdói teme-

tben, 3
) egyet ismerünk Vácz vidékérl 4

)
és néhány félholdas

csüng volt a tokaji kincsben. 5
)
Tehát látnivaló, hogy a szláv-

ság a mi vidékeinken kedvelte az idomot. Legtöbbször ván-

dorötvöseik öntötték, de néha oly finomak, hogy idegen,

tökéletesebb mipari góczpontokból kell származtatnunk, a

hol börtüs müveket régóta készítettek. Akár keletre, akár

Byzánczra gondolhatunk, mert mindkét világtájon ókori

hagyaték gyanánt zték a filigránmüvességet és a félhold

is közhasználatú minta az ókorban.

A németóvári minta tanúság volt reá, hogy a sammanida

vert pénzeket és a börtüs müvü félholdas csüngket az öntés

kényelmesebb technikája révén utánozták az ide való lakos-

ság népies ötvösei. A soros temetk más kézzelfogható pél-

dákat is nyújtottak. Ismeretesek a tokaji kincs börtüs fülön-

függi.
6
) Ezüstjük finomsága, munkájuk jó ízlése és gondos-

sága bármely X. századi byzanczi ékszerésznek becsületére

válhatott. A ki készítette és a ki árulta, bizonyára nem
adta olcsón. Jóval olcsóbb árú keletkezett a nép számára,

midn rossz ezüstbl durva mintákban öntve utánozták.

Utánzatok akadtak Nagyváradon,
7
)

a bjelobrdói temet-

ben, 8
)
a klostári sírokban, 9

)
a pilini Sirmányon

10
)
ésaveliki

bukováczi sírokban; n
)
ellenben gonddal készített, dicséretre

méltó börtüs példányok akadtak Vácz vidékén. 12
)

Ujjra való gyürük a soros temetkben elég srn for-

dultak el és meglehets változatosság tapasztalható soruk-

ban a nagyobb sírmezkön. A bjelobrdói temetben lelt

gyrk táblája (43. tábla) elég jó áttekintést nyújt az ismert

formákról és a ki az itt talált gyrkkel egybeveti hazánk

soros temetiben, pl. a pilini Sirmányon és a székesfejérvári

!) VI. szakasz 65. tábla 5. sír 2. sz. — j^. tábla 26. sír 1. sz.

—
2) 88. tábla 4. sz. — 3) 40 . tábla II. 1. 2. — 4) Alterthümer III.

411. tábla. 12. — 5
)
Alterthümer II. 492. 1. — ,;

)
U. o. II. k.

491. és 493. 1. — ') Honf. Emi. LXXIV. tábla. — ») 42. t. 26. -

'•')
61. tábla. — 10)66, 67. táblák. - ") 89. tábla. --

**) Honf.

Emi. CIII.
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Demkóhegyen lelt gyrket, azt fogja találni, hogy mind e

helyeken bizonyos egybevágó gyrformák ismétldnek,

melyeket itt csak azért nem jellemzünk, mivel alább (V. sza-

kasz) minden egyes példányról úgyis szabatos leírást adunk.

E helyütt csak arra a tényre utalunk, hogy e jellemz gyr-
fajták a lovas sírokban nem szoktak elfordulni, a hon-

foglalók gyri mások, rendszerint oly typust követnek,

mely alighanem byzánczi ízlésre vezetend vissza, míg a

soros sírmezk egyszerbb készítményei a helyi industria

termékei.

A második csoport jellemzésénél a dolog természete

szerint azokra az emléksorozatokra fektettük a fsúlyt,

melyeknek a révén az az els csoporttól leginkább mutat

eltérést. Vannak ismét a két csoport között oly érintkezési

pontok, melyeknek kell megítélésére eddigi tanulmányaink
nem nyújtanak elég biztosságot. Említjük pl. az üveggyön-

gyöket. Bizonyos fajtái, így a többszörös számmal egybe-

függ gyöngyök és az ezüstfémmel borított hengerded gyön-

gyök jóformán csak a soros temetkben szoktak találtatni,

míg más gyöngyök mind a két csoportban látszanak szere-

pelni.

Soros temetink tartalmát nem vetettük egybe a dél-

szláv szomszédok egykorú temetivel és nem kerestük az

analógiáikat Cseh- és Lengyelországban, meg az Elbemelléki

egykor szláv területeken. Megtették helyettünk szláv szak-

társaink, legutóbb dr. Brunsmid. 1
)
Nincs okunk tárgyilagos

egybevetéseinek az eredményét kétségbe vonni, mely oda

szól, hogy e korbeli soros temetink túlnyomó zöme szlá-

voktól^ származik.

c) Mikor a honfoglalók megszállották az országot, akkor

az avar birodalom már majdnem nyolczvan éve meg volt

döntve, maga az avarság is szét volt bontva és csak szórvá-

nyosan lakták utódaik az országot ; ennélfogva nem várhat-

juk, hogy a honfoglalási idszakban nagyobb számmal akad-

hassunk avar emlékekre. Mégsem hagyhatunk figyelmen kívül

két szembeötl tényt. Egyik az, hogy néhány oly helyen,

]
) Lásd Hrvatske sredovjecne starine. Vjesnik 1903. 30

—
90. 1.
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a hol nagyobb számmal avarkori temetk elékerültek, el-

vétve honfoglalók lovas sírjait is találták. Talán a legtöbb

figyelemre méltó a gyri avarkori temetkben Börzsönyi
Arnold által legutóbb megfigyelt az a tapasztalás, hogy a

százakra men avarkori sírok soraiban magyar lovas sírok

is akadtak. Ehhez a megfigyeléshez járul Kada Elek tapasz-
talata Kecskeméten és Csallány Gáboré Szentesen. Mind a

két alföldi helyen tetemes számmal ásott ki a két kutató

ugyanazon határban avar lovas sírokat, avarkori temetket
és honfoglalói lovas sírokat. Ezek a tények arra a föltevésre

vezetnek, hogy az avarság maradékai és a honfoglalók talál-

koztak és egyes telepeken rövidebb-hosszabb ideig érintkez-

hettek egymással.
A másik figyelemre méltó tény, hogy az avar és magyar

együttesség nyomait bizonyos pontig már meg bírjuk álla-

pítani a honfoglalók fölszerelésében, melyre a következ
szakaszban részletesen kell terjeszkednünk. Ellenben nem

jutottunk az avarság hagyatékára nézve korhatározó vizs-

gálatainkban odáig, hogy a fönmaradt avarkori temetkben
reáutalhassunk azokra a sírokra, melyek a IX. századba

vagy talán épen a X. századba nyúlnak bele.

Szerencsénkre van egy fontos kincs, a nagyszentmiklósi,

mely sok hiányzó összekapcsoló leletért kárpótolhat. Ügy
vezetnek feléje honfoglalóink ékszerei, mint a hogy idsebb

rokonhoz egy közös stilistikus család fiatalabb sarjai húzód-

nak. E szálak kinyomozására az ornamentikáról szóló

IV. szakaszunk fog alkalmat nyújtani.

d) A honfoglalási kor emlékszerü maradványainak ethni-

kus megállapításokra vezet csoportosításánál mint negyedik

népelem a germánság tarthat igényt figyelmünkre. A nép-
vándorlás kezd századaiban hazánk nagy része germán
törzsek kezén van. Legtöbbje azonban elhagyta e földet,

kivéve a gepida törzsöt, mely itt maradt és bár az avarokkal

való összeütközésekben megfogyott, az Alföldön utóbb is

hagyott nyomokat. A bökénymindszenti és szentesi teme-

tket talán joggal nekik tulajdoníthatjuk. Nem lehet biz-

tosan tudni, hogy e temetk mely századokban keletkeztek,

valószínnek véljük, hogy a VII. vagy VIII. századon nem
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terjednek túl. Gepidáktól e szerint a honfoglalási korban

nem mutathatunk emlékeket, bár nem tehet föl, hogy a

nép a IX. században már teljesen kipusztult volna. A pan-
nóniai germánság létezésérl a Nagy Károly-féle gyzelmek
eltt (?) egy nagyobb temet Bezenyén (Mosony m.) van

emlékszer tanúságunk és a veszprémmegyei kard és a vesz-

kényi lelet, melyeket a V. szakaszban ismertetünk, adhat-

nak fogalmat az akkori ízlésrl. Az avarok legyzése után,

midn Pannoniát a frank birodalomhoz csatolják, történeti

adatok is szólnak a szomszédból érkez német telepesekrl
és bizonyára határrség is székelt a birodalom itteni szélén.

Ezen korszak germán temetit még nem találták meg a

kutatók, bár okunk van hinni, hogy az újból életre kelt

egykori pannóniai városok : Sopron, Szombathely, Veszprém,

Keszthely és Pécs tájékán még valahol lappangnak az akkori

germán lakosság sírjai. Fegyvereket, kardokat és lándsákat

elvétve már találtak, ilyenek a régi pannóniai határokon túl

is akadtak és e hadi fölszerelés némi fogalmat adhat arról,

hogy az avarság s utólag a külföldön járó magyar lovas-

csapatok ellen mily fölszereléssel hadakoztak a német sere-

gek. Ügy a kardok, mint a lándsák súlyos, hatalmas fegy-

verek. A kardok egyenesek, kétélek, a pengéjük széles
;

nem hosszú, de ers ellenz védte a markot, a markolat

egyenes és mint a Szent Istvánról elnevezett kard mutatja,
körülfutó sodronykötegek biztosították megállását a marok-

ban. Ily kardokkal kezükben a német gyalog vitézek szembe-

szállhattak a közeli harczokban az avar s utóbb a magyar

lovassággal. Lándsáik is ersebbek, tömegesebbek voltak

mint akár az avar, akár a magyar lándsák és a penge tövébl

kiugró ers ellenz nemcsak gyarapította súlyával a lökés

erejét, de a megejtett mély sebbl való visszavonást is köny-

nyítette. A német kardot honfoglalóink valószínleg már a

vezérek korában méltányolták, még inkább terjedett hasz-

nálata a királyság korában, mikor számos német vitéz

telepedett meg az országban. A XI. században már
lovas sírokban is van egyenes kard, így a székesfejérvári

demkóhegyi egyik lovas sírban és akadt soros sírban is.

Keséden.
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A turóczmegyei, a váczcsörögi és Szent István-féle egye-
nes kardok ellenzin és gombjain ornamenteket látunk,

melyek a Németországban és Skandináviában addig ural-

kodó díszít ízlés egyik fordulópontját mutatják. A német

irodalomban Nagy Károly nevéhez fzik az ízlésben beállott

változást. A korábbi idszak ú. n. észak-német állatornamen-

tikája (mely a veszkényi ékszereken és a veszprémi kardon

még javában érvényes) a IX. században túlteng, sokszor

zavaros formáiból, a szétvagdalt állati és emberi töredékeket

lassan elejti és kezdi ismét a szabályos geometriai tagozást

kedvelni. Legtanulságosabb példák erre a pozsonyi sarkantyú
az léczes párkányú korongjaival és szívidomú szabályos

leveleivel és époly tanulságosak a veszkényi csüngk fantasz-

tikus, orrmányos állatalakjai, a nagyajkú sárkányfk és

gnómszer emberkék az ottani négyágú lószerdíszen, meg a

szétvagdalt emberi és állati tagok a bezenyei fibulákon.

Ezen sajátos díszít ízlés északi birodalmának az idevaló

németség csak a legszélén lakott, ez magyarázza rész-

ben, hogy emlékeit oly gyéren találják a mi tájainkon ;

de ezek az emlékek a mi területünkön fokozott érdekl-

désünkre tarthatnak igényt, mert itt volt a nyugoti, déli

és keleti áramlatoknak egyik fontos ütköz pontja és bár

csekély az eddig ismert német emlékek száma honfoglalási

korunkból, nem volt szabad e csoportosításunkban hiány-
zaniok.

Az elbbiekben végzett csoportosításban az a czél lebe-

gett elttünk, hogy az emlékek nagy tömegét az ország

lakosságát alkotó fbb törzsökkel hozzuk kapcsolatba. A ha-

gyatéknak ez a fölosztása könnyíteni fogja ezutáni kuta-

tásainkat és sok félreértést fog megszüntetni, mely többször

téves következtetésekre vezetett. Szükség volt reá az egyes

hazai népek szempontjából. Az kultúrájuk fölismerésére

csak saját hagyatékuk szolgálhat alapúi és mivel itt els

sorban a honfoglalók mveltsége érdekel, lehetleg tisztázni

kellett az hagyatéki leltárukat. A másik fontos szempont,
a mtörténeti, azt az igényt támasztja, hogy az emlékekben
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a kor uralkodó mvészeti áramlatait nyomozva, e stilusok

szerint taglaljuk a fönmaradt emlékeket.

Részben már az elbbi csoportosításban érvényesült ez

a tekintet. A hazában lakó germánok hagyatékát a sajátos

német állatornamentika s az utána bekövetkezett ú. n.

karoling-ízlés szerint lehetett különválasztani. A szlávság

hagyatékában sokszor byzánczi minták voltak irányadók,

épúgy az avarság és a magyarság dolgaiban. Honfoglalóink
ékszereiben a távolabbi kelet, a persák és arabok ízlése is

érvényesült. Byzanczczal a magyarság mostani hazájában
hol közvetve — kereskedk és kézmvesek révén — hol

közvetlenül, vándorlásaikon és hadi kirándulásaikon voltak

érintkezésben és a távolabbi kelettel sem sznt meg az érint-

kezésük. Volgai bolgárok közvetítették számukra a kelet-

európai kereskedésben szerepl sammanida iparczikkeket.

A hazánkban föl-föltüns ammanida dirhemek elég élénken

tanúskodnak róla, hogy részük volt abban a nagy forgalom-

ban, mely Európa délkeleti csücske fell leginkább a keleti

és északi tenger partjai felé vonult és e vonaltól nyugotra
és délre es tájak felé is terjedt.

Az ország délnyugot fell Friaulból és Dalmácziából az

ú. n. longobard ízlés hatását is tapasztalta. Már a honfoglalás
eltt is jártak itt kfaragók, azután is leginkább lombardiai

kmvesek látták el egyházak és fejedelmek építészeti szük-

ségleteit, munkásságuk talán a honfoglalás idejében alább

hagyott, de a kereszténység terjedésével ismét föllendült.

Sziszeken, Szegszárdon, Pécsett, Zalavárt maradtak »lon-

gobard« ízlés kfaragványok és valószín, hogy a mint

régibb dunántúli székestemplomaink környékét alaposab-
ban át fogják vizsgálni, még több ily emlék fog eltnni,

legtöbb természetesen Szent István uralma korából, mikor

országszerte föllendült az építkezés.
1
)

Hazánk tehát népei múltjánál fogva és geographiai helye
miatt érintkezésben volt a régibb középkor fontosabb mvé-
szeti áramlataival. Ezeknek együttessége teszi oly tarkává

J
)
V. ö. Altcrthümer I. k. 674 s k. 1.
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a kor maradványait hazánkban, jóval tarkábbá mint bárhol

másutt Európában.
Az adott vázlatos áttekintésen túl nem kívánjuk jelen

dolgozatunkban e nagy stilistikus örökséget minden irány-

ban és összes vonatkozásaiban tárgyalni ;
szorítkozunk a

honfoglalók eddig ismert és a jelen dolgozatban bemutatott

emlékeire és csupán arra törekszünk (a IV. szakaszban),

hogy a rajtuk fölismerhet stilistikus áramlatokat szabato-

sabban állapítsuk meg mint a hogy eddig lehetséges volt.



III. A HONFOGLALÓK HAGYATÉKA.

Honfoglalók sírjai és szórványos leletek újabban is csak

a nagv Alföld, a nyugoti Alföld és a Balaton körüli megyékben
fordultak el

;
sem a Felföld sem a Királyhágón túli megyék

nem gyarapították a leltárt. Kutatók négy helyen lehettek

jelen sírok fölbontásánál és adhattak tapasztalataikról hiteles

hírt. Karácsonyi János nagyobb temetnek a bihari vár

közelében a Somlyóhegyen nyolcz sírját ásathatta föl,
1

)
köz-

tük volt néhány lovas sír is.

Miként máskor, itt is nyugotnak feküdt a fej, a láb pedig
keletnek. A vitézzel temetett lóból csupán a fejet találta a

vitéz lábainál, egyéb lócsont nem volt a sírban. A temetkezés

puszta földben történt. Szokatlan jelenség volt, hogy a har-

madik sírban hullámvonalas cserépedény feküdt. Kengyel-
vas mindegyik sírban volt. Kardot csak a nyolczadik sírban

lelt a kutató, a negyedik sírban csak csákányt, két sírt kivéve,

valamennyi sírban talált nyílcsúcsokat, rendesen a jobb kéz

közelében. A harmadik sírban orsó, gomb és fülönfügg
feküdt. A mit a kutató ismertetésében halánték gyrnek
nevezett, egyszer sodrony gyr, ilyeneket a második és

harmadik sírban és a koponya táján talált. A hetedik sírban

alighanem a nyíltartó tegez pántolásából maradt meg egy
darab és állítólag a nyeregbl is akadtak korhadt alkatrészek.

Pénzmellékletnek nem volt semmi nyoma.
Puszta-Bukován (Torontál m.) kisléghi Nagy Gyula

több kisebb halomban talált honfoglalási korbeli régiségeket,

*) Lásd a fbb leleteket a 4—8. táblákon.
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az egyik, 4. számú halomban talált lovas sírt. 1
)
A csontváz

maradványait a halom kell közepén a puszta földön lelte,

fejjel nyugotnak, koporsónyomok nélkül, a koponya félig

a jobb halántékon nyugodott, az egész test hanyatt kinyújtva.
A lókoponya a férfi alsó bal lábszárán pihent, az állatfej alatt

négy szár-, ugyanannyi csüd- és három patacsont feküdt,

a szár- és csüdcsontok derékszögben voltak meghajlítva, volt

két hátsó térdkalács. A lócsontok közelében kengyelvasak
rozsdás töredékeit találta a gondos kutató

; alakjukat nagy-

jából mégis fölismerhette. A mellékletek közül említen-

dk a csiholóvas, a nyilak csomója és a tegez pántolása, vala-

mint néhány ékszer. A holttal vele adott ételmaradéknak

tekintette a kutató egy állatnak 15 cm. hosszú czomb-

csontját.

Székesfej érvártt a Demkóhegyen soros temetben
Lichtneckert három sírban talált lovas temetkezést. Egyik
sírból csupán kengyelvasakat mentett meg.

2
)
Más sír 3

)
azért

volt érdekes, mert zabla és kengyelvasakon kívül egyenes

pengéj kard volt a sírban és darabokban bár, de eredeti

helyzetben láthatta a tegez formáját, melylyel alább foglal-

koznunk kell
; egy harmadik lovas sírból szintén zablát,

kengyelvasakat és tegezpántok töredékeit mentette meg.
4

)

A pilini sirmányhegyen XI. századi soros temetben

dr. báró Nyáry Albert a 61. sírban lovas temetkezést kon-

statált. 5
)
A vitéz mellett feküdt felkantározott lovának a

feje és három nyakcsigolyája, törzse egészen hiányzott. Ott

volt a két kengyel is, a hevedercsat, és a kutató úgy véli,

hogy a nyereg vasrészeibl is menthetett meg törodékeket.

A ló négy lába fels csuklyójában levágva találtatott. A ló

alatt a vitéznek csontváza úgy feküdt, hogy feje nyugotnak,
lábai keletnek voltak irányozva. Feje alsó részét két egyszer
bronz hajgyr festette élénk zöldre. « Lába fejénél három

nyílcsúcs feküdt. Volt még egyenes hátú aczélpenge, »fába il-

lesztésre való nyíllal ellátott keskeny vésalakú vasszerszám«.

1
)
Lásd a leletek ábráit a 23. táblán. — 2

)
Lásd ábráját a 78.

táblán. —
•') Ábráját lásd a 83. táblán. — ') Ábráját lásd a 84. táblán.

— 5
)
Lásd az ábrákat a 68. és 69. táblákon.
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»Lába szárai között két, talán fából való, csodásan konzervált

lemez, egészen fehér szín, szélein és a kigömbölyített vége-
ken vékonyra faragva. Közöttük semmi, folytatásuk alul-

fölül elenyészve. « Volt mellette kova és aczél csiholó.

Más három sírban b. Nyáry hol csupán a mell táján,

hol a váll magasságában vagy a kéz mellett egy-egy nyíl-

csúcsot talált,
1
) egy sírban öt nyílcsúcs került elé,

2
)
a test

két oldalán feküdt. Ugyanezen kutató egy Liptagergén
fölásott kis soros temetben is akadt egy sírra, melyben csu-

pán nyíl feküdt. 3
)

Az ötödik és hatodik sírban találtak nyilakat, megvoltak
mindkét helyütt a nyiltegez maradványai és találták faveder

pántját. Ellenben nem volt sem kard, sem csákány, sem ló-

szerszám, zabla vagy kengyel.

Tuzséron, Szabolcsban, dr. Jósa Andrásnak volt mód-

jában az ú. n. Boszorkányhegy területén hat sírt felbontani,
4

)

négy sír részben föl volt már dúlva.

A sírok dél-északi irányban vonultak, egymástól két,

illetleg másfél méternyire. A csontvázak fejjel nyugotnak,
lábbal keletnek, hanyatt fekv helyzetben kinyujtózva
feküdtek. Az alkarok mindegyiknek ölébe voltak hajlítva,

csupán a hatodiknál volt a jobb kar a medencze alá görbítve.

Lónak vagy más állat csontjának maradványa egy sírban

sem fordult el. A kutató-árkok ezúttal több sírra nem

vezettek, de dr. Jósa nem tartja kizártnak, hogy kelet felé

más sírok is fognak a még nem forgatott talajban akadni.

Ezúttal nem lovas sírokkal állunk szemben
; mégis a tarsoly-

lemez, a nyilak és az ékszerek stílusa miatt jogosan azt vél-

hetjük, hogy honfoglalókra akadtak.

A tuzséri sírok a pilini és a liptagergei temetk azon sír-

jaival mutatnak legtöbb rokonságot, melyekben csupán nyilak

jelzik, hogy harczos vitéz találta végs nyugalmát. A tuzséri

gazdagabb temetkezés talán megelzi a pilini és liptagergei

sírok szokását, melyek a fegyverek sírbatételének legkésbbi
szakaszát képviselik.

!) Lásd a 66., 71. és 74. táblákat. — 2
)
Lásd a 78. táblát. —

3
) Lásd a 84. táblát. — 4

) Lásd az ábrákat a 34— 37. táblákon.
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Viszont a pilini lovas sír csak úgy, mint a XI. századi

székesfejérvári soros temetkben való lovas temetkezések,

világosan mutatják, hogy a kereszténység idején is dívott

még az si temetkezési mód. Hogy mindezekben a sírokban,

mikép Puszta-Bukován és a bihari sírokban csupán a ló

koponyáját, esetleg lábfejeit lelték, de a lónak törzsébl való

semmi csontjára nem akadtak, annak alig tudnók természe-

tesebb magyarázatát adni mint azt, hogy si szokás szerint a

ló testét a tornál elfogyasztották és az ellenkezjét, az egész ló-

nak az eltemetését vélném szokatlanabb elj árasnak s ezt néha

oly okok indokolhattak, melyeket még nem ismerünk. Föltn-

hetik, hogy csak egy bihari sírban volt kard, a pilini sírban

nem volt, a Demkóhegyen pedig egyenes kétél frank kard

volt. Ez utóbbi tény arra utalhat, hogy a XI. században

vagy a külföldön vívott csaták diadalmi jele gyanánt ide

jutott az idegenföldi fegyver, vag}' nem is volt a demkóhegyi

pallos már egészen külföldi fegyver, valószínleg hazánk-

fiai is kezdték megbecsülni. De mivel becsülték, ritkábban

került kétél kard sírba mint hajdan az egyél szablya.

St a szablyának is ritkábbá vált földberejtése ugyancsak

idegenben vagy belföldön idegenektl fölvett új szokásnak

lehetett a következménye.
A rendszeresen fölásott sírleletekhez szép számmal sora-

koznak kisebb-nagyobb, de véletlenül teljességgel megmentett
sírleletek és szórványos emlékek. Alább, a VI. szakaszban,

a lelhelyek sorrendje szerint adjuk részletes leírásukat,

itt az egyes fegyvernemekrl, szerszámokról és ékszerekrl,

melyekkel leltárunk legutóbb gyarapodott, adunk jellemz
áttekintést.

A honfoglalók kardját a millenniumi emlékmben az

akkor ismert mintegy tizennégy példány alapján ismertet-

tük. Azt állapíthattuk meg a magyar szablyáról, hogy egy-

él volt, miként az avarok szablyája, de abban különbözött

ettl, hogy más volt az ellenzje, két szára a penge tövén

túl sajátszer végzéssel kiugrott és azt, hogy a honfog-

lalók szablyájának markolata a penge tövétl ferdén elhajlik.

A most már tetemesen kibvített leltár ezt a jellemzést

helybenhagyja. Kaptunk többé-kevésbbé ép kardokat Agárd-
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ról,
1
)
Demecserrl kettt, 2

) egyet a 8. bihari sírból,
3

)
Eszter-

gomból,
4

) Puszta-Csákberegröl
5

)
és Beregszászról

6
) egyet-

egyet.

A hét kardból kett az esztergomi és pusztacsákberegi,

a nemesócsai és székesfej érvár-demkóhegyi változathoz csat-

lakozik. Ennek a változatnak legfbb sajátszersége az

ellenz sajátszer formájában van, melyet fölülrl tekintve

csónakhoz hasonlíthatunk, gömbbel a két csúcsán. Más közös

jellemvonás, hogy az ellenz ez esetekben sárga fémbl való,

nem vasból és a fém fölületét többször berakott ezüstékít-

mények díszítik. Ezek a kardok tehát kiválóbbak mint a

csupán vasból kovácsolt többi kard és mivel némelykor a

markolatot s a hüvelyt ezüstlemez borította, a minek egyik-

másik esetben nyoma is maradt, azt kell hinnünk, hogy e

kardok elkel egyének számára, a puszta vaskardok pedig
a tömeg számára készültek. A pengék is mutatnak néha

különlegességet. A tengelyük majdnem egyenes és a puszta-

csákberegi pengén a csúcs felli harmadrész táján a hát

púposán emelkedik ki. Ez a púp a beregszászi kardon még
határozottabban jelentkezik, derékszög metszéssel emel-

kedik ki és ettl kezdve a csúcsáig a háta is éles
;
azonkívül

a pusztacsákberegi pengén a hát mellett vércsatorna fut

végig és ezúttal az ellenz tengelye majdnem egyenes.

Ismerjük az árpádkori magyar szablya további fejl-

dését
;
ez a fejldés az itt jelzett ismérveket mutatja. Hegye

táján kétél a penge, megvan a vércsatorna és ellenzje

egyenes pálczaformát ölt. Jogos tehát az a föltevés, hogy a

jelzett csoportban képviselt változat a régi középkor vége
felé képzdött, abban az idben, mikor a nyugoti hadakozás

arra oktathatta a honfoglalókat, hogy a lovas-szablyát egyik-

másik tekintetben megváltoztassák. A végének a kétél volta

szúrásra is alkalmasabbá tette, az ellenz kifejtése pedig hatá-

sosabban biztosította a szablyát fogó kezet a hatalmas frank

pallós ellen mint a korábbi ellenz.

A másik változatot képvisel kardok csoportjában az

*) Lásd az táblán. — ^) A 9. táblán. — 3) A 8. táblán. —
l

)
A 13. táblán. 23. A. — 5

) 23. táblán. — « !

)
A 2. táblán.
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egyik demecseri kard is majdnem egyenes pengéj. Az ellenz

formája nem mutat oly határozott megállapodást ;
az agár-

dinál gömbös a vége és az ellenz tengelye egyenesnek látszik.

Az egyik demecseri kardnál kissé hajlított a tengelye és két

vége szélesbül és lapul, a másik demecseri példánynál a két

szár középs találkozása szögben kihajló lapot alkot, mely
az avar kardok ellenzinek négyszögére emlékeztet, a szárak

végük felé keskenyülnek és hegyesek. A bihari kard ellenzje

közepett áll az elbbi csoport ellenzjének csónakos for-

mája és az egyik demecseri kardé között, mert ugyan-
csak lapított korongokban végzdik a csónakidom két hegye,
nem gömbben mint a demkóhegyi vagy esztergomi kard

ellenzje.

Hogyha a két változatnak egymáshoz való stilistikus

viszonyát akarjuk megtalálni, akkor arra talán az orosz-

országi kardok már rég ismert példányaira utalhatunk.

Azoknak a habitusa összevág az agárdi kard és közeli rokonai

által képviselt változatokkal, leginkább az agárdival, vala-

mennyin (a czechowitzi, liadai és kobani kardokon) az ellenz

gömbösen végzdik és a gömbös végzés az els csoportunk-
nak is sajátsága. Azt kell tehát hinnünk, hogy a mi két vál-

tozatunkban már mintegy kettéváltak oly sajátságok, melyek
amott még egyesülten mutatkoznak. Ily különválás késbbi

fejldés jele. Hol történt ez, vájjon Kazáriában vagy már

hazánkban, azt még nem tudjuk ; egyelre azt hiszszük,

hogy inkább Kazáriában mint itt, mert amott a kard készí-

tésének az elfeltételei inkább lehettek meg, mint az els

idben itt nálunk, a hol a kardcsiszárok mestersége csak

lassan válhatott belföldi mesterséggé. Az avarok korában

alig virágzott ez a mesterség az országban, különben nem
lett volna értelme a IX. század elején Nagy Károly tilal-

mának, mely Avarország felé a fegyverek szállítását meg-

akadályozta.
De sem az avarság, sem a honfoglaló magyarság nem

nélkülözhetett kovácsokat, a kik nyílcsúcsokat, kengyeleket,
zabiákat készítettek a hadakozó lovasok számára és ezekrl

bízvást föltételezhetjük, hogy szükség esetén helyre tudtak

állítani egy-egy megsérült kardot, föl tudtak szerelni kész-
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létben lév pengéket, nevezetesen el tudták látni ellenzk-

kel, st talán csekélyebb minség pengéket is tudtak ková-

csolni, ha elfogyott a pengekészlet.

Ily föltevések révén könnyen megértjük, hogy miért

van annyi változatosság a durvább kardok ellenziben

és miért tapasztalunk a díszesebb példányoknál egyenlete-

tebb, határozotabb typust. Ez mhelyi góczpont közössé-

gére vezethet vissza, a változatosság eltérései pedig a

vándornép saját kovácsaitól erednek.

A magyarországi kardokkal rokon egyél kardok, me-

lyekkel dr. Posta Béla gyakran idézett mve révén orosz

földrl újabban megismerkedtünk, hasonló föltevésekre jogo-

sítanak. A három legépebb példány (a 102. táblán i, 3, 4.),

mindannyi gömbös vég ellenzt mutat és a pengék egyike

sem mutat oly jelleget, mint a késbbi változathoz tartozó

példányoknál leltünk. A régibb változat ellenzire bolgárii

leletekbl még két gömbös vég ellenzre hivatkozhatunk

(203. tábla 3, 4).

Legdíszesebb a majdnem teljes épségben helyreállítható

zagrebinyi kard (182 A. 4. a. b.), melyet már dr. Posta Béla

a nemesócsai karddal állított egybe. Annyira rokona, hogy

még az ellenzt ékít négykarélyú rozettaidom is elfordul

rajta ;
ellenben eltér tle a nemesócsai kard abban, hogy

ellenzje tompaszögben megtörik, míg a zagrebinyi kard

ellenzje egyenes. Hogy az ellenznek e megtörtsége, illet-

leg két szárban való hajlása oly jellemvonás, mely az egyél
szablya-typus korábbi fejldésében jelentséggel bírhat, azt

érdekesen mutatta ki dr. Posta Béla a zagrebinyi kardról

való értekezése folyamatán. Az idézett lánczszemek, melye-
ken a megtört ellenzt visszakísérhetjük, elvezetnek délnyu-

goti Szibériáig. Ugyanoly környezetbe vezetnek a zagrebinyi
és nemesócsai kard hüvelyén egyaránt megmaradt pántos
lemez fülek a kard felfüggesztésére szolgáló szíjak számára.

Az odavezet emlékek közül ismertetünk kettt (104. tábla) :

kezdetleges mv szoboralak mind a kett. A kubáni terü-

letrl való az egyik kbaba, a tobolszki kormányzóságban
lelték a másikat. Mindkét esetben görbe kardot mutat a

szobrász, mely ily lemezes pántú füleken lóg a harczos olda-
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Ián. A kubáni baba a régibb középkor legvégérl származ-

hatik, a tobolszki szobor korát megállapítani bajos vállal-

kozás. Azonban a lemezes fülek használatának kezdeteit nem
is kell odább keresni, megvannak a déli Oroszországból isme-

retes skytha trhüvelyeken a Krisztus eltti V—III. száza-

dokban, tehát ugyanabban a korban és idben, mely a haj-

lított ellenzre nyújtott elmintákat. Mind a két észlelet

érdekkel bír az egyél lovaskard egyes jellemvonásainak

megítélésénél, de magának a lovaskardnak a keletkezési

helyének és korának a megállapítására nem dönt. Nem
•döntk erre a sassanida emlékek sem, csak annyit tanú-

sítanak, hogy nem ez uralom honosította meg Persiában a

görbe egyél kardot
;
de biztos, hogy létezett ez uralom

megdlte eltt (VII. száz.). Talán a chinai chronikákból

kapunk majd hírt arról, hogy mikor és hol mutatkozott

legelbb a görbe kard mint népies fegyver.
A mi hazai emlékeink valószínvé tették, hagy az ava-

rok már magukkal hozták az egyél kardot (VI. század).

Tudjuk, hogy milyen az ellenzje ;
a jellemz ellenz szívó-

san megmaradt századokon keresztül és megérte a magyar
szablya érkeztét. Magyar és avar typusú szablyát leltek a

szolyvai honfoglaló sírjában, hasonló hozzá egy csanádi kard,

melynek alább (»Csanádi lelet«) ismételjük ábráját és talán

legérdekesebb egy kétlaki forma, mely a magyar szablya

ellenzjének két végs gombját egyesíti a középs négyszög-

gel és a magyar szablya görbületével, értjük a székesfejér-

vári szablyát,
1
)
hol még a markolat is a két typus saját-

szerségeit egyesíti, egyenesen folytatja a kard tövébl a

tengely irányát, de a közepén túl kihajlik. Ily közbenjáró
idomot képvisel a szanyibai egyik szablyapenge is, melynek

ábráját dr. Posta mvébl ismételtük (102. tábla 2. sz.).

A penge egyél, hajló, de a markolata egyenes rajta.

Ugyanazon mbl a Kulagisból való ezüstcsésze rajzát

is fölvettük képes atlaszunkba (105. 1.). A tál korát nem
lehet bizton tudni, de valószín, hogy kora nem esik innen

1
)
Rokonai társaságában közöltük Alterth. I. 195. lapján 469.

ábra alatt.

Hampel: A honfoglalási kor emlékeirl. 3
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a VII. század közepén. A dombormvek rajta lemezes pán-
tokon függ kardhüvelyt mutatnak, a szintén dombormves
ábrákban bemutatott ketté tört kardok egyenesek, kétélek

és ellenzjük négyszögformájú. Utóbb a csákány és a sisak

tárgyalásánál is utalni fogunk ez érdekes ezüstmüre.

Hogyha ezek után összegezzük ismereteinket, a hazai

honfoglalási kor szablyáiról röviden a következkbe fog-

lalhatjuk :

a) Vannak kardpéldányok (Szolyva, Fejérvár, Csanád)

melyek egybekötik az avarságot a magyarsággal. Nem tud-

hatjuk, hogy a harczosok, a kik bírták, itt szerezték-e e

példányokat, vagy valamely korábbi hazájukban. Ha ezt

bizton tudhatnék, akkor e ténybl többféle következtetést

lehetne levonni, melyektl most tartózkodunk.

b) A magyar szablyának van két f változata, melyre
az analógiák Oroszországban is megtalálhatók, tehát a hon-

foglalók már magukkal hozták.

c) Vannak XI. századbeli és talán már korábbi sírokban

magyar kardok, melyek valószínleg már itt keletkeztek
;

ezekhez csatlakoznak a XI. századon túl es magyar egyél

szablyák formái.

d) Az egyél görbe szablya azon typusai, melyeket a

magyar nép els történeti föllépésekor használt, valószín-

leg már korábban létezett
;
de hogy mikor és hol keletkezett,

arról legfölebb sejtelmünk lehet, melyet biztos tényekkel

bizonyítani nem bírunk.

A honfoglalók lándsája. Hogyha másfél tuczat szablya

segítségével nem lehet a honfoglalók szablyáinak typusait

végérvényesen megállapítani, még bajosabb nyolcz lándsa

vagy gerely alapján a lándsa formájával tisztába jutni.

1900-ban négyet ismertünk : egyet Törteirl, egyet Bezdéd-

rl, egyet Nagy-Halásziról és egyet Csorna-Csatárról. A négy

példányból az utóbbi kett a történeteltti bronzkor for-

máját mutatja, a nagyhalászi vasból, a csornacsatári bronz-

ból való és ez utóbbi talán tényleg bronzkori leletbl kerül-

hetett a honfoglalók kezébe vagy csak a mienkbe. A nagy-
halászi példányon még nehezebb eligazodni, a föltevéseknek

még tágabb tere nyílik ; mert bronzkori formák az egész
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vaskoron át létezhettek vasból. Csupán a törteli és a bezdédi

példány szolgálhat összehasonlításainknál alapúi, de ez a

két lándsa is különbözik egymástól. Pengéjük szárnyai

gyengén kihajlók, a törteli penge középgerincze tompán
domborodik ki, a bezdédié pedig pálczás ;

a köpü az utóbbi-

nál sima és kerekded, az elbbinél pedig hatszögü ;
a harma-

dik jelentékeny formai különbség pedig az, hogy a penge

szárnyai a bezdédi lándsánál ott legszélesebbek, a hol a köpü

leginkább megszkül és tompa szögben állanak ki belle,

míg a törteli lándsa szárnyai a köpü felé keskenyülnek és a

köpü körvonalaival jóformán összefolynak. A penge szárnyai

és a köpü kerekded volta miatt az újabban lelt lándsák közül

a kotaji *) és domaházi 2
) példány a bezdédi lándsához csat-

lakoznak, de nem egészen találnak össze vele. A domaházai

lándsa gerincze tompaszög, a kotaji pedig épen nem bír

észlelhet gerinczczel. A harmadik újonnan elkerült pél-

dány a törökkanizsai 3
) pengéje miatt inkább a törteli

lándsát közelíti meg, de köpje valószínleg kerekded volt,

a mit csonka volta miatt nem lehet egész bizton állítani.

E szerint a most ismertetett példányok legalább is három

lándsa-typust engednek föltételezni, egyet, mely az skorra

vall, egyet (Törtei, Törökkanizsa), melyre az elbbi korsza-

kokban nálunk hiányzanak az elzmények és egy harma-

dikat (Kotaj, Bezdéd, Domaháza), mely a honfoglalók meg-

jelenése idejében még érvényben álló avarkori formára vall.

Ennek a formának egy typikus példánya, a nagymányoki,

teljesen összevág a kotaj ival és vele még abban is megegyez,

hogy a köplyukát kis gyr köríti. És hogy ne legyen a

két formakör érintkezése dolgában semmi kételyünk, hivat-

kozhatunk egy esztergomi leletben elkerült lándsára, mely
a közismeret szentendrei lándsával mutat szoros hasonla-

tosságot. Mindkettnél megvan a szárnyak tövén mutatkozó

ers kiugrás és a köp legszkebb táján a gyr ; igaz, hogy
a szárnyak az esztergomi példánynál keskeny csúcsba futnak

és a köp nyolczlapúra van tagozva és legalul a köpü szélét

ismét gyrs szalag fogja körül.

i) 18. tábla. — 2) io. tábla. — 3) 38. tábla.
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Ez a forma tehát oly lándsa-typust képvisel, mely száza-

dokkal a honfoglalók eljövetele eltt honos az országban és,

mint látjuk, átmenvén az örökükbe, csatlakozott ahhoz a

typushoz, melyet talán k hoztak ide. Látnivaló, hogy a

lándsa dolgában újabb kutatásainkat az elkerült példányok

ugyan egy lépéssel elbbre vitték, de csekély számuk vég-

leges megállapodásra még nem jogosít.

Fejsze, fokos. Szentesnagyhegyi lovas sírban el-

került egy fejsze,
1
) olyan, a milyeneket már Gombásról,

Kecskemétrl és a székesfejérvári Demkóhegyrl ismertünk.

Sajátszer a pengének lehajló szélesbülése és a hüvelynek

lehajló széle. Nem lehet biztosra venni, hogy fegyvernek

szolgált-e vagy mint szerszám került-e a sírokba. A gyalogos
kezében elég ers fegyverül szolgálhatott, ha nem is tarto-

zott a vitéz rendes fölszereléséhez. Fontos tény, hogy ép ez a

fej széforma Bölcskén és Keszthelyen sarmata sírokban is

elkerült, tehát honfoglalóink azon eszközei közé tartozott,

melyeknek az elzményei itt megvoltak, melyeknek nem
kell keletibb, korábbi hazájukban keresni az eredetét

;
bár

elfordult a forma permvidéki leletekben is (dr. Posta Béla

Rég. Tanúim. I. k. 294. 1.). Ezzel a formával szemben áll a

kétkarú fokos, melyet már Bodrogvécsrl ismertünk
; újab-

ban a demecseri 2
)

és egyik bihari lovas sírban 3
)

akadt

szoros analógiája. Ennek a formának az a lényege, hogy van

ugyanegy síkban ferdén hajló tengelylyel ferde élü széles

pengéje, és a hüvelyen túl keskenyebb és majdnem vízszintes

tengely pengéje.

Miután ezeket a fokosokat eddig csupán a honfoglalók
lovas sírjaiban leltük, nagy valószínséggel sorolhatjuk azon

fegyverek közé, melyeket magukkal hoztak. A keleten rég-

óta ismeretes volt a fegyver. Századokkal elbb ott látjuk

rokonait nyelestül a kulagisi csésze domború képein.
4

)

Nyíl. Köztudomású, hogy az íjazás volt a honfoglalók és

valamennyi törzsrokonuk leggyakoribb és legfélelmetesebb
harczi módja. Ha nem is tudnók az íróktól, a sírok bséges

tanúságot szolgáltattak reá. Alig van eset, hogy érintetlen

!) 31. tábla. — 2
) 9. tábla. — 3

) 5. tábla. — 4
) 105. tábla.
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lovas sírban ne lett volna nyílcsúcs, viszont többször volt eset,

különösen a hódoló népek soros temetiben, hogy semmi egyéb
melléklet nem volt a sírban, mint egy vagy több nyílhegy.

Nem igen tudunk ez utóbbi tényekre egyéb okszer magya-
rázatot, mint azt, hogy ilyenkor a nyíl a harczost jelzi, meg-
külömböztetésül a békés földmves alattvalótól. E nélkü-

lözhetlen fegyvert, a melyre mindig a legnagyobb mennnyi-

ségben szükségük volt, természetesen a saját embereik készí-

tették. Ez a fegyver tehát, csakúgy mint más egyéb fel-

szerelési tárgy, pl. a zabla és kengyel, minden harczias nomád
törzsnek saját népies jelleg készítménye. Innen van, hogy

bármily egyszer legyen a honfoglalóknál használatos nyíl-

hegyek alakja, nem téveszthetek össze más törzsök nyíl-

hegyeivel. Másrészt az a tény, hogy számos munkáskéz fog-

lalkozott nyílhegyek kovácsolásával, néha ügyesebb, máskor

kevésbbé ügyes kéz, azt eredményezi, hogy bár hasonlók a

nyilak, de alig akad kett, mely egészen egyenl volna.

Talán szándékosan csinálták különböz nagyság és súly

szerint, hogy az adandó alkalomhoz képest minden harczos

egyéni ereje és ügyességéhez mért példányt találjon magának.
A nyílhegyek többnyire lapos lemezbl állanak, mely a

nyílvesszre ersítend peczeggel végzdik. Köps nyílhegyet

csak egyszer leltek (Selypen). A lemez formája hosszúkás,

középs tengelye mellett egyenl a két szárny, csak ritkán

mutatkozik a tengely hosszában gerinczszer vastagodás, a

szárnyak csúcsban végzdnek és éleik legtöbbször szögben

megtörnek. A kihajló szögek közelebb eshetnek a csúcshoz,

vagy a tövéhez esnek közelebb, e szerint rhombus, rhomboid

vagy deltoid idomához hasonlít a penge. Néha a penge egész

széle éles, máskor csupán a hegy felé hajló széleket élesítették

ki. A nyílvesszre való ersítés módját némelykor még sza-

batosan tanulmányozhatjuk. A pilini 71. sírban megvan még
a nyélen a háncs, melylyel a nyelet és vessz végét burkolták

és megvan rajta a fonal, melylyel reákötözték. A szárnyak
töve rendszerint megtörés nélkül megy át a nyélbe, csupán

Liptagergén és Pilinben akadt egy-egy nyílcsúcs, melynél a

szárnyak töve derékszög megtöréssel emelkedik ki a nyíl

vonalából
;
mindkét sírmez a XI. századból való. A gerincz
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határozottabb kiemelését ritkán tapasztalni, a beregszászi és

tuzséri 5. sírban voltak reá példák.

Volt eset, midn a nyílhegynek megduplázták a hegyét,

úgy hogy a két csúcs egymás mellett kiemelkedik közös alap-

ból. Ilyent a beregszászi sírban és a pilini 16. sírban leltek,

ez utóbbit datálják a temet XI. századi érmei.

Külön válfajnak tekintend az a forma, melyen a szár-

nyak csúcsfelli élei nem egyenes szélüek, de hajlott vonalúak.

Több hazai sírból ismertük ezt a formát, volt ilyen Bezdéden,

Csornán, Egerben, Verebén, Tarczalon és a Szeged-bojár-
halmi leletben. A legutóbbi esetben a nyíl azt a sajátszerséget
is mutatja, hogy a penge töve nem simán megyén át a szár

fölületébe, de hirtelenül emelkedik ki belle. Dr. Posta Béla

a formát a vorobjevoi leletben találta *) és a forma meg-
beszélésénél utal arra a tényre, hogy Egerben a harmadik

sírban ketts hegy nyílcsúcscsal együtt találták, a mibl
arra következtetett, hogy valószínleg késbbi forma. E meg-

figyelést igazolni látszik az az újabban észlelt tény, hogy ez

a forma a XI. századi pilin-sirmányhegyi 16. és 44. sírokban 2
)

is elfordult, st a 16. sírban ugyancsak kétcsúcsú nyílhegy

társaságában találták. Azonkívül találták a tuzséri 2. sírban. 3
)

Valószín, hogy a typus idegen környezetbl jutott a hon-

foglalókhoz, de sok átmeneti idom csatolja a közönséges
rhombus idomhoz és azért mégsem tekinthet a XI. század-

ban idegen holminak a honfoglalóknál, st talán már maguk-
kal hozták a keletrl, a mi mellett épen a vorobjevoi és

hasonló orosz leletek tanúskodhatnának.

A tuzséri temet 6. sírja újabb példát mutatott arra a

sajátos formára, melyet eddig csak Monajról ismertünk.

A penge idoma megközelíti a háromszögöt, úgy hogy a penge
a nyílba kiemelked gyrs dudorból egyenes szélekkel szé-

lesbül fölfelé és harántosan álló körszelvény éllel végzdik.
A sajátszer nyílformának különleges rendeltetése lehetett,

talán inkább vadászaton használták mint komolv harczban,

*) Rég. Tanulmányok Oroszföldön I. 195. 1. 128. rajz, melyet
ismételtünk a 109. táblán. — 2

) Lásd a 74. és 76. táblán. — 3
)
Lásd

a 33. táblán.
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a harántos állású él nem lyukasztotta át a megejtend állat

finom prémet.

Ugyancsak a tuzséri temet hatodik sírjából néhány

keskeny, háromlapú hegyes nyíl került elé
;
utóbb a bereg-

szászi sírban is találtak hasonlót. A nyilak oly gondos munká-
val készültek és tagozásuk annyira antik nyomon indul, hogy
inkább a byzanczi birodalom valamely központjából látsza-

nak származni mint magyar vándorkovács mhelyébl. Azért

egyelre nem mérnk a honfoglalók si birtokához sorolni.

Végül föl kell még említeni két bajszos nyilat a pilini

Sirmány 45. és 61. sírjából. Ilyet lovas sírban még nem talál-

tak
;
nem is véljük, hogy smagyar forma volna, de úgy tart-

juk, hogy a XI. században kerültek ide, idegenek révén.

A nyílhegyeket némely ritka esetekben még oly elhelye-

zésben lelték, a hogy a halott mellé a sírba kerültek. Ilyen-

kor természetesen néha a sorban egymáshoz simuló nyílcsú-

•csok közelében a tegez pántolásának is megmaradtak nyomai.
A tegez pántolása a 25. gombosi (bogojevai) sírban a benne

Tejl három nyíl közelében még meglehets épségben meg-
maradt. A nyilak hozzá voltak rozsdásodva egy harántosan

álló lemezes pánthoz, melynek két végén derékszög alatt

két párhuzamos vaslécz csatlakozott, egyik lécz a pánton
túl majdnem a nyílhegyek magasságáig emelkedett. Az érde-

kes leletrl Cziráky említi,
1
) hogy a harczos »jobb czomb-

csontja fels csuklyójához közel 3 darab deltoid alakú pen-

gében végzd nyíl a tegez vasalása között úgy feküdt,

hogy fele kívül, fele belül volt«. Sajnos, hogy az érdemes

kutató nem jegyezte föl szabatosan, hogy a nyílcsúcsok

fejjel a halott feje felé (azaz fölfelé) állottak-e vagy sem,

hogy tehát a tegez fels nyílását vagy alsó végét találta-e.

Puszta föltevésen és más kutatók följegyzésein alapúi, hogy
a lelt tegezvéget a tegez fels nyílásából származónak véltük.

Döntknek tartjuk e részben dr. Jósa Andrásnak a tuzséri

ötödik és hatodik sír fölásásánál tett gondos följegyzéseit.
2

)

!) Arch. Ért. 1901. 425.
— V. ö. 58. táblánkat. — -) Arch.

Ért. 1900. 216—221. Dr. Jósa András magyarázatában >>puzdrá«-ról

szól, de ez ne ejtsen senkit se tévedésbe, is nyíltartó tegezt

gondol. — Lásd a 34. és 35. táblákat.
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Az ötödik sírban a jobb felkar közepe és a bordák széle között

éllel függélyesen és hegygyei nyugotnak srn egymás mellett

feküdt négy nyíl a tegez vasalásának a darabjaival. A nyilak
alatt harántul 1/5 cm. vastag, 7 mm. széles és csak egyik

végén 15 mm.-re kiszélesed, keskenyebb végén aklaszeggel
ellátott vaslemez feküdt, a lemez alig észrevehetleg ív alakra

hajlott. A nyilak felett szintén harántul 15 mm. széles,.

2 mm. vastag, 33 mm. hosszú vasdarab volt ugyancsak

gyengén ívalakra hajlítva, homorú oldalán farostok marad-

ványaival. Ezek a pántok a tegez nyílását körülfogták.
A hol a pántok délre es pontban egyesültek, ott nyugot-
keleti irányban 138 mm. hosszú pálcza feküdt, ez a tegezre
hosszában volt ersítve két aklaszeggel, a tegez fala 5 mm.

vastag volt, belül fából, kívül brbl készült. A pálczán ki-

hajló négyszög egy 6 mm. széles szíj áthúzására szolgált.

Egy vékony, 4
—6 mm. széles csontlemez a tegez díszítésére

szolgált. A nyilak a tegez »szájadékánál« lehettek, a lécz és

csontlemez mintegy 20 cm.-rel odább feküdt, ezentúl nem
találtak semmit, tehát a tegez -alsó vége br- vagy szövetbl

készülhetett, mely vasalásra nem szorult.

A hatodik sírban a gyalog vitéz bal válla fölött 8 cm.-

nyire öt darnb nyílhegy volt, hegygyei nyugotnak, a csont-

vázzal párhuzamosan elhelyezve. A nyilak alatt keresztben

57 mm. széles és 16 mm. hosszú, 1 mm. vastag (öt darabra

tört) vaslemez feküdt, mely a tegez hátsó lapjáról való.

A nyilak fölött közvetlen keresztben fekv 3*9 mm. vastag,

10 cm. hosszú és hozzávetleg 45 mm. széles vaslemez

találtatott, melynek bels lapján farostok nyomai látszottak.

A lemez fels széle befelé volt görbítve, homorú oldalán kis

lemezke állott ki merlegesen, melyen 3 mm. átmérj kerek

lyuk van. A lemez másik végén hasonló nyujtvány volt

hasonló lyukkal. A kutató úgy vélte, hogy a tegez másik

oldalán is megfelel lemez lehetett, megfelel két nyujtvány-

nyal. Ha a négy lyukon peczket dugtak végig, a tegez szája

be volt zárva és a benne lev nyilak ki nem hullhattak.

A temetéskor a tegez nyitva volt, a nyilak hegyei a vaslemez

fels szélén kissé túlnyúltak. A tegez a csontváz hosszában

a bal felkar alatt feküdt. Küls szélén vasalás nem volt, de
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bels szélén 616 mm. hosszában, i cm. széles vaslécz

vonult, két helyen négyszög kiugrással, a két szíj áthúzá-

sára, melyen a tegez csüngött ;
a lécz végén keresztben feküdt

105 mm. hosszú vaslécz, felhajló vastagodó véggel, néhány
vasdarabka a nyílhegyek alatt ugyancsak a tegez pántolá-
sából származhatik. A tegeznek fels vége és egyik hossz-

oldala lehetett fából, a hüvely többi részén a tegez br-

tartálya nem volt bélelve, a br természetesen egészen el-

korhadt.

A pusztabukovai harmadik halomsírban *) K. Nagy Gyula
a jobbik kar egész hosszában találta a tegezt, melynek mére-

teit a kutató jól megállapíthatta. Hossza 80 cm., szélessége

mindvégig 9 cm. volt. »Fels végén, tehát a férfi vállcsuklója

fölött, 6 darab részint csomóba rozsdásodott vas nyílcsúcs

találtatott. Ezúttal a tegez alsó vége volt pántolva. A pánt

hajlásából következtetve, a nyíltartó idoma lapos henger
volt, melynek csak küls oldala volt domború, a másik oldal,

mely a testhez állott, kissé homorú felülettel bírt, hogy a

testhez jobban hozzásimuljon. A pánt hossza 9 cm., szé-

lessége 1*3 cm., vastagsága 0*2 cm., helylyel-közzel meg-
volt még az akla, mely a pántot a tegezhez ersítette. A tegez

jelzett formájára következtetett a kutató a fels végén talált

vas zárólemezbl, mely ugyan csonkán került ki, de teljesen

öszszevág az alsó pánt hajlásával. A zárólemez alján farostok

mutatják, hogy a tegeznek fafödje volt, melyet a lemez

borított. A lemez valamivel nagyobb felületet takart be

mint a mennyit az alsó pánt átfogott, vagyis a föd a.

tegez nyílására, mint valamely hüvely, lecsukható lévén,

annak tartalmát az idjárás káros behatásától teljesen meg-
óvta. A tegez maga is egészen vagy nagyobbrészt faanyag-
ból való volt, mert hossztengelyével párhuzamosan vaspánt-

szalagok vonultak (javarészüket a rozsda teljesen felemész-

tette), aljukon farostok és aklák maradtak. Két ily hosszpánt-
darabnak megközelítleg apró nyílformája van.

Végül az itt eladott észleletekkel összevágott Licht-

neckert József tapaszatlása, melyet két székesfej érvári demkó-

*) Arch. Ért. 1904. 419. és 420. 1.
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hegyi sírban tett. *) Egyik sírban felismerhette még a tegez ido-

mát a vaspántok töredékei szerint, melyeket a maguk helyén
talált. Az futólagos rajza szerint készült idecsatolt két

vázlatunk. Egyik a hengerded tegez pántolását mutatja, a

harántosan futókat és a hosszában futókat. A hosszában

futók közül a közbensk két helyütt szélesbülnek és tojásdad
áttöréseket mutatnak. Lichtneckert is megállapította a tegez

födelét
; ily kerekded és fölül kihajló födelet a tegezbl ki-

emelked nyílhegyek fölött mutat másik kis vázlatunk. Hogy
a nyilak hegyei fölfelé állottak, azt nemcsak Lichtneckert hír-

adása révén tudjuk, de ugyanazt a tényt megfigyelték K.

Nagy Gyula és dr. Jósa András és a

gombosi rajz e szerint híven adja az

ott lelt tegez szájnyílását a kiálló

nyilakkal.

A nyilak ily helyzetét a tegez-

ben a nyílvesszkre ersített tollas

szárnyak iránya indokolta. Ügyes
kezet igényelt öt-hat nyílvessznek

beléhelyezése a nyíltartóba és gon-

dot, hogy a tollas szárnyak meg-

maradjanak természetes helyzetük-

ben és ne zavarodjanak egymásba ;

annál könnyebb volt azonban azo-

kat ily helyzet mellett kihúzni, hogyha a dönt pillanatban

szükség volt reájuk, míg ellenkez elhelyezésnél a kihúzás

nem lett volna sima munka.

A beregszászi sírból aranyozott lemezbl készült gombos

vég hegyes kúpot bírunk, 2
) mely egyik magyarázat szerint

fával bélelt alsó vége lett volna egy íj
tartó puzdrának. Ez

alig valószín, mert az
íj
tartó legérzékenyebb alsó pontjára,

a mely ütköz helye volt, alig alkalmaztak volna ily

kényes díszt, a milyen a kúp végén ül pléhgomb. Inkább

azt lehetne képzelni, hogy a kúp tegeznek borítója volt,

mint ilyen természetesen szintén brrel, vászonnal vagy fával

!) A lelt tárgyak ábráit lásd a 89. táblán. — 2
) Képét lásd

a 3. tábla C) és 2. tábla A) 15.



43

lett volna bélelve és egyik széle a tegez szélével lehetett volna

kapcsolatban. Azonban a tegez födelének ily csúcsos formája
nem lett volna nagyon czélirányos, mert alig tartotta volna

a nyílhegyeket rendes helyzetükben, tért engedett volna ki-

szök mozgásuknak ; ily czélra alkalmasabb volt az a forma,

melyet Puszta-Bukován és a székesfejérvári demkóhegyi sír-

ban tényleg észlelhettek a kutatók. Tehát e díszes kúpnak

másfajta rendeltetése lehetett és midn ezt keressük, áttér-

hetünk mindjárt a honfoglalók védelmi fegyverére és ezek

közt els sorban a sisak kérdésére.

A szolyvai sírból ismert díszes lemez, 1
) melyet Lehóczky

a vitéz koponyája táján lelt, az hátsó lapjához tapadt
nemezrostokkal nem engedhet kétséget az iránt, hogy a hon-

foglalók fejét nemezsüveg borította.

Hogyha a süveget csúcsosnak képzeljük, akkor a csú-

csának a díszítését is indokoltnak tartjuk és azt képzeljük,

hogy az aranyozott ezüstpléhbl készült beregszászi kúp el-

kel vitéz süvegét ékítette.

Dr. Posta Béla müve révén megismerkedtünk a több-

ször idézett kulagisi csészén hegyes süvegü harczosokkal. 2
)

A süvegeket alighanem brbl valóknak és lemezekkel bon-

tottaknak képzelhette az ötvös, olyanoknak, a milyent való-

sággal is találtak a Kubán vidékén. 3
)
A két példát csak mint

analógiát említjük e helyütt, a tál sassanida eredet, a kubáni

sisaknak se korát, se ethnikus származását nem tudjuk.

A beregszászi kúp szempontjából tehát csak annyit tanú-

sítanak, hogy a kúpnak hegyes süvegen való egykori szerep-

lése nem puszta föltevés. Lehetne talán a nagyszentmiklósi
2. korsón ábrázolt vitéz sisakjára

4
)
is hivatkozni, mely azon-

ban csúcsba futó pántos szerkezetet mutat és alacsonyabb

süveg lehetett. Alább az aracsi emlékkre is hivatkozunk,

nevezetesen az alsó mezejében fönmaradt dombormves

fejre,
5
) mely szintén kúpos süveget hord, tövében körülfutó

hármas szalaggal. Mindezek alapján mindössze csak a lehe-

!) Lásd képét Honfogl. Emi. 709. lapján.
—

-') Ábrája a 105.

táblán. — 3
) Ábrája a 106. táblán. — 4

)
A régibb középkor emlékei

I. k. CLXV. tábla. — 5) A régibb középkor emlékei II. k. CCCLIV. t.
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tséget vitatjuk, hogy honfoglalóink brbl vagy nemezbl
készült csúcsos süveget hordtak, de a tényszer archaeologiai

valóság csupán az ezutáni kutatásokból fog esetleg kiderülni.

A bezdédi 16. sírban megfigyelt tényt, hogy a sírban

a vitéz csontvázát oly réteg borította, mely korhadásnak

indult bröltözetbl származhatott, mire a rajta ül kerek

fémpitykék is tanúskodtak, újabb megfigyelések még nem
ersítették meg.

Hasonlókép még nem állítható valószínséggel, hogy a

fej tövének és nyaknak a védelmére honfoglalóink sodrony-
fonatos borítót ersítettek a süvegek szélére, kutatóink

jól megfigyelt sírokban ilyen nyakborítók nyomait nem ész-

lelték. Paizsnak szintén nem volt sehol nyoma, kivéve a

paizsdudort a horgosi lovas sírban,
x
) mely azonban nem vehet

igénybe honfoglaló vitéz számára, mert a kard is azt mutatja,

hogy itt germán harczos holmijai együttességben vannak

magyar kengyelvasakkal. Ez az együttesség többféle módon

magyarázható. Csak egyet említünk. Ha magyar volt a vitéz,

mire a lovastul való temetkezés utalna, akkor kardja és

paizsa mint elhódított tropheumok kerülhettek a sírjába.

Nem ilyen dudoros hegy paizsot várnánk magyar sírban,

hanem olyant, a milyeneket a magyar lovasság még a XVI.

században is használt, félhengerformájút, mely mögé az egész

ember meghúzhatta magát.
A fegyverzetrl a ruházatra térvén át, az smagyar

öltözet dolgában eddig csak annyit tudunk, a mennyit
a történetírók följegyzéseibl és a sírleletek gyéren mutatkozó

nyomai engedtek megállapítani. Mikor még Kazárország
közelében laktak, bejártak a chersoni vásárra és ott fog-

lyokért selymeket cseréltek be. Hogy vászonból készült

ruhájuk is volt, arról a nagyteremiai sír vászonmarad-

ványa tanúskodik
; hogy a lószrbl való nemezt is használ-

ták, arra a szolyvai sír adott kézzelfogható bizonyítékot.

A br, valamint a külömböz állati szrmék ismeretét és

használatát ily maradványok nélkül is biztosra vehettük.

Tehát az öltözetükben szükséges fbb anyagok iránt nem

i) Honfogl. Emi. 627. 1.



45

lehetett kétségünk. De máskép állunk az ruhaviseletük

ismerete dolgában. Arra hazai leleteink közt a honfoglalás
korából nincsenek tanúságaink. Mindössze a jól ismert

dombormves ktábla van Aracson, melyet pusztán lon-

gobard díszítményei miatt soroztunk a régi középkor emlé-

keihez, de ez is csonka és a rajta kifaragott férfialakok közül

egyik nyilvánvalóan pap, a másiknak csupán a süvege maradt

meg. Igaz, hogy ez is jellemz kúpos süveg, olyanféle, a milye-
nek a mai Persiában és egyebütt keleten még ma is dívnak.

Ilyen kúpos süvegek régebben is az oroszországi kammenaja
babák tanúsága szerint e rejtélyes emlékek egész vonalán

déli Oroszországtól Ázsia belsejéig divatoztak.

Legújabban oly emlékekkel ismerkedtünk meg, melyek-
rl dr. Posta Béla azt a biztató nyilatkozatot teszi, hogy a

honfoglalók viselete szempontjából útbaigazítást adhatnak. 1
)

A kalakot a tifliszi múzeumban rzik, Sztorojevozsa
Sztanicza táján, a Kubán vidékén találták,

2
) oly területen,

hol valamikor az smagyarság is lakhatott. A szobor igen

érdekes és már azért is figyelemre méltóbb mint számos

bajtársa, mely hazai kutatóink képzelmét több mint fél-

század óta izgatja, mert meglehets tisztességes kfaragói
munka. A csupasz arczú egyén fején kúposán emelked

süveg áll. Süvegnek tartom és nem sisaknak és egyenes

lapokkal a vállakból kiemelked nyakán nem bírok sodrony-
karikás nyakborítót látni. Egész testét jóval térden alól ér,

meglehetsen szk öltöny borítja. Ujjasnak képzeljük ezt az

öltönyt, bár az ujjaknak nem látjuk a jelzését a karon.

A kfaragó ell nyíló kabátfélét képzelhetett, mivel a test

függélyes tengelyén végig, a nyak tövébl kiinduló két ki-

domborodó sima sáv fut végig és alul mint sáv körülszegélyzi

az öltöny szélét. Baljával az övrl lecsüng hajlított szablyá-

nak a markolatát fogja,
3

) jobbját maga felé emeli és fog vele

egy hengerded idomú száras kehelyforma ivóedényt. Két

vállát és süvegét egy-egy egyenszárú kereszt jelzi, melynek
szárai a végük felé kissé szélesbülnek.

') Posta i. h. 113. 1. — 62. tábla. — -) Képét lásd a 104.

táblán. — 3
)
A szablyáról már föntebb volt szó.
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Nem ismerem az irodalmat, melyre ez a kezdetleges-

sége mellett is sokféle tekintetbl érdekes szobor alkalmat

adhatott
;
de azt tudom, hogy elég terjedelmes monographiát

igényelne valamennyi kérdésnek a megbeszélése, a melyre
választ várunk, mikor ezzel a kubánvidéki vitézzel állunk

szemben. A szobor halottas emlék kívánt lenni. Ott állhatott

annak az egyénnek a sírhantján, a kit ábrázolni kívánt.

Föltételezhetjük, hogy a Kubán vidékén faragták ;
nem

messzirl hurczolták oda s így tanúság arra, hogy az elhunyt
az övéivel együtt a Kubán vidékének lakója volt. Hogy
hivták az illett, azt valószínleg egy második k hirdette

;

nem tehet föl, hogy keresztény ember sírját, a minek a

rajta lév három kereszt mutatja, névtelenül hagyták volna.

Mikor élt és miféle néphez tartozott ? Mindkét kérdésre

nagyon fogyatékos a válasz. A kubáni szobor fölállításának

a korára sem az öltöny, sem a fegyver, sem a kereszt, de

még a kehely formája sem tájékoztat elég bizton. A szab-

lyáról már tudjuk, hogy kora legalább is a VI. századig vihet

vissza. Másrészt köztudomású, hogy a Keleten a görbe kard

csekély módosításokkal még ma is használatban van.

Az egyenszárú kereszt a Nagy Constantinus korától (a IV.

századtól) a magas középkorig dívik ú. n. latin kereszt

czímén. Az egyes szárak végs vastagodása nem eléggé kor-

határozó jelenség. Arra tanúság lehet a három kereszt, hogy
a kubáni ember neophita volt. Nyilván abban az idben volt

a hármas kereszt jelzése síremlékeken is szokásos, a mikor

a keresztény vallás terjedése a Kaukázustól északra es terü-

leten, nevezetesen a Kubán mellékén még új volt. A milyen

apróra men adataink vannak a kereszténység terjedésére a

Kaukázussal határos Örményországra, és ámbár a taurisi fél-

szigeten folyt igen korai hittérítésekrl is van tudomásunk,

magára a Kaukázusra vonatkozólag és a vele északon köz-

vetlenül szomszédos területre a keresztény vallás terjedé-

sérl szóló hírek hiányosak. Lehet, hogy a szaraczén ural-

mat megelzleg volt ott kereszténység, de akkor is a szara-

czén hódítás megszakította vagy épenséggel megakadályozta
a keresztény hitvallás hirdetését és a mohamedán világ

megsznése után újból terjedt arrafelé a keresztény hit.
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Dr. Posta a keresztek alapján azt véli, hogy a szobor

X—XI. századból való. Lehet, de az említettek után nem vél-

hetjük elég biztosnak ezt a meghatározást. Marad a pohár az

elhunyt kezében. Talán nem fölösleges itt ismételni, hogy a

kbabákban megörökített halottak miért vannak mindig úgy
ábrázolva, hogy ivóedényt tartanak jobbjukban ! A mai

napig él a szokás a khirgizeknél és más szibériai törzsöknél,

hogy a halottas torban a halott is részt vesz és neki is

kezébe adnak ivóedényt ; így örökítik meg a kszobrok az

ottani népek seit is. Az ivóedénynek a kszobrok kezében

rendesen csészeformája van, azért nevezik »csészetartó ala-

kokénak. Csésze szokott a nomád népek ivóedénye lenni ;

a csészét övbe akasztva vagy vállukon lógatva mindenüvé

magukkal viszik vándorútjaikon, azért akár agyagból, akár

fémbl, akár ezüstbl vagy aranyból valók, a régi közép-
korbeli csészék legtöbbször gyrsek vagy csatolásra szolgáló

fülük van, ez szokta legszembetnbben mutatni, hogy

vándornépek tulajdonából erednek. Ez a kubáni ember nem
volt nomád. Nem csészét tart ujjaival, de száras, talpas

poharat. Ez a kszobor tehát oly idbl való és oly nép

szülöttjéé volt, a mely ugyan még tartotta az utolsó áldo-

más, a halottas tor szokását, de már asztal mellett, rendes

pohárral a kezében ülte meg. Lehet, hogyha a pohár egész

szárát láthatnók, birnók azt talán közelebbi korhatározásra

fölhasználni, ez a cuppa s alatta a szár kis darabja arra nem
alkalmas.

A cuppának az antik világ formái közt megtaláljuk

analógiáját, de a régibb középkorban dívó hosszú, henger-

idomú formáról nem tudunk, a mi azonban nem azt jelenti,

hogy a hosszú hengerded idom nem élhetett tovább, akár

üvegbl, akár fémbl készült, a Keleten vagy a byzanczi
mvészetben. A kehelynek cuppa, gombos szár és talp sze-

rinti tagozására a nagyszentmiklósi kincs kelyhei tekinthetk

analógiáknak,
2

)
de azoknak a cuppája széjjel nyíló csészéhez

hasonló gömbszelvény idommal bír, tehát a kubáni szobor

poharára nézve nem adhat korhatározó támpontot.

!) Alterthümer III. 317. tábla.
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A kubáni vitéz kabátja három lényeges tulajdonsággal
bir : nem ér földig, annyira

— mennyire testhez simuló fel-

ölt és ell végig nyilt. A sáv a szélén ez esetben alighanem
azt jelzi, hogy a felöltt prémmel szegélyezték.

Helyesen vetette össze a kvitéz felöltjét Posta *) a

kulagisi csészén ábrázolt vitézek öltönyével. Ez a csésze,

mint sok más ezüstcsésze a permi kormányzóságból, Persiá-

ból származhatik és valószín, hogy két legendabéli persa

vitéz párbaját mutatja. A vitézek hasonló fegyverkabátban
mutatkoznak. Mindössze az a különbség észlelhet, hogy az

ujjas kabát ezúttal még szorosabban simul a fels testhez

és csak a csipn alul szélesbül
; mintegy a térdig ér és ell

nyilt. Ezúttal is prémes (?) sáv szegélyzi a kabátot és úgy

sejtjük, hogy a függélyes sávtól harántosan futó sávokat is

prémeseknek kell képzelnünk, csakúgy, mint a fels karon

mutatkozó harántos és hosszában vonuló sávokat.

Az ötvös a sisakról lecsüng nyakborítóra vonalas kör-

hálót vésett, hasonló köröket rakott a prémes sávok közé és

ezzel talán azt akarta jelezni, hogy úgy a nyakvédt, mint

a kabátot pléhpikkelyek, vagy, a mi kevésbbé valószín,

vaskarikák borították. Hogyha a rajzot helyesen értelmez-

zük, akkor a nyakborító, csakúgy mint a kabát, brbl való,

a mi azért is valószín, mert így a nyakborító, a belle

oldalt kiemelked szarv és a csúcsba futó sisak egy tagban
való ábrázolását is legkönnyebben értjük meg.

Hogyha ez a tál a sassanida uralom korában készült,

akkor az itt ábrázolt öltönyre, mely a kubáni kszobor fel-

öltjéhez hasonlít, a III—VII. századokat kaptuk hozzávet

idhatárul.

A kbaba déloroszországi társain, melyeket Dubois de

Monpereux kaukázusi nagy atlasza után az írók, legutóbb

Nagy-Nemes,
2

) oly sokszor kiadtak, legalább is négyszer
ismétldik az az ell nyilt, térdig vagy térden túl terjed
ruhadarab.

Sr homály borítja a csészetartó kszobrok keletkezését.

J
)

I. h. 64. ábra. — Ismételve a mi 105. táblánkon. — 2
)
A ma-

gyar viselet története 20. tábla 1
—6.
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A kubáni szobor sem viszi sokkal elbbre a kérdés megol-

dását, de a sassanida tál annyit mégis enged róluk meg-

állapítani, hogy a Kaukázustól északra, esetleg odább is, a

merre hasonló öltözet csészés kszobrok találtatnak és a

Kaukázustól délre, Persiában, esetleg már a Kr. u. III. szá-

zad óta dívott egy neme a felöltnek, melyet abban az id-

ben a nyugateurópai emberiség nem ismert.

Nem valószín, hogy az smagyarságnak valami része

volt a kammenaja-babák fölállításában, de mivel k is idz-

tek a kubáni vidéken, nagy a valószínség, hogy ismerték a

szobrokat állító népet vagy népeket,
— talán alánok voltak

vagy mások— és ismerhették azt a sajátságos keleti felöltönyt,

melynek török (»dolmány«) neve okmányszer kútfkben

legelbb a XVI. században bukkan föl nálunk és a melynek

eldje a kubáni kszobor kabátja. Ily értelemben tehát ez

a kvitéz csakugyan érdekelheti a hazai népviselettel fog-

lalkozó kutatókat, ha nem is tudjuk még elég biztosan,

hogy mikor készült. De akármikor készült, a III—XII. szá-

zadok közt népies öltözetrl ad hírt s az nem szokott gyor-
san változni, nem a keleten és legkevésbbé a régibb és újabb

középkorban.
A sírokban lelt szerszámok és egyéb fölszerelési tárgyak

közt els helyen a kések említendk. Lovas sírokban nem

igen fordultak el. Soros sírokban többször lelték. Találtak

egy vaskést a bihari 7. sírban, a gombosi 20. sírban, a pilini

sirmányhegyi sírokban többször, pl. a 61. és 64. sírokban

és Dályán.
A honfoglalók tarsolyukban tartogatták a kést. Egy kés

töredékét lelték a tuzséri 6. sírban a tarsolyban, melynek
rossz ezüstbl való borító lemeze is megmaradt. *) Ez a lemez

azt a formát mutatja, melylyel az ily tarsolyok máskor is

bírtak. Fels széle vízszintesen állott és egyenes, ellenkez

széle körszelvény, szélesebb és két oldalsó széle egyenesen

széjjelhajló. A tarsoly küls, mutatós oldalát borította a

lemez, úgy hogy a brbl készült falát közbefogta két lemez

és a szélén látható aklák átjárták mind a három réteget. A bal

*) Lásd a 35. táblán 11. sz.

Hampel : A honfoglalási kor emlékeirl.
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czomb táján találták, alsó kihajló szélével lefelé irányítva.

Bezdéden is volt tarsolylemez és közelében csiholó vas és

kova feküdt, tehát nyilván a tüzel szerszámokat is a tar-

solyba rejtették, ha volt az illetnek tarsolya.

Tudjuk, hogy az övrl lecsüng brtáskák borító lemezei

a honfoglalók legdíszesebb holmijai közé tartoznak. A mióta

Bezdéden a fémtábla hátán rajta találták a táska br-

foszlányát és a szíjat, melyrl lecsüngött, nem lehetett

többé kétség, hogy azoknak a lemezeknek java része mire

szolgált.

Most az övtáskák használatára az orosz terület régi

lakóinál is kapunk érdekes új adatokat. Egyik a zagrebinyi

sírleletben elkerült övtáska. 1
) Ugyancsak Posta említi,

hogy a finn területi karjalai sírokban (noo—1350) lépten-

nyomon akad hasonló övtáska. 2
)
Van benne kés, kard, tzi

készség, néha fés, fenk stb. Néha egy övön két táska is volt,

egyik tzszerszám eltartására szolgált, a másikban mindenféle

apróságot leltek, lószrt, czérnát, br- és vasdarabot, ez az

utóbbi a kekomáki, 3
) mely még teljesebben egyezik meg a

bezdédivel. Oroszország délibb vidékén lakó népeknél is

megvolt. Dr. Posta Béla bemutatja a moszkvai Rumjan-
czev-múzeumban rzött XI. századi vasárnapi evangéliumi

könyvbl egy XI. századi bolgár harczos képét,
4

)
kinek

az övérl szintén lecsüng a táska. Végül a modern idben a

tatároknál is divik a két övtáska, 5
) ugyanolyan az idoma,

mint századokkal ezeltt.

Ugyancsak az utóbbi századokból való az a présel k-
minta ily táskát borító fémlemez készítésére, melyet a Bri-

tish Museumban riznek és melynek képét az Arch. Ert.

után 6
)

ezúttal ismételjük. Idoma szakasztott olyan, mint

a milyenek a honfoglaláskori táskalemezeink, csak az orna-

mentikája más, tisztán az arabs ízlést mutatja.

Tarsoly nélkül is akad csiholó vas és kova, vagy csupán

egyikére vagy másikára ismertek reá a kutatók. A csiholó vas-

!) Dr. Posta i. h. 144. 1. 86. rajz és 107. táblánkon. — 2
)

I. h.

146. 1. — 3
)

I. h. 149. 1. és 107. táblánkon. — 4
)
I. h. 148. 1. 90. ábra.—

5
)

I. h. 150. 1. 91. ábra. — r
')
A 108. táblán.
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nak nem mindig egyenl a formája. Az ütlap változhatik és a

két szára is külömböz idomú lehet. A legegyszerbb idom

az, melyet a pusztabukovai harmadik sírban leltek. 1
)
Az üt-

lap háta csak kevéssé hajlik ki és két szára csak mint rövid

szarvformájú folytatás jelentkezik. A szeged-domaszéki
2

)
és

a második bihari 3
)

sírbeli csiholónál az ütlap háta ers

hegyben szökik ki és a két szarv is hosszabb és hegyesen

végzdik. Végül Tuzséron, a bihari 4. sírban és a pilini sir-

mány délkeleti oldalán a 61. sírban találtak oly csiholót,

melyen az ütlapjának háta hegyesen kiugrik és a jelenté-

kenyen hosszabb két karcsúan kinyúló kar gyrsen vég-
zdik. Mind a három formára már a sarmata temetkben
találunk analógiákat ; látnivaló, hogy a csiholó vas a régibb

középkor általános kulturális birtokához számítandó.

A kések, nyilak és kardok kiélesítésére szükséges csiszoló

kövek is elfordulnak néha a honfoglalókori sírokban. Talán

annak szabad tekinteni egy homokos palak darabját a 3.

tuzséri sírban és egy csonka keményebb fajta kszerszám

töredékét a küls pusztakovácsi sírban.

Lyukasztó szerszámoknak véljük a beregszászi sírban,

Oroszlámoson és a bihari 5. sírban lelt, hegyes vég, csonka

test töredékeket.

Tudjuk, hogy a bihari lovas sírok sorában néhány ni
sírt találtak

;
ezekben megtalálták a sarmata sírok rendes

mellékleteit, az égetett agyagból való orsógombot, voltak

ilyenek a 3. és 7. sírban. Nyilván nem a honfoglalók hozták

magukkal.
Hasonlót mondhatunk a cserépedényekrl. A bihari 3.

sírban cserépedény is volt, abból a fajtából, mely a régibb

középkor sírjaiból és telephelyeirl ismeretes, öblös bögre,

korongon készült rendes formával, jól gyúrt agyagból, hasát

vízszintesen körülfutó sr vonaldísz ékíti.

Legérdekesebb és eddig magára álló a honfoglalók

hagyatékában a gégényi csésze, melyet dr. Jósa mentett

meg a szabolcsi múzeum számára. Idoma lapított gömb

x
) Lásd a 23. táblán II. 6. k. — 2

)
Lásd a 26. táblán. —

3
) Lásd a 4. táblán.
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szelvényét példázza és ebben hasonlít a nagyszentmiklósi

kincs aranycsészéihez, de nem hasonlít hozzájuk abban,

hogy ezüstbl való és hogy hiányzik róla csat vagy fül, mely-
nek révén a nomád lovas az övéhez szokta csatolni a csészét ;

így nem tehet föl más egyéb, mint hogy tarsolyába vagy

süvegébe rejtette, ha útra indult.

Víztartó faveder abroncsait legelbb Horgoson találták.

Újabban a tuzséri sírban akadt ily veder abroncsa és székes-

fejérvári demkóhegyi lovas sírban veder vasfogantyúja került

elé. Vedernek sírba tétele tehát a honfoglalás korában is szo-

kás volt, bár nem mondhatjuk biztossággal, hogy a

szokást a honfoglalók hozták magukkal. Az avarkori soros

temetkben többször észlelhettük a szokást, visszafelé

menve legismeretesebb a Kr. u. III. századi osztrópataki

sírból elkerült faveder, mely épségével lepte meg a

kutatókat. A pannóniai benszülöttek is adtak a halottal

vedért. A La Téne-ízlést régebben terjeszt népek hasonló

szokására csak röviden utalunk és abban állapodhatunk meg,

hogy hazánkban a víztartó veder sírbatétele sok százados

szokás volt, mieltt a honfoglalók idejöttek. A szokás nagy

elterjedésének és hosszas fönmaradásának ugyanegy oka

lehetett. A halottal a hosszú túlvilági útra nemcsak ételt,

de italt is kívántak vele adni és ez a fölfogás celtáknál és

germánoknál egyaránt élt.

Lószerszám. Zablát vagy kengyelt legtöbb lovas sírban

találtak. A zabiának két ftypusát ismerjük, egyik a »csikó-

zabla« formájában ma is él egyszerbb idom, a másik, az

oldalszáras, több változatosságra adott alkalmat. Az ú. n.

csikózabiákban csak azt a külömbséget látjuk, hogy úgy
a két rúd, mint az oldalsó karikák kerek átmérj pálczából
készülnek vagy a rudak négyél átmetszettél bírnak, a

karikák pedig laposak. Az elbbi változatra a székesfejér-

vári demkóhegyi sírokban több példa volt
;
volt ilyen Kota-

jon, Nagykanizsán, Puszta-Szt-Imrén, zalamegyei lovas sír-

ban és a bihari els, második, negyedik és ötödik sírokban.

Viszont négyél rudakból alakított csikózabla volt a bihari

7. sírban, Priglevicza-Szent-Ivánon, szegszárdi sírban és

zalamegyei lovas sírban. A két változatnak sem korbeli,
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sem helyi vagy épen néprajzi jelentséget nem tulajdonít-

hatunk.

Az oldalszáras zabla formája több változat keletkezé-

sére vezethetett. A szár maga és a belle közepett kiinduló

fül többféle lehet. A szár legtöbbször egyenes pálcza (Lébeny-

Szent-Miklós),
1
)
az egyenes pálcza mindkét végén gömböly-

deden végzdhetik (Agárd
2
), Esztergom

3
),

két vége felé

vastagodik (Hajdúböszörmény 4
), vagy egész hosszában göm-

bös tagok sorozatát mutatja (Szinyéren
5
). Hajdúböszörmény-

ben akadt egy zabla, 6
) melynek csonka oldalszára meg-

maradt fels végén szögben megtörik és csekély kihajlással

áll fölfelé. Azokhoz a hajlott vég szárakkal bíró zabla-

idomokhoz csatlakozik ez a forma, a milyent sarmata sírból

Regölybl ismerünk. A honfoglalási kor leletei közül ilyent

ismertünk Nagymányokról.
A szárakon a szárnak megállítására a rúd végén szol-

gáló fül és mellette a kantárszíj ersítésére szolgáló tag

többféle formát ölthet. Legtöbb csínt az agárdi szár kidol-

gozása mutat, a hol a két tag egy trapezforma lemezben

úgy egyesül, hogy a gyr félkör áttörésen megyeri keresz-

tül, a szíj számára pedig hossznégyszög harántos áttörés

szolgál ; a trapéznek a szélei nem egyenesek, de hosszabb

oldalai hullámvonalasak és a két hullámvonal beugró szög-

ben találkozik, a trapéz küls, legrövidebb oldala sem egye-

nes, de laposan kihajlik és a két csúcson kiugró csücskében

egyesül az oldalsó két széllel. Az agárdi formák egyszerbb
és merevebb mintáit a salamoni és kisdobrai zablaszárakról

ismerjük.

Az egyik hajdúböszörményi zablaszáron a ketts fül

mint egy hossznégyszög lemez kissé szabálytalan, kerekded,

kisebb és nagyobb áttörése mutatkozik. A darab nem tar-

tozik épen a jobbfajta munkálatok közé.

A neszmély i és esztergomi zabiánál a gyr befoga-

dására szolgáló tag mint íélgyrs fül áll ki a szárból és

ehhez keskenyebb vagy szélesebb nyak révén csatlakozik a

i) 19. tábla. — 2) 1. tábla. — 3) I2 . tábla. — ») 15. tábla B)
4.
— 5

) 32. tábla. — 6
) 15. tábla B) 3.
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szíj ersítésére szolgáló hossznégyszögü keretes tag, melynek
hosszabb tengelye párhuzamosan áll a zabla oldalszárával.

A beregszászi zabián ez a két tag lemezformában jelent-

kezik, mely két négyszög áttörés szélesebb kar és a kettt

összeköt széles sávból alakúi. Ezt a sajátszer változatot

eddigi zabiáink közt nem ismertük.

A lébenyszentmiklósi és az egyik hajdúböszörményi zabla-

száron a gyrben való megállításra és a szíj ersítésére

csupán egy tag szolgál, hurokszer fül, mely a. szár közepébl

ugrik ki. Ezt az egyszer megoldást már ismertük Kis-

Dobráról és ismertük a regölyi sarmata temetbl.
Az oldalrúdas zabiák elmintáira legutóbb dr. Posta

oroszföldi leletekrl írt könyvében utalt. Szibériában bronz-

ból készült példányok elég számmal akadtak. 1
)
Ezek lehettek

az avarkori és utóbb a magyar oldalrúdas zabiák elzményei.
Közben állanak, dr. Posta szerint, a csertomliki sírban és

dnyepermelléki sírokban talált zablafomák. 2
)

A XI. századbeli muszkai zablaidomra Oroszországban
a finnektl hajdan lakott területen és Szibériában 3

)
akadtak

analógiák ; csakhogy nem tudni bizton a korukat.

Ujabb leleteink közt legérdekesebb a szeghalmi »kovás-

halom«-ból való zabla. 4
)
A zabiának csupán egyik rúdja ma-

radt meg, mely a szokásos módon két gyrvel végzdött,
a nagyobb gyrkben állottak az oldalszárak, melyek ezúttal

nem vasból, de állati szarvakból készültek. A szarvak vas-

tagabb vége alul, a hegyes vég fölfelé állott, kifelé hajlott

és a közepe táján körülfutó mélyedés szolgált a gyr beié-

illesztésére. Avar sírban Czikón is volt példa
5

)
szarvakkal

kombinált zabiára. A rudak ugyanolyanok voltak, csupán
a szarvakat ersítették be máskép a gyrkbe, a mit nem
tartunk lényeges mozzanatnak. Fontosabb az ornamenti-

kában tapasztalható külömbség. A szeghalmi szarvak alsó

részére bevésett nyílforma idomok oly jellemzk, hogy a

honfoglalók ornamentikájához való hozzátartozása nem lehet

kétséges.

1
)
Dr. Posta B. Rég. Tan. 209. 1. — 2

)
Lásd 11. o. 210—211. 1.

— ;i

)
U. o. 212. 1. és 293. 1.

— 4
)
Lásd a 29. táblán. — 5

) A régibb

középkor emlékei II. k. CCXII. tábla.
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A ló fölszerelésének más lényeges alkatrészébl, a ken-

gyelvasból, újabban is jelentékeny számmal kerültek elé

példányok. Mintegy negyven darabot mutatnak be képes

tábláink, valószínleg még sokkal több került elé 1900 óta,

mely még lappang és várja a közzétételt. Nemcsak a nagy
szám kelti föl figyelmünket, de a hosszú sorozatban mutat-

kozó változatosság is gondolkodásra késztet és támaszt oly

kérdéseket, melyekre nem lehet mindig kell szabatossággal
válaszolni.

Minden kengyelvasnak lényeges alkatrésze a talp, a

két szár és a fül, melyen csüng. Valamennyi alkatrésze

változhatik és a változatok lehetségeit gyarapítják a magas-

sági és szélességi arányok. Gyakorlati rendeltetése szerint

alakult a kengyel formája, mely legszélesebb alul, ott a hol a

a láb a talpon nyugszik és onnan fölfelé keskenyül. Az a

bels r tehát nagyjából háromszög, mely a jelzett körül-

mények szerint hol közelebb jár az egyenesoldalú három-

szöghöz, hol tojásdad vagy körded idomot ölt. A számtalan

eltérés, mely e két véglet közt észlelhet, csupán rajzzal

érzékíthet, oly hasonlatok, a minkkel némelyek jelzik,

midn hol »körte«, hol »alma«-formájúaknak mondják, már
csak azért sem hasznosak, mivel maguknak az almáknak

és körtéknek is százféle változatuk van. A talp lapja mindig
szélesebb mint a szárak, szélei legtöbbször kissé lehajlók

és a talpat s a széleit is alul gerinczczel vagy végigfutó kerettel

ersítik. A szárak kerek pálczák, négyoldalú pálczák vagy

lapított pántot közelítenek meg. A fül igen jellemz alkat-

rész és sokszor ennek az alakja szolgál a külömböz válto-

zatok megállapításánál alapúi. A fül alatt fut össze a két

szár, melyet a szerel kovács összeizzaszt és a kor, nép
szokása avagy a kovács egyéni kedve szerint más-más a

fül. Az egyéni ügyesség és gond, melylyel a honfoglalók
kovácsai a kengyeleiket készítették, általában nem éri el

az avarkori kengyelek szorgos kidolgozását. Mi lehet az oka,

azt bizton nem tudhatjuk, csupán sejthetjük, hogy a magyar

kengyelek hiánya arra vezethet vissza, hogy nem hagyo-

mányos állandó mhelyekben, de a pillanatnyi szükséglet

szerint házilag készültek a kengyelek, a mire az a tapasztalás
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utal, hogy jóformán nincs két darab, mely teljesen egy-

forma, st az ugyanegy párhoz tartozó példányok is gyakran
eltérnek egymástól.

Egy hurkos fül kengyelnél kezdjük a változatok jellem-

zését, mely a kotaji sírból való. 1
) Jól ismerjük ezt a typust

az avarkori sírokból. A kassai sírban, Donáton, czikói sírok-

ban, Artándon és regölyi sírokban, meg több egyéb helyen
találták. Nem lehet kétség, hogy több száz évvel a hon-

foglalók megérkezése eltt használatban volt ez az egy-

szer forma, párhuzamosan egy más, tökéletesebben, gondo-
sabban készült forma mellett. Kotajon együtt találták azzal

a typussal, melyet a honfoglalók hoztak magukkal.
2
)
Ez

utóbbinak általános jellemz tulajdonsága, hogy a szárak a

fül alatt összefutnak egy tagba és abból emelkedik ki a

négyszög fül, talpa kihajló, szárai laposak, négyélek vagy

körszelvények. Ujabban elkerültek példányok Agárdon, a

bihari i., 2., 5., 7. és 8. sírban, Hajdúböszörményben, Prig-

levicza-Szent-Ivánban, Puszta-Szent-Imrén, Szeged-Doma-

széken, Szegszárd táján, Török-Kanizsán és a zalaszántóhegyi
leletben. Az a sok hasonló példány, melyet a »Honfoglalási
kor emlékei«-ben állítottam össze és a melynek legtöbbjét

jól datált IX—X. századi sírokból találták, nem engednek

kétséget az iránt, hogy ez idkben hazánkban ez az uralkodó

kengyeltypus.
Szembetnbb eltéréseket mutató változatok aránylag

gyérebben szerepeltek a ftypus mellett. Valószín, hogy e

változatok közül némelyek korábbi avarkori minták beha-

tása alatt keletkeztek, mások külföldi elképek után módo-

sultak, többször pedig itt helyben az alapforma átváltozá-

sából eredtek. Ily átváltozás (a), mikor a fül trapezoidot

példáz, melynek szélesebb oldala kívül áll, mig az alap felé

forduló oldalak kissé behajlók. Ismertük ezt a változatot

Törteirl és Kisdobráról. A salamoni lelet mutatja, hogy
használata belenyúl a XI. századba. Ujabban Lébeny-Szent-
Miklóson és a bihari temet 4. és 6. sírjában kaptunk

ilyen példányokat.

1
) 18. tábla 2. és 5.

— 2
)

18. tábla 3. és 4.
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Srbben találkoztunk egy más változattal (b), mely-
nek jellemz tulajdonsága, hogy a fül trapezoid formájú

ugyan, de a négyszög szélesebb oldalával a kengyelbl
emelkedik, a szárak a szokottnál szélesebbek, laposak és

csak a talp két végén áll be hirtelenül a szkülésük. Ily

példányokat ismerünk a bihari 7. sírból, kett volt Orosz-

lámoson, egy Szeghalmon a »kovás halom«-ban és kett
az újabban Székesfej érvártt a Demkóhegyen lelt temet

7. sírjában. Közel áll ehhez a változathoz egy másik (c),

melyet szintén ismertünk Bodrog-Vécsrl. Ennek az a saját-

szersége, hogy a két széles lapos szár küls szélei egyenes
vonalakban meglehets meredeken emelkednek fölfelé és

legfölül tompa csúcsban vagy vízszintes harántosban talál-

koznak. Ez a változat Domaházán két példányban került

elé és egy volt Priglevicza-Szent-Ivánban.
A bihari els és nyolczadik sírban, valamint Hajdu-

Böszörményben találtak egy változatot (d), mely abban

külömbözik a közönséges typustól, hogy a fül mint négyszög
kiemelkedik a kengyel fels szélébl és csak rövid nyak
révén függ össze az alappal. Ismerjük az avarkori typusnak
a fülét, mely szintén nyak révén áll kapcsolatban a ken-

gyellel ; mintegy ezt a mintát követték a honfoglalók kovácsai

ezúttal, csakhogy megtartották a fülnek náluk szokásos,

inkább quadratikus idomát.

Egy zalamegyei sírban, egy székesfejérvári demkó-

hegyi sírban és Domaházán elfordult egy-egy kengyel-
vas (e), melynek közös sajátsága, hogy a hol a szárak a talp-

ból fölemelkednek, kis körded búbos kihajlás jelzi mind a

két tag legkeskenyebben összeér részének az összefüggését.

Ismerjük ezt a sajátságot a kecskeméti Magyari tanyai,

egy szentes-nagyhegyi és néhány más kengyelen ;
a musz-

kain is megvan ez a jelz egy kis négyszög formájában,
A székesfejérvári demkóhegyi újabb példánynak a füle is

olyan, mint az éppen idézett példányokon ; nem szabályos,

de szabálytalan négyszög, többszög vagy kerekded idomú

a fül lemeze, mely nyakszer szkülés révén függ össze az

alappal. A domaházi példányon ellenben a nyakban kihajló

fül szabályos négyszög és a zalamegyei példányon nincs
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nyaka a trapezformát ölt fülnek. E külömböz fajtájú

füllel bíró három idom tehát csupán a szár végén mutatkozó

jellemz kis tag révén csatlakozik egymáshoz. Ez a makacsul

jelentkez sajátság nem lehet véletlenség, nem is puszta

díszítmény számba vehet, mert a három kengyel dísztelen.

Ezért okunk van föltételezni, hogy a közös jel atavistikus

jellemvonás, oly si kengyelformából maradt meg, melynél
ez a kis tag gyakorlati létjogosultsággal bírt. Ügy képzel-

jük, hogy az az si elminta még abban az idben létezett,

mikor nem vasból csinálták a kengyelt, de más anyagból ;

a talpot talán brszalagból, a szárakat talán zsinegbl és a

talp szalagjának két végét a két zsineg végével összecso-

mózták. E csomóknak utóbb megmaradt az emlékük a vas-

kengyelen a kis kihajlásokban.

Hasonló okoskodás szerint megértjük a pilini sirmány
61. sírjában és egy esztergomi sírlelet kengyeleinek a

formáját (f). Az esztergomi kengyel idoma csúcsos három-

szög széles, egyenes talppal, egyenes szárai négyél pálczák,

fölül, a hol a két pálcza csúcsban összetalál, mintha gyrs
tag fogná össze és csak ebbl emelkedik ki a szabálytalan

idomú körded lemez a vízszintesen átjáró keskeny réssel.

Ez is si formának, mely valószínleg két fapálczából és egy

talpfából alakult, atavistikus emléke. Az emléket itt csu-

pán a háromszögidom rizte meg és a csúcsán lév gyr,
mely a fület hajdan a szárak csúcsához ersít csomó he-

lyén áll.

Az si mintához talán legközelebb áll egy példány

Székesfejérvárról,
3

)
mert ott a csomó és a fül még inkább

emlékeztet a fakengyel szerkezetére.

Jóval távolabb áll az si idomtól a pilini sirmány dél-

keleti oldalán fölásott temet 61. sírjában lelt két kengyel.

Itt már csak a háromszög van meg, a fül lapított karika,

mely közvetlenül a kengyelbl n ki, a gyr eltnt.

Utoljára maradt a díszes beregszászi kengyelvas (g),

mely egyik említett változathoz sem tartozik, bár van két

sajátsága, mely mutatja, hogy rokon mind a két domaházi

*) V. ö. Alterthümer I. k. 233. 1. 536. ábra.
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kengyellel. Egyikhez hasonlítható szárainak fölfelé való szé-

lesbüléseinél fogva, széleik azonban kívül nem egyenesek,
de csipkézettek és legfölül nem vízszintesben, de körszel-

vényben találkoznak. A másik domaházi kengyellel abban

rokon, hogy a talp és szárak találkozási pontjain ismét

megvan a gumós kis tágulás ;
az ezúttal csakugyan a majd-

nem félkör haj lássál leereszked talp odaersítésének a

gondolatát kelti, mely szükséges volt, mikor a talp még
külön brsávból készült. A szárak széles fölületét berakott

ezüstszálakból formált tekercsek díszítik. Ez a technika

emlékeztet a kecskeméti Magyari-tanyabeli s a puszta-

selypi kengyel fölületébe vert ezüstszálas díszítésekre.

Hasonló díszítést mutatnak a velk formailag is rokon

muszkai kengyelek, melyekrl tudjuk, hogy a XI. század

második felében kerültek föld alá. Ez a keltezés alighanem
a beregszászi és vele rokon dísz egyéb kengyelekre nézve

is elfogadható.

Oroszországból legutóbb a vorobjevói leletbl ismer-

kedtünk dr. Posta Béla Rég. Tan. (I. k. 195. 1.) révén ken-

gyelvassal, idomát az ismert tinnyei és tarczali kengyelekhez
lehet hasonlítani. 1

)
Nem járulhatunk ahhoz a fölfogáshoz,

hogy ez volna a kengyeleknek legrégibb typusa. Régibb
formáknak véljük azokat, melyeket rövidség kedvéért A,

B, C betk alatt mutattunk be más helyütt.
2

)

Az oroszföldi kutatások a kengyeltypusok tanulmányát
nem gazdagították akkora összehasonlító anyaggal, mint

remélhettük. Leginkább az a vidék érdekelt volna, a hol

a fels Volga mellékén a régi bolgárok és közelükben a régi

magyarság hazáját tételezték föl. E vidéken nem találtak

volna kengyelvasat ? S ha nem találtak, azt jelentené ez a

tény, hogy a mikor a két nép (mindegyik valószínleg más

idben) útra kelt, nem ismerte a kengyelvas használatát

vagy csak a vaskengyelt nem ismerték ?
3

)

Patkó. A míg hozzáért kutató honfoglaló vitéz érin-

tetlen sírjában nem akad patkóra, azt tartjuk, hogy a lovak

x
)
Lásd a 109. táblán. — -) Lásd Alterthümer I. 561., 562.

ábrák. — 3
)
Alterthümer I. 161. 1.
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patkolása a honfoglalás korában nem volt szokásos. Csak

föltételesen iktatjuk be a lószerszámok sorába a puszta-
szentimrei patkót, melyrl nem tudni bizton, hogy a többi

tárgygyal együtt egy sírban találták-e, melynek környezeté-
ben képes táblánk bemutatja. Nincs is még egyéb analóg

patkókban elegend biztos alapunk a szentimrei példány
keletkezési korának a megállapítására. Ugyancsak Puszta-

Szent-Imrérl ismerünk sajátszer formájú csontlemezeket,

melyeknek szemre álló oldalát lapos faragásokkal ékítették.

Más alkalommal, mikor e külömböz formájú lemezeket el-

ször bemutattuk, 1
) úgy vélekedtünk, hogy talán fanyereg

ells és hátsó kapáját boríthatták vele. Ez a föltevés

azon a tényen alapúit, hogy a mai népies magyar nyereg

kapáját és farát is szokták lapos faragásokkal ékíteni és

az erre kínálkozó lapok alakja is valamenynyire meg-

egyezik a nyergen díszítésre kínálkozó fölületek formájá-
val. Ez a föltevés azonban nem oly biztos, hogy esetleg

hiteles tapasztalati tények meg nem dönthetnek. Külöm-

böz sírokban lelt vastöredékek, melyekrl a kutatók azt

vélték, hogy nyereg fölszerelésébl valók, nem alkal-

masak arra, hogy segítségükkel smagyar nyereg formáját

helyre állítsuk.

A lószerszám szíjaival kapcsolatos fémtárgyakból rend-

szerint a hevedercsat szokott megmaradni a sírokban
;

vasból való egyszer szerkezet, mely karikából és tüskébl

áll, a tüske néha kárba ment, így néha csak a karikáját

találják. A karika lehet körded, néha hosszúkás formát ölt.

A hevedercsatoknak ez egyszer formái már a korábbi közép-
korban is szoktak a sírokban föltnni.

A lovas sírokban akadtak néha pántolásra alkalmas

vaslemezkék, két végükön ovális végzéssel, melyeknek alján

akla áll ki, közepett kis kiálló füllel, mely alkalmas keresztez

szíj áthúzására, hogyha a pántot valamely alapra ersítve

képzeljük. Dr. báró Nyáry Albert egy pár ily rövid pántot
a pilini sirmányhegy temetjének 61. lovas sírjában a ló

koponyájának két oldalán lelte s ez alapon úgy vélekedik

!) Arch. Ért. 1904. k.
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róluk, hogy a pántok a két oldalsó fej szíjon ültek és a füleken

áthúzták a harántosan futó szíjat. Elbb más megfigyelések

alapján úgy vélekedtünk e pántokról, hogy esetleg a tegez

vasalásához tartoztak, de dr. báró Nyáry Albert megfigyelése

valószínvé teszi az föltevését.

Ékszerek. Mikor a honfoglalók ékszereit készülünk is-

mertetni, az a kérdés érdekelhet els sorban, hogy mily éksze-

rekkel éltek a honfoglaló vitézek és melyek a hagyatékban a

ni ékszerek. Sajnos, nem válaszolhatunk még elég biztos-

sággal erre a kérdésre, bár az utóbbi évtizedben több tekin-

tetben meglehets kedvez volt a kutatók sikere.

A kettéválasztás a jól megfigyelt sírok leltára alapján

részben azért nem vihet véghez, mert többször épen a gon-
dosan fölásott sírok voltak ékszerekben legszegényebbek,

így pl. a legtöbb bihari és tuzséri sír és a 61. pilin-sirmányi

sír. Néha olyan volt a sír, hogy jóformán újabb rejtélyek

elé állított a tartalma. Ilyen a bihari harmadik sír (5. tábla).

Két kengyelvas azt sejtethetné, hogy lovas vitéz nyugodott
benne

;
ennek nem mondana ellen a két vékony sodronyú

két karperecz és egy vastagabb sima sodronyú nyilt vég
ujjgyr ;

de viszont az orsógomb s a fülönfügg meg a bögre

mit keres férfi sírjában ? Tehát azt kellene hinnünk, hogy a

lovastul való temetkezés nem a férfiaknak volt az el-

joga és így nem dönthet el csupán a lószerszám alapján,

hogy férfi vagy ni sír holmija van-e elttünk. Már

az 1870-ben elékerült pilini lovas sírok fölásásánál támadt

báró Nyáry Jennek az a vélelme, hogy az ott lelt kisebb

kengyelvasak nk sírjaiból valók. Ezt az észleletet azon-

ban az ékszerek kettéosztása szempontjából csak nagy

óvatossággal lehetne érvényesíteni, mert a pilini sírok

tartalmát nem lehet elég biztossággal az egyes sírok szerint

elkülöníteni.

A jól megfigyelt sírok közül a szeged-bojárhalmi harma-

dik sírt (Honfogl. Emlékek 687. 1.) ni sírnak tartjuk és a

valószínség mellette szól, mert sem kengyelt, sem lószer-

számról való ékítményt, sem fegyvert nem leltek benne,

ellenben fülönfüggt, korongos ezüstlemezeket és dupla tagú

csüngket, csupa olyan ékszert, mely fegyveres sírban soha-
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sem akadt. De ebben is volt oly gyr és sok kerek pitykés

fej szögecs, a milyet féifisírban is találtunk már.

Szintén a jól megfigyelt sírok közé tartozik a régóta
ismert székesfejérvári demkóhegyi harmadik sír (Honf. Emi.

693. 1.), melyet a kutatók csupán az ékszerek minémsége
alapján ni sírnak ítéltek. Valószínleg igazuk volt, mert

ott is akadt fülönfügg és dupla tagú csüng, minden ló-

szerszám vagy fegyver nélkül. Csak azt nem lehet eldönteni,

hogy csakugyan magyar asszony feküdt-e abban a XI. szá-

zadi soros sírban, mert a fülönfüggk és a duplatagú csüngk
nem tartoznak azon ékszerek közé, melyeknek visszafelé

lehet kísérni az útjokat a honfoglalók korábbi hazájába.

Igaz másrészt, hogy az ékszereknek idevaló volta sem elég

nyomós ok arra, hogy a sír lakójának magyar voltát tagadjuk.

Ily módon tehát bár nem elég biztos, de egyelre és

ideiglenesen elfogadható alapot kapunk egyéb, még kétesebb

esetek megítélésére.

Azt vélhetjük, hogy a csornai sírokból elkerült ékszerek

közt (Honfogl. Emi. 559. 1.) a fülönfüggk és apró gömb-

szelvény szögecsek, talán egyéb pitykék is, ni ékszerek vol-

tak. Talán a gödölli korongok is (Honf. Emi. 567. 1.) n
ruháját ékítették és az ottani csüng meg a gomb is ni
ékszer lehetett.

Valószín, hogy az egri sírok közt is voltak ni sírok

(Honf. Emi. 579. 1.) és föltehet, hogy négy bezdédi sírban

(Honf. Emi. 592. és k. 1.), nevezetesen a 12., 13., 14. és 16.

sírban is n feküdt. Ez föltehet az ékszerek miatt és mert

semmi fegyver vagy lószerszám nem volt bennük. A homor-

szögi fülönfüggtöredéket és ezüstkorongot is (Honf. Emi.

623. és 624. 1.) ni ékszereknek tarthatjuk ; úgy szintén a

gyri pitykéket (Honf. Emi. 623. 1.) és csüngket. A kisdobrai

sok férfisír között is lehetett ni sír (Honf. Emi. 649. 1.).

A nagyteremiai sírleletek a velk lelt vászonszövedék és szá-

mos finom pityke és némely csüng miatt sorakozhatnak a

ni sírok közé (Honf. Emi. 669. 1.). Oroszlámoson férfi sírok

mellett ni sírok is lehettek, ezekbl származhatnak a dupla-

tagú csüngk és némely kisebb pitykék (Honf. Emi. 675. 1.).

A tiszanagyrévi ezüstkorongot és ezüst karpereczet (Honf.



63

Emi. 723. 1.) ni ékszereknek tekinthetjük, úgyszintén a

tolnaszántói duplatagú csüngket (Honf. Emi. 725. 1.),

melyekrl egyébként tudjuk, hogy soros sírokból valók.

A jelen dolgozatot kísér táblákon a föntebb idézett

három bihari síron (5. tábla) és a hajdúböszörményi síron

(5. tábla) kívül a dunaszekcsi korongokat (11. tábla) sorol-

nám ide és a gyri fülönfüggt (14. tábla). A kiskunhalasi

szórványos pitykék és korongos lemezek közül (16. és 17.

tábla) is bizonyára ni sírból került elé egyik-másik, volt

ni sír az oroszlámosi soros temetben is (20., 21. tábla),

ni sír volt valószínleg a solti sír (27. tábla), ni éksze-

reknek vélném a szegszárdi csüngt és lemezes korongot

(30. tábla) és a zavaros származású törökkanizsai leletben

(38. tábla) szintén voltak ni ékszerek. A soros temetk
közül a székesfej érvár-demkóhegyi régebben és újabban ki-

ásott sírok közt, valamint a pilini sirmányi sírok közt is

voltak sírok, melyek honfoglalók ni családtagjainak tulaj-

doníthatók.

Az adott fölsorolásban meglehets tájékozást nyertünk
a ni ékszerekrl. Van köztük, mint láttuk, fülönfügg,

duplatagú csüng, lemezes korong, karperecz és ujjra való

gyr, többnem gyöngy, pityke és gombocska, de nincs

köztük csat, szíjvég pityke vagy épen lószerszámról származó

boglár vagy táskaborító lemez.

Nem állítjuk, hogy honfoglalók sírjaiban nem kerültek

elé oly csüngk vagy karikák, melyek fülönfüggkül szol-

gáltak. Ellenben nincs eset reá, hogy férfisír hagyatékában

duplatagú csüngt leltek volna. Áttört korong férfi

sírban is akadt, volt bennük karperecz, ujjra való gyr,
akadt néha gyöngy és gombocska, volt pityke, szíj vég, ló-

szerszámról és egyéb szíjról való boglár, táska oldaláról való

díszes ezüsttábla, valamint egy esetben talán süveg csúcsáról

származó kúpos ezüstlemez.

Fölösleges volna itt valamennyi ékszert egyenként is-

mertetni, megtettük V. szakaszunkban. Szorítkozhatunk a

fbb typusok jellemzésére és azoknak a tanulságos követ-

keztetéseknek az eladására, melyekre egyik-másik ékszer-

csoportot illetleg az újabb kutatások módot nyújtottak.



A legérdekesebb ékszerek közé a ni fülönfüggket

sorolhatjuk. Ezeknek ismeretét elnyösen elbbre vihettük

1900 óta. A módot hozzá egy gyri fülönfügg adta meg
(14. tábla). Ez megtanított arra, hogy a szeged-bojárhalmi

fülönfügg és rokonformák fels hajlásán kiálló kis karika

mire való és mire szolgált a csornai függn ugyanazon helyen
kiálló gömbös pöczög. A gyri fülönfüggn azon a helyen

kihajló fül van és ezen a fülön még most is finom ezüst-

drótból fonott láncz lóg, melynek másik vége természetesen

a túlsó oldalbeli függ hasonló kis kihajló fülébe volt bele-

kapcsolható. A pilini sirmányhegy délkeleti oldalán fölásott

temet 64. sírjában (71. tábla) dr. báró Nyáry Albert a

gyrivel lényegesen egybevágó fülönfüggt talált, csakhogy

hiányzik róla a láncz és hiányzik róla a csüng tag, mely-
nek számára megvan alul a kis gyrs hurok. Másik analó-

giája a budapest-lipótmezei sírleletben akadt (52. tábla),

mely azonban rajzunkon megfordítva áll. Ez némileg eltér

változat
; alján nem hurokba kapcsolták a (hiányzó) csüng

tagot, de a sodronyon három mély völgyelésbe akár három

csüngt is akaszthattak. Ilyen fülönfügg volt a székes-

fej érvár-demkóhegyi is (Honf. Emi. 693. 1.), melyet annak

idején szintén helytelenül rajzoltattunk. Csak most látjuk,

hogy a ketts hullámból és hármas völgybl álló sodronya
alul volt

;
a drót fels része hiányzik, de megmaradt a hármas

csöpp csüngje. Megértjük továbbá, hogy a rabéi (V. sza-

kasz »Rábé«) fülönfüggn a csupa szeszélynek képzelt saját-

szer kiugró hajlás a hátán fölül ugyancsak láncz beersí-

tésére szolgált, és világos, hogy a hajdúböszörményi (15. t.)

függ gömböcsös vég peczkéje, úgy mint a megfelel

pálczácska a csornai függn (Honf. Emi. 559. 1.) szintén

ugyanannak a gyakorlati czélnak szolgált. Legutóbb az orosz-

lámosi leletben (21. tábla) ismerkedtünk meg egy újabb

függformával, mely a szeged-bojárhalmihoz (Honf. Emi.

627. 1.) áll legközelebb; ez sem nélkülözi a függ hátán a

kis gyrs fület a láncz beakasztására.

A gyri fülönfüggnek, mint látni, elég érdekes typo-

logiai tanulságot köszönünk, de fontosságát más okok

is gyarapítják. Egyik az, hogy X. századi érmekkel együtt
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találták, tehát korát bizton állapíthatjuk meg. A pilini pél-

dány XI. századi temetben csak azt mutatja, hogy ugyanaz
a forma túlélte a honfoglalást. A másik az, hogy a gyri

fülönfügg-pálczán három üres pléhbogyó lóg, mely leg-

szorosabban kapcsolja e X. századi fülönfüggt az elbbi

századok sarmata temetibl jól ismert pléhbogyós mvek-
hez, melyek közt sok fülönfügg is szerepel

x
) és kapjuk két

üveggyöngyös fülönfüggnek közös lánczczal való össze-

tzésében a legközelebbi analógiát a függk ily módon való

egybekötésére. Az adonyi temet 97. sírjában találták az

•érdekes példát.
2

) Végül talán legfontosabb tény magának a

láncznak a fonása, melyrl csupán a rajz adhat helyes fogal-

mat. Ezt a fonási módot nem a X. században találták föl,

már a római birodalom ötvösei gyakorolták, a byzanczi
ötvösök híven folytatták és föntartották, mai nap sem sznt

még meg.
Mindezekbl az a tanulság, hogy honfoglalóink ni

hozzátartozói vagy chersoni ötvösöktl vagy más helyütt

vándor ötvösöktl, avagy itt az új hazában szerezték be

e fajta fülönfüggiket.

Még egy sodronyos fülönfügg formáját ismerjük a

bihari 3. lovas sírból (5. tábla). Három darabot bírunk belle,

mely, úgy a hogy a rajzon egybeállítottuk, talán nem is

adja híven vissza az eredeti összetartozást. Csak az látszik

bizonyosnak, hogy az alsó behajláson a két párhuzamosan

egymás mellé helyezett korongocska jelzi azt a pontot, a

hol rajta függött a (pálczás) csüng. Ezen szerkezete miatt

azt véljük, hogy ez a példány is az épen tárgyalt fülönfüggk
sorához tartozott.

Közös sajátságuk a sodrony hosszúkás tojásdad formája
és az alsó ágon lógó egyenes pálcza az bogyós vagy csöpp-
forma többszörös tagozásával, mely föntartotta egy els

mintának az emlékét, a hol igazi gyöngyökön vagy üveg-

gyöngyökön járt át az a peczeg. Az alsó ág alakítása idk

folyamán többszörös változásokon ment keresztül, a fels

!) V. ö. Alterthümer I. 972—987. ábráit. —
'-)

V. ö. Alterth.

III. 469. tábla.

Hampel : A honfoglalási kor emlókeiról. 5
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kampó kevésbbé alakult át, csupán, mint már láttuk, a

láncz odaersítésére szolgáló kiugró tag vette föl gyr,
pálcza, vagy hajlított levél formáját.

A korbeli függknek másik uralkodó typusát már
föntebb a II. szakaszban, az emlékek csoportosításának

indokolásánál kellett tárgyalni. A karikás és gyöngyös

fülönfüggt értjük, mely mint az antik ízlés öröksége egész

keleti Európában évszázados használatban maradt és lé-

nyegében szintén nem változott, csupán korok és vidé-

kek szerint ért más-más változásokat, a szerint, a mint

a rajta érvényesül börtüsmunkát külömböz módon alkal-

mazták.

Elég részletességgel volt a börtüs mv ékszerrl és

belföldi utánzásairól szó. Elfordulása a soros sírokban és

olyanokban is, melyeket a honfoglalók ni hozzátartozóinak

tulajdonítunk, nem lephet meg bennünket
;

ez a typus
hazánkon túl is terjedt és ethnikus következtetésekre alig

jogosít. Nemzetközi árúnak véljük, melynek kiinduló pontjai

a külömböz byzanczi városok. A zagrebinyi fülönfüggk is

e typus körébe tartoznak *) és csak azt kell csudálni, hogy

Oroszországban nem találták srbben.

A fülönfüggk legegyszerbb faj táj át, sima, vékony drót-

karikákat, férfi sírokban is találták
; egykori rendeltetésük

alig lehet kétes, mert többször a koponya oldalán találták.

Megfigyelték Verebén (Honf. Emi. 561. 1.), a bezdédi második,

negyedik és ötödik sírban, Agárdon (1. tábla), a bihari máso-

dik sírban és egyéb helyütt.

Karpereczek újabb formáival nem ismerkedtünk. Férfi-

sírokban találtak egyszer karikákat. Férfiak és nk sír-

jaiból kerültek elé pántos lemez ezüst karpereczek egyenes

vagy kerekded végekkel, ez igen elterjedt forma. Legdísze-
sebben képviseli a formát egy pár karperecz Oroszlámosról

(21. tábla 1—2), a hol a végekre aranyozott lemez préselt

ékítményt forrasztottak. Egy harmadik fváltozat az a pántos.

J
)
Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. 166. 1. Onnan átvettük, lásd

a ni. táblán.
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karperecz, melynek nyilt végei hengerded tekercscsel feje-

zdnek be. Ilyen volt a bezdédi 14. sírban és Szeged-Bojár-

halmon, tehát ni sírokban is találták. Ügy a második, mint

a harmadik változatot néha beponczolt köröcskék ékítették.

Néha soros temetkben is találták. Ügy tnik, mintha ezek

a karpereczfélék a nemzetközi forgalomból kerültek volna

egyes népekhez. Véletlenségnek tekintjük, hogy egy vagy
két karpereczet találunk-e lovas sírokban. Volt ugyan több-

ször eset reá, hogy csak egy karpereczet leltek lovasok mel-

lett, de arra is van példa, hogy párosával voltak, pl. eszter-

gomi lovas sírleletben (12. tábla).

A gombási lovas sírban (Honf. Emi. 621. tábla) annak

idején két gombos vég karpereczet találtak. Dr. Posta

Béla (Rég. Tan. 33. 1.) helyesen figyelmeztet arra, hogy ez

a forma az ókorból maradt fönn.

Ujjra való gyrk gyanánt többször egyszer sodrony-
karikák szerepeltek. A leggyakoribb forma azonban a fejes

gyr ezüstbl, melynek fején foglalványban ül k vagy

paszta, a foglalványban legtöbbször négy vagy több reá-

boruló lemezes nyelvecske vagy kampó fogja. Ez is nemzet-

közi forma, mely byzanczi divatból eredt.

Helyi formának véljük azt a fejes gyrt, melynek

feje kerekded lemez
; gyakran bevésett központi vonalas

idomok díszítik. Ily gyrk honfoglalók és alattvalók sír-

jaiban egyaránt találtattak. Az Árpád-korban késbben is

fönmaradtak.

A ruházat ékítményei között a lemezes korongok leg-

érdekesebbek. Vannak rajtuk fölvarrásra szolgáló apró lyukak

vagy áttört mv figurális díszek
;
a vékonyabbakat ni

ruhákra varrták, csakúgy mint az ezüstlemez különféle

apróbb pitykéket. A rossz ezüstbl vagy épen sárga fémbl
öntött ersebb pitykék és boglárok férfi öltözetre, szíjakra,

vagy épen lószerszám díszítésére készültek.

Ritkán lehet bizton tudni, hogy a lovas sírokban lelt

ilyféle ékítmények eredetileg hol voltak alkalmazva. Ezt

már a »Honfoglalási Emlékek«-ben kellett bevallani. 1
)

i) 768. 1.
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Azóta egyik-másik tekintetben némi útmutatást kap-
tunk. Fontos volt ismereteink gyarapítására a tuzséri temet
hatodik sírja (37. tábla) ;

mert e sírban nem volt lóval elte-

metve a vitéz, tehát ers okunk van hinni, hogy a sírban

lelt ékszerek kizárólag az eltemetett vitéz személyes czél-

jaira szolgáltak.

Van a sírban két szíj vég rossz ezüstbl és két hozzá-

való csat
;
az egyik szíj szélessége 1*5 cm., a másiké O'o, cm.

lehetett
;
volt azonkívül két hármas osztályú karika, talán

három szíj vagy zsineg áthúzására. Maradtak pitykék,

melyek a nagyobb szíj díszítésére szolgálhattak ;
vannak ismét

pitykék, melyeknek a méretei a kisebb szíjhoz illenek és

vannak még kisebb pitykék, melyek a szíjjal együtt esetleg

a karika osztályos karélyain is átnyúlhattak. Ennyit a

változatok és méretek alapján valószínséggel állíthatunk.

Bajosabb pusztán az ékszerek után eldönteni, hogy a

szíjak mire szolgáltak. A legnagyobb talán az övszíj volt
;

egy másik a tarsolyt hordhatta, melyet a 6. tuzséri sír-

ban leltek (36. tábla) és mivel ebben a sírban tegez is volt

és azt is szíjon avagy zsinegen hordta a vitéz, és mivel

kellett a nyílhoz íj
és az íjhoz puzdra, a puzdra szíját

is föl kell tételezni, st a lándsa póznáján is volt szíj.

Tehát a vitéznek legalább is négy-öt szíjra volt szüksége.

Ezekre alkalmazták a sírban lelt ékszereket. Máskor, ha

a vitézzel kard és talán kopja is vele volt, még több szíjra

volt szüksége ;
de mivel nem minden szíj ázás egyúttal

fémbl való bevégzést vagy csatot igényelt, a sírban meg-
maradt ékszerekbl alig lehet az egykor létezett szíjak tel-

jes számára következtetni. Természetes, hogy még ke-

vésbbé lehetséges biztos következtetés lovas sír tartalmának

a megítélésénél, a mikor a felszerszámozott paripa csó-

tárát, szügyellj ét, a farmatringot, az orr és pofa szíját,

az állazót és a nyakszíjat is lehetett (de nem kellett) éksze-

rekkel földíszíteni.

Ez az oka, hogy a legtapasztaltabb nyergesek sem
bírtak lovas sírjainkban lelt ékszerek elhelyezése dolgá-
ban kielégít véleményt mondani és várjuk ebben a kér-

désben is, mint számtalan több más vitás pont iránt,
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érintetlen teljes sírok szabatos megfigyelésétl a végleges

döntést.

Néhány szíjvég és korongos boglár használatára egy

szinyéri (32. tábla) és egy szentesnagyhegyi (31. tábla) lelet

egybevetése nyújthat némi fölvilágosítást. Mind a két lelet-

ben volt zabla, tehát, bár mind a két lelet hiányosan maradt

reánk, mégis annyi föltételezhet róla, hogy lovas sírból

ered. A szíjvégek és korongos boglárok a két leletben ugyan-
azon fajtájúak, rozettásak, ez még közelebb hozza ket és

biztosabbá teszi az összehasonlítást. Egyik esetben, Szinyéren,

úgy a szíj vég, valamint a rozettás boglárok aljából három-

három igen hosszú 0*5 cm.-es szög áll ki, némely szög hegyén

még rajta van a kis szorító korongocska, mely biztosította

a megállását a szíj brén; a szögek hossza mutatja, hogy

igen vastag brön ültek, olyanon, melyrl nem tehet föl,

hogy akár a lovas öltözetéhez, akár az övéhez tartozott,

tehát ez esetben nagy valószínséggel állítható, hogy a ló-

szerszám szíjainak díszítésére szolgáltak az ékszerek.

A szentes-nagyhegyi szlkbl ered nagyobb és kisebb

szíjlemez, valamint a nagyobb és kisebb rozettás boglárok

alján is megvannak még a szögecsek, vagyis inkább alig

néhány milliméternyi hosszú aklák és végükön a szorító

lemezkék. Itt tehát nem valószín, hogy durva lószerszámhoz

való vastag szíjakon ültek az ékszerek
; alighanem a lovas

vitéz személyes fölszerelését ékítették.

A szeged-domaszéki (28. tábla) lovas sírból finomabb

munkájú szíj végeket igen rövid aklákkal bírunk és több

díszít lemezkét, melyek közül még néhány rajta ül a fön-

maradt szíj részleten ;
ezekrl az ékszerekrl is valószín-

séggel mondhatjuk, hogy a férfi fölszerelését ékítették.

Hajdúböszörményben (15. tábla), a két zabla után ítélve,

két lovas sírból maradt fönn egy finomabb munkájú szíj vég
és néhány díszít lemezke igen rövid görbített szögecskékkel

az aljukon ;
a görbítés nyilván pótolta a szorító lemezkét.

Valószínséggel mondhatjuk, hogy inkább emberi fölszere-

léshez tartoztak az ékszerek, mint lószerszám szíjaihoz.

Ellenben nem nyilatkozhatunk a kunszentmártoni (19. t.)

sírlelet nagy rozettás szíj lemezérl és ötfajta rozettás bog-
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lárairól. Némely rozettán ugyanis hosszabbak a szögek,

másokon rövidebbek, a szíjlemezen nem maradtak meg és

nem tudhatni, hogy a fönmaradt holmikat lovas sírban

lelték-e. Tehát még a szögek hosszából és a szíj vastagsága

alapján sem vonhatunk semmi következtetést. Még csak

azt kell a rózsás boglárokról kiemelni, hogy messze a leggya-

koribb ékszer és ritkán hiányzott, a hol lovas sírra akadtunk.

A csákberényi soros temet 22. sírjából bírunk egy csücskös

boglárt ;
az aljából ers peczeg áll ki, melynek a vége lyukas,

ez a sajátságos fül oly ékszereken szokott elfordulni, melyek
mint gombok ékítették az öltöny valamely részét, akár br-,
akár nemezbl, akár vastag vászonból készült

;
a meger-

sítés az alján áthúzott vastag zsineggel vagy brszalaggal
történhetett.

A gomb, akár gömbös a feje, akár gombához hason-

lítható lapos idommal bír, mindig ers karikás füllel bír,

mely alkalmas volt arra, hogy a jelzett módon ersebben

megálljon a helyén. Cziráky ni sírokban több ízben a két

váll közelében találta, tehát azt hihetjük, hogy az öltöny-

nek e helyen való összegombolására szolgáltak.

Áttört résü szíjpitykékrl, a mink orosz leletekben

is többször akadtak, Posta ismételten értekezik orosz-

földi tapasztalásait tárgyazó müvében
;

x
)

arra az ered-

ményre jutott, hogy a szíjon csüng holmik beléakasz-

tására szolgálhatott az az áttörés. A nélkül, hogy ezt a

magyarázatot kétségbe vonnók, azt is lehetnek tartjuk,

hogy a szíj hossztengelyére harántosan álló áttörések a szí-

jas öv szorosabb vagy tágabbra való igazítására is szol-

gálhattak.

Még van számos ékszer, vagy ékszernek tn apróság,

melyre a kutatók csak ezután fognak tisztába jönni.

Magyarázatra vár egyebek közt a gyöngyök származása

és többféle csontékítmény használati és alkalmazási módja.
Bizton remélhetjük, hogy vidéken lakó szaktársaink, kiknek

módjuk van mutatkozó jelek alapján honfoglalói sírok után

kutatni és fölbontásuknál jelen lenni, kell ügyelettel lesz-

*) 129. 1., 304. 1., 310. 1.
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nek minden legcsekélyebb jelenségre. így azután mindig
több és több világosság fog a honfoglalók hagyatékára
derülni. A mostani tényálladék megrostálása haladással járt

ugyan, de, mint tapasztaltuk, még több irányban kiegészí-

tésre szorul.
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IV. ORNAMENTIKA A HONFOGLALÓK
ÉKSZEREIN.

Süppedékes talajra lépünk, mikor a honfoglalók sír-

jaiból elékerült ékszerek ornamentikájáról kivánunk tájé-

kozódni. Mintegy kétszáz és egynéhány díszít motívummal

vagy legalább változattal van dolgunk. Van róluk több

részletes áttekintés x
) ; újabban csak néhány motívummal

gyarapodott a sorozat.

Az áttekintés két irányban nyújtott elleges tájékoz-

tatást. Egyik az, hogy nem hadi utakon véletlenül össze-

rablott holmikról van szó. A másik észlelet, mely ezt a be-

nyomást kiegészíti és ersíti, az, hogy az ékszerek idomain

és díszítésein rajta van a keleti világ visszfénye. Ebbl
önként következik, hogy a midn e motívumok hazáját

kutatjuk, a keletre vetjük pillantásunkat, mire nézve nincs

is a kutatók közt véleménykülömbség.
Annál több a nehézség, mikor a keleti mvészet majd-

nem végtelen körében azokat a szkebb határokat akarjuk

megállapítani, a melyek közt megszülettek, vagy a honnan

világgá mentek e motívumok, vagy az elmintáik.

A kelet korábbi kutatók szemében a változatlanság,

mozdulatlanság képében tnt föl, az újabb kutatók köze-

lebbi vizsgálatai folytán egészen másnak bizonyult. Nem

*) Arch. Ért. 1904. 105
—

152.
— Alterthümer d. frühen Mittel-

alters I. 28. és 29. fejezet.
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oly egyforma, nem is oly maradi, mint elbb vélték.

Kénytelenek vagyunk bevallani, hogy a sassanida, a

szaraczén és a byzanczi mvészet czímén ismert közelebbi

ágai a keleti mvészetnek jóval ismeretlenebbek elttünk

mint képzeltük. Látjuk, hogy az ókor végétl a X. századig
mikor mind a háiom mvészet fejldött, változásokon men-

tek keresztül, kölcsönösen egymásra hatottak és a hatások

hol mint másolás, hol mint átalakulás érvényesültek. Folyik
a vita, hogy a középkori stílalakulásokhoz a klasszikus

világ és az si kelet mit adott, melyik adott többet, mint

keletkezett a kettbl, vagy külön egyikbl a mohamedán-

ság által fölkapott arabs vagy szaraczén mvészet. Folynak
az egybehasonlító tanulmányok, fürkészik a kor emlékeit,

az elzményeket és utóhatásokat, keresik a mvészetek

góczpontjait. A legfontosabb kérdésekre még nincs végleges

válasz, csupán mint félig megoldott problémák állanak

elttünk. Az egybevetések sokszor csupán sejtelmesek vagy

kisebb-nagyobb ervel bíró hypothesisek értékére emelkedtek.

Ellentétes vélekedések állanak szemben egymással és a leg-

buzgóbb kutatók is, kik legvilágosabban tekintik át e m-
történeti problémák tömkelegét, kénytelenek megadással

bevallani, hogy a kutatók mostani nemzedéke alig fog e

problémák végére jutni.

A sokat tárgyalt kérdések között a sassanida, a

byzanczi és a szaraczén ornamentika már csak azért

is állítják a legbonyolultabb föladatokat a kutatók elé,

mert ornamentek úgyszólván észrevétlenül születnek és

ezer módon mennek világgá. Terjesztik egyesek és népáram-

latok, nem ismernek se helyi, se korbéli határt. Itt-ott

meggyökereznek, néha megmaradnak si mivoltukban, majd

meg átváltoznak egyes mesteremberek, mhelyek, városok,

népek ízlése szerint. Régi motívumok újszer kapcsolatok-
ban tnnek föl, gyarapodnak vagy elfonyadnak, finomul-

nak vagy durvulnak. Az él világban talán a röpül madarak

seregéhez lehetne ket hasonlítani.

Az európai emberiség életében alig van idszak mikor

az ornamentek széjjel terjedésére és átváltozására terméke-

nyebb talaj akadt, mint az ú. n. népvándorlási idszak,
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vagyis az egész régibb középkor. Ekkor a népek helyválto-

zásának se hossza se vége. Némelykor kivánatos biztos-

sággal állapíthatók meg a népek mozgalmai és új helyeken
való letelepedése és ilyenkor e biztosságnak a matörténeti

kutatások is nagy hasznát látják. Követhetjük a moha-

medánok hódító útját Afrika éjszaki partján végig átkelésü-

ket Európa két félszigetére, Spanyolországba és Olaszországba.
Mindenütt fölismerjük emlékeiket és látjuk a jövevények
hatását a környezetre. így vagyunk az angolszászok és a

normannok európai vándorlásaival is. A mtörténet fölismeri

nyomaikat fönmaradt emlékeikben, mert ezekben az esetek-

ben a mtörténetnek a histórián kívül segítségére van az a

tény, hogy a vándorló és hódító népek magukkal vitték

saját mvészetüket útjukra ;
ízlésük a kezdet stádiumán túl

is volt, azért ismerjük föl ma is azokon a vidékeken.

Az uralaltáji népek mozgalmát félhomály borítja ;
a

história közülök csak kevés néprl tudja, honnan indultak

útnak, mikor és hol voltak hosszabb ideig.

Milyen volt az ízlésük, legtöbbször nem is sejthetjük.

Mint halászat, vadászat vagy a nomádság állapotában él
törzsökrl föl sem tételezhet, hogy egyéb mvészetük volt,

mint a milyet volt szomszédjaiktól kaptak, vagy a mib/ent

mint hódítók a foglyok révén míveltek. Mikor úton voltak,

alighanem a megszállott területen létez városok kereskedi

és vándoriparosok elégítették ki igényeiket.

A honfoglalók hagyatéka szintén ily módon került össze.

Az utolsó hazába való menetelüket megelz idbl szár-

mazhatik legtöbb holmijuk ;
talán némely holmijuk korábbi

századokból való. Egy fontos városról, Chersonról, tudjuk,

hogy azt gyakran keresték föl. Oly góczpont volt ez, melyet
a keletrómaiak régóta bírtak, a Sassanidák uralma alatt arra-

felé élénk kereskedés állott fönn, annak megsznte után

a mohamedánok is srn jártak arra és a mikor a magyar-

sággal érintkezett a mohamedán világ, akkor már másfél

százada érvényesülhetett az ízlése.

Mind a három mvészeti áramlatnak lehet nyoma a

honfoglalók hagyatékában ;
de már eleve sejthetjük, hogy e

mvészeti hatások, távol a kezd góczpontoktól és gyakran
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századok lefolyása után nem változatlan ervel és tiszta-

ságban mutatkoznak. Mégis nyomoznunk kell e befolyásokat

és arra törekedni, hogy különválaszszuk az emlékeken
;

pedig a mai kutatás alig bírja a három kör stilisztikai saját-

szerségeit tisztán megállapítani és szabatosan csoportosí-

tani, íme egyik fok, a miért süppedékesnek mondtuk a

talajt, melyre most lépnünk kell. Az a sajnos tény is

nehezíti föladatunkat, hogy aránylag csekély számmal bírunk

korrendileg megállapítható emlékeket, melyekkel ornament-

jeinket egybevethetjük. Végül gyöngítheti következtetéseink

súlyát, hogy csak ritkán van módunk fémtárgyakon szerepl
motívumainkat a keleti világ fémtárgyaival összehasonlítani,

legtöbbször be kell érnünk kemlékeken és szöveteken meg-
maradt ornamentekkel. Pedig minden hozzáért tudja, hogy

mily fontos kapcsolatban van a díszítés az anyaggal és

technikával.

Reá kellett utalni e tényekre és okát adni, miért

volt szükséges oly óvatossággal haladni a jelen stilis-

tikus vizsgálatokban. Nem állítjuk, hogy ezután nem fogunk
határozottabb sikereket érni

;
de úgy véljük, hogy most még

szerény eredménynyel kell beérnünk.

Els, hogy az újabban nyert motívumokat csoportosít-

juk. Az 1904-ben adott áttekintés után, mely egybefoglalta

az addig ismert díszít motívumokat, 1
) fölösleges volna azt

megismételni, csupán hozzáadjuk azokat az ornamenteket,

melyekkel azóta megismerkedtünk. Akkori összeállításunk-

ban kiindultunk az anarcsi palmettából (2126. ábra) és tár-

gyaltuk legközelebbi rokonait (2126
—

2169. ábrák). Ez a

csoport nem gyarapodott újabban megfelel analógiákkal.

Ellenben gazdagodott a nagykürüi pitykék (2172. és 2173.

ábrák) családja három rokonnal. Kett Öcsödrl, egy Szeg-

szárdról való. Az öcsödiek közül az egyik (19. tábla 2. és 4)

!) Az Alterthümer des frühcn Mittelalters 28. és 29. fejezeteiben.

A IV. szakaszban hivatkoztunk e két fejezetben közölt ábrák szá-

maira (2126—2358. sz. ábrák) és mostani tábláinkra (1
— 116. tábla).
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majdnem szakasztott olyan, mint a nagykürüi (2173. ábra).

Szívidomú, szélét két indaszár szegélyezi, mely a szív beugró

szögén félpalmettel végzdik, a szárak a tengely felé meg-
közelítik egymást, de a háromlevel palmettek elhajolnak

egymástól. Csupán a palmettek leveleinek számában és ido-

mában van külömbség. Nagykürün két kerekded levél áll

az inda végén, itt három, kett rövidebb, hegyes és kifelé

hajlik, úgy mintha virágkehely volna
;

a középs tojásdad,

hegyes és nagyobb, a félpalmett helyére tehát itt három-

szirmú virág lépett. A szív csúcsában Nagykürün és Öcsödön

egyformán megvan a hármas hurkos levél, csakhogy Öcsödön

a három levélhurkot külön keret foglalja körül. A másik

pitykeforma (19. tábla 3. és 5.), az áttört pitykékhez tarto-

zik. Ez rokon a másik nagykürüi pitykével (2172. ábra),

inkább szélesre, mint hosszúra nyúló szívformát példáz.

A két szegélyz inda a nagykürüi pitykén hármas level

félpalmettben végzdik, Öcsödön (19. tábla 3. és 5.) heral-

dikus liliommal és a csúcsfelli hármas huroklevélnek ismét

küls kerete van. A szegszárdi két pityke (30. tábla I. B)
küls idománál fogva szorosan csatlakozik, de díszítése kissé

más. A hurkos levelek ezúttal a szív beugrása táján vannak

és csak kett hurkos
;
fölöttük közepett a mezben négy ágú

keresztke ül, mindegyik ága rhombikus. A pityke szélén

vonuló két inda hurkos félholdlevélben végzdik és mind-

egyik félhold behajlásában kis gyrcske ül.

A »levélkelyhek« motívumainak csoportja (2150—2190)
Öcsödrl oly példával gyarapodott (19. tábla 1.), mely a

pilini szíjvég (2180) motívumához áll legközelebb. Itt is

egymás fölött, a hossztengely irányában, három bibés virág-

kehely sorakozik, a két oldalsó szirom ezúttal is félpalmett,

a középs szár szintén hármas levelet bocsát
; csakhogy

Öcsödön a középs levél kéthegy huroklevél.

A pilini négyosztályú pitykéhez (2190) két helyrl,
Duna-Szekcsrl (a szövegben V. szakasz) és Puszta-Buko-

váról (22. tábla 3) járult egy-egy analógia ;
mind a kett

jelentéktelen eltéréseket mutat.

A szentes-nagyhegyi kúpos lemezt (31. tábla A) ide

csatoljuk a kúpja négyes tagozása miatt. Eddig ez az ékszer
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jóformán magára áll és a négy mezben ismétld motívum
is sajátszer. Közös csomóból föl- és lefelé induló hármas-

levélnek képzeljük ;
a fels hármas levél hosszúkás és két-

csúcsú, az alsó két tekercsbe hajló sziromból és a közös

szögbl kiálló kis kétszög levélbl alakúi. Az ú. n. rozettás

boglároknak és velük rokon szíj végeknek több helyütt akad-

tak analógiái. Kúnszentmártonban (19. tábla), Szentes-

Nagyhegyen (31. tábla 1—5), Szinyéren (32. tábla), Sáros-

patakon (V. szakasz szöveg) és Zselizkislakon (39. tábla

1., 2.). Ezeknél csekélyebb eltérések észlelhetk
; legsaját-

szerübb egy szinyéri »rózsás« szíjvég (32. tábla), melyen a

rózsa csak három sziromból alakúi.

Czeglédrl (szöveg V. szakasz) oly rozettás ékszerrel

ismerkedtünk, a milyent eddig nem ismertünk. Az ékszer

formája négy ágú csillagnak is mondható, a négy levél keretes,

közepett, a négy beugró szögben és a levelek csúcsán egy-

egy gömböcs ül. Egy apatini ékszerforma (szöveg V. szakasz)

szintén eddig ismeretlen változatot képvisel. Egészben négy-

szögidom, középs bekeretelt kerek áttöréssel. A négy oldal

irányában mindig egy-egy ketts inda domborodik ki, két

behajló tekercs véggel, a négyszög küls szélén mindegyik
tekercsnek egy-egy karélyos kihajlás felel meg. A négyszög
csúcsaiban két-két tekercs behajlása fölött levél ül, mely

gerinczes és a gerinczbl a levél széle felé vonuló rovátkokkal

ékes.

A rozettás boglárokat megközelít idom Puszta-Bukován

akadt (22. tábla 4). Küls körét dudor szegélyzi, közepett

a bütyköt gyöngysor köríti
;
levél nincs rajta. Ezzel rokon

ugyanott egy más boglár (22. tábla 2), melyen csupán a

középs bütyök és a dudoros keret emlékeztet a rózsás

boglárokkal való rokonságára. Az ezüstlemez díszkorongok

családja (2275
—

2278) két érdekes új változattal gyarapodott.

Egyik változat egymástól nem lényegesen eltér két példány-

ban Duna-Szekcsn találtatott (n. tábla). A nagyteremiai

csonka koronghoz (2276. ábra) áll legközelebb, de jóval dísze-

sebb. Közepett négyágú csillagot körülfog négy körszelvény
sávos inda

;
két-két inda összefut és az ket át

j
áró harántos

szalagon túl mindegyik hullámvonalas tengely levelet bocsát,
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melynek küls csúcsa tekercses, mindegyik levél belseje két

mezre tagozott és a nagyobb mezben a középtengelyt

hajlott oldalú hosszú ékidom jelzi. A két széjjelágazó levél

beugró szögében egyik példányon csúcsos tojásidom, a mási-

kon szívidom formáját ölti a középs levél
; mindig sávos

az idom. A hol két levél tekercses vége összeér, körded idom

zárja a szöget ;
a második példányon ez a borító levélke

határozottan csúcsos tojás idomát ölti és ezen a példányon
minden gyr mellett tekercsvonal áll ki kétoldalt, részben

már bevésték, részben pedig csupán kipontozták.

A solti díszes korong mintája (27. tábla) lényegében

ugyanolyan, de egyik-másik tekintetben eltér. A közepén

»chrysanthemum«-ra emlékeztet virágidom ül, az indák-

ból léczes keret lett, melynek négy végén egy kis dudor emlé-

keztet a harántos szalagra. A tekercsvég levélforma helyébe
a két oldalsó levél »bunkós« idomot öltött és a középs levél

két csúcsú. Két-két »bunkós« levél összeér szögébl két

ellentétes helyen ketté nyíló növénykehely nyúlik ki, a két

szirom hullámzó tengely és csúcsos vég és sorban egymás
mellett keskeny levelek sorakoznak rajtuk, melyeknek a

hegyes végei a léczkörbe ütköznek. Más két helyen csupán
a léczbe ütköz levélcsomót látjuk, a mit inkább gondatlan-

ságnak, mint szándékosságnak vélünk.

A díszkorongokkal rokon kisebb korongok sorához (2281.

2282.) egy új változat járult Puszta-Bukováról (22. tábla 1.).

Közepén körded bekeretelt áttörés van, küls körszéle gyön-

gyözött, a két kör között haj lássál a közepe felé sorakozik

nyolcz félkör lécz
; mindegyikben gyrcske ül.

Ugyancsak Puszta-Bukováról (22. tábla 3.) megismer-
kedtünk egy kis pitykével, mely a geometrikus pitykéknek

új változata, a balkányihoz (2299.) áll aránylag legközelebb,

bár ezúttal a pityke formája ötszögöt közelít meg. Az ötszög
rövid oldalán közepett kis karély és mellette két nagyobb

karély hajlik ki
;

két párhuzamos hosszabb oldalán egy

nagyobb karély mellett két kisebb karély következik
; hegyes

csúcsát alkotó oldala csupán igen kevéssé kihajló. A csúcsban

két hurkos levél csúcsa ér össze
;
a lemez hossztengelyében

sávos szár ketté hasad, a két hajló ág egyik széle a két csúcs-
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felli levél fels szélével behajló oldalú négyszöggé egyesül.
A két ág és a törzs között ül egy körszelvény idom.

Az ezüstlemezü rhombikus pitykék sora Kölesdrl gyara-

podott egy példánynyal (szöveg V. szakasz), alakja és

díszítése a gyri pitykével (2303.) rokon. A dudoros és hor-

nyolt lemezes korongok családja (2307
—

2309.) Szegszárd-
ról (36. tábla) gyarapodott egy példánynyal.

A duplatagú csüngk majdnem végtelen sorának (2312
—

2843.) számos analógiája akadt. A II. szakaszban tárgyaltuk.
E helyütt csupán három formát emelünk ki. A székesfej érvár-

demkóhegyi díszes csüngknek (2313.) legközelebbi rokonait

Rákos-Palotáról kaptuk (szöveg V. szakasz). A fels tag

ugyanolyan ; csupán az a külömbség van, hogy Rákos-

palotán gömbszelvény ül a középen, míg Székesfej érvártt

körded áttörés van. Az alsó csüngtag formáiban azt az

eltérést látjuk a fels szélen, hogy a sávos indák végei Rákos-

palotán nem oly határozottan mutatnak tekercses befeje-

zést, a mellékindák szintén nem tekercsvégüek, de inkább

fél szívidomot öltöttek és legszembetnbb a szívidom

legcsúcsán Rákos-Palotán mutatkozó két gyürü és a be-

llük kiálló csúcs. Korábbi magyarázatok mutatták, hogy
ez a forma sokféle módon változott át belföldi ötvösök

keze alatt.

A tokaji kincsbl ismeretes (23 11.) csüng fels tag-

jával való rokonsága miatt kiemeljük itt a kiliti pitykét

(szöveg V. szakasz), melynek sávos indái három mezre

osztják a fölületét, úgy mint Tokajban. Csak az alsó mez
idoma változott, és változott a mezk díszítése. Kilitiben

ugyanis a két hegyes tojású idomot nem gyöngykeret szegé-

lyezi, de egyszer léczkeret, az alsó harmadik mezben

pedig csupán a tengely irányában emelked keskeny fal áll,

mely két háromszögre osztja a négyszögöt, Tokajban itt is

gyöngyözött hegyes tojásidom díszeleg. Idézek végre, mint

új idomot, egy nagyjából háromszögidomot példázó ékszert

Dunapentelérl (szöveg V. szakasz), mely bekeretelt két-

hegy domborulata miatt csatlakozik általában a kéttag

csüngk alsó fityeg lemezéhez és velük még abban is meg-

egyezik, hogy alsó csúcsán csöppidommal végzdik.
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Az egyszer csüngk sora két példánynyal szaporodott,

mindkett Soltról való. Egyik (27. tábla 3.) szívidomú és

rajta kissé határozatlan domborulat talán »vese«-formát

kíván példázni. A másik a gödölli példányhoz csatlakozik

{2345.), csakhogy határozottabb a küls szél szívidoma
;

szívidom van a közepén is és léczkeret veszi körül a középs
alakot. Legvégül a figurális ékszerek sorában a mándoki

áttört korong (2351.) griffes ló (?) alakjának rokon másolatát

kaptuk Puszta-Bukováról (22. tábla 5.).

A hazánkból gyarapodott formakészlethez, az itt tárgyalt

ornamentális kör hazájából, Oroszországból is kaptunk
becses változatokat. Csupán a szoros analógiákra szorít-

kozunk és azokat is csak röviden soroljuk föl
;
másutt (az

V. szakaszban) egyenként lehet szabatossággal ismertetjük
az emlékeket. A verebi karikás csüng fels lemezén eddig

magára álló ornamentjéhez (2178.) közeljáró hasonlatosságot
mutat a vorobjevói lelet csatjának a díszítése (110. tábla 9.).

Ezen a csaton keresztformában háromfelé álló ágak végein
hármasával ül bogyókat látunk. A verebi ékszer fels

lemezén is a hármas level ágból külön két száron egyszer

két, a jobbikon pedig ugyanolyan három gömböcs ül. A keret

is mutat hasonlatosságot ;
körded tag hosszúra nyúló dudor-

ral váltakozva szolgáltatja a keret motívumait
;
a vorobjevói

kereten azonban három helyütt a hosszú tag mellett három-

szögbe helyezett három gömböcs következik, a mi szokatlan

jelenség és nyilván ezúttal a mezben használt három göm-
böcs ismétlése.

Malaja-Anyikováról származik egy négyosztályú hat-

szög pityke (111. tábla 6.). Ennek szoros analógiáit ismer-

jük Pilinbl (2198.) és Puszta-Bukováról (22. tábla 3.).

Mind a két esetben a mezket ékít száras idom határozatlan

volt
;
most világos a szárból kinöv háromkarélyú levél. Az

analógia a keretekre is kiterjed, valamennyin a küls szélen

ugyanaz a hosszú dudorokból és gömböcsökbl alakuló keret

vonul
;

a maláj a-anyikovai darabon a hosszú dudor leg-

többje hosszában futó mélyedést mutat. Ilyen keretet látunk

a moszkvai Romainczev-múzeumban rzött áttört figurális

pitykén is (n r. tábla 8.). St hasonló keret szegélyez egy
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kaukázusi áttört pitykét (in. tábla 7.), csakhogy itt a

dudorok egy- vagy kétcsúcsú hurkok, a gömböcsök pedig
köröcskék formájában szerepelnek, st a keret motivumai

ezúttal a mezben mint fidomok is szerepelnek.

Rózsás bogiáraink nagy családjából (2233—2241.) is

akadt Oroszországban két helyen összesen három példa.

Kett a bjelimeri sírleletben, egy Tobolszkban. Egyik
háromlevel (113. tábla 2.), a középs gömbszelvény

bütyköt csipkézett keret veszi körül és a három levél szív-

idomú. A keret ezúttal kétcsúcsú hurkokból és velk válta-

kozó gömböcsökbl alakul. A másik bogláron (113. tábla 1.)

a középs bütyköt gyöngykeret szegélyezi, levelek nincse-

nek rajta, de a keret ismét hurkokból és gyürücskékbl
alakult. Egy harmadik példány a tobolszki múzeumban
van. 1

)
Ezúttal négylevel a boglár rozettája és a kerete

dudoros, de nem biztos, hogy milyennek volt tervezve
;
a

példány meglehets durva munka.

Egy bolgárii szíjvég (111. tábla 1.) rokonságot mutat

egy nemesócsai szíjvég díszítésével (2146.). Itt is, ott is a

tengely irányában ketts hegy levélhurok áll, melynek tövé-

bl kétfelé tekercsvég indapálczák állanak ki. Az indák

tekercse a bolgárii szíjvégen még csigaszeren mutatkozik,

a nemesócsai szíj végen alaktalan körded idommá vált.

Egy tavasthusi csüng lemezen (111. tábla 10.) ponto-

zott szél ötleveles palmetta rokonságban van egy duna-

szekcsi palmetta (2147.) ötlevel palmettjével, a külömbség

mégis az, hogy utóbbinál az oldalsó levelek fölfelé hajolnak,

az elbbinél lefelé. A dunaszekcsi pityke dombormve nem
alkalmas további összehasonlításra

;
mert nem elég gondos

a kivitele. A tarczali áttört lemezkén (2204.) kidomborodó

hurkos level palmett levélidomai közel járnak egy bolgárii

szíjlemezke (111. tábla 2.) palmettjéhez ;
ez utóbbi teljesebb,

megvan a középs levél is, melynek helyét Tarczalon három

gyrcske foglalta el.

A kubánvidéki szíjvégek és kapcsok mustrái (112. tábla

!) Ábráját lásd dr. Posta Béla Rég. Tanúim. Oroszorsz. II. k.

343. 1. 209. rajz.

Hampel : A honfoglalás emlékeirl.
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i—4-) érdekesen egészítik ki a palmettás motívumokat

(2126
—

2138. és 2225—2226.), melyeknek levelei hullám-

vonalas tengelyivel hosszúra nyúlnak és tekercses végek.
A kubáni példákon a levelek vagy egymás mellett sorakoz-

nak, vagy mint palmetták melléklevelei szerepelnek. Alább

ez érdekes idomokra vissza kell térnünk.

Más helyütt adtuk a fölsorolt hazai ékítmények általános

jellemzését
x
)

és azoknak a sajátságoknak a taglalását,,

melyeknél fogva a most már mintegy 230-ra fölszaporodott

motívumok egymással közelebbi vagy távolabbi rokon-

ságban állanak. Most arra szorítkozhatunk, hogy azokat a

mozzanatokat emeljük ki, melyeknek segítségével egyik

másik csoport motívumainak értelmezését valamivel elbbre

vihetjük.

A legfontosabb csoport
— a palmettákból alakult

motívumok nagy családja
—

világosságot nyert Strzygowsky

tanulságos értekezései 2
)

és az 1900 óta megindult Lessing-

féle nagy szövetpublikáczió révén. 3
)
Ez utóbbi képes mun-

kában kaptunk legelbb nagyobb számmal datált VII—X.

századi mustrás szöveteket a keletrl, illetleg Byzánczból.
Olvasóink nagyobb kényelmére e szövetekbl híven másol-

tattunk egyes motívumokat és állítottuk szakaszaink elejére

és végére, ötöt a 115. táblán egyesítettünk. Egyik sem ad

a mi ornamentumainkkal teljesen összevágó példát ;
de az

egybevetés úgy a compositiókban, mint egyes idomokban

szoros rokonságot mutat. A harmadik, negyedik és ötödik

szakasz fejlécze a VII—X. századi keleti és byzanczi selyem-
szövetekben elég sürün szerepl idomot mutat, melyet

Július Lessing »sassanida« palmettnek nevezett el — nem
szerencsésen. Mert ezek az idomok eltéréseket mutatnak

egymástól és a sassanida mvészetben ez idomokat nem

!) Az Arch. Ért. 1904. évi folyama 107— 108. lapjain és az

Alterthümer des frühen Mittelaltérs in Ungarn 1905. I. k. 28. és 29.

fejezeteiben.
— 2

) Jahrb. d. preuss. Kunstsammlungen XXIV.

147— 178. és XXV. 225
—

373.
— 3

)
Die Gewebesammlung des k.

preuss. Kunstgewerbemuseum's.
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is lehet kimutatni. Szerepel a sassanida emlékeken egész
sora a palmetteknek, de azok mind mások. Az itt közölt

motivumok közt kett, a 3. és 4. szakaszbeli, abban egyezik

meg egymással, hogy négylevelü hasított palmettet mutat.

Az ötödik szakasz elé állított formasor legalább abban

egyezik meg a másik kettvel, hogy minden második forma

két lefelé hajló levéllel bír. Bennünket a 3. és 4. szakaszbeli

idom érdekel leginkább ;
mert két halasi pitykén (2170.,

2 171.) domborúan ismétldnek. Csupán a beugró szöget

borítókét szív forma helyettesíti itt egy kétcsúcsú tojásdad
levél. Ilynem összetételben és egyéb változásokkal ismét-

ldik az idom az anarcsi mustrán (2126.), a tarczali középs
palmetten (2127.), a tarczali kardhüvelyen (2130.), a gal-

góczi lemezen (2132.), Beregszászon (2133.), Bezdéden (2134.)

és Szolyván (2137.) ;
st a bodrogvécsi palmetták is (2138.)

ebbe a közelebbi rokonságba tartoznak. A dunaszekcsi korong

négy palmettája (11. tábla) és a nagyteremiai rokon mustrá-

jának palmettái is (2276.) ide csatlakoznak. A palmetták
fels levelei szerepelnek a pusztaszentimrei csontlemezeken

(2225., 2226.), a dettai pitykén 2227.) és a kubánvidéki kap-
csokon és szíjvégeken (112. tábla). A fels leveleknek

az a lényeges tulajdonságuk, hogy hullámvonalas a tenge-

lyük és legtöbbször mindkét végük csúcsos. Ezt a formát

legtisztábban e sorozat élére állított halasi pitykék rizték

meg. A többi esetben a levél egyik vége körtekercs és így

mintegy fölvette az inda természetét
; könnyen összekap-

csolódik más hasonló levéllel s ez legtöbbször meg is törté-

nik. Ez az átváltozás csekélyszernek látszik, de fölötte

fontos, mert oly új stilisztikus fölfogás eredménye, mely

idegen az ókortól, a keletitl épúgy, mint a nyugotitól, st

idegen a sassanida meg a byzanczi fejldéstl.

A gazdagabban kifejlesztett compositiókban, különösen

a tarsolylemezeken a levél jellegét egy más sajátszerség

szokta igen jelentékenyen befolyásolni. A töve táján harán-

tos sáv a levelet kettészeli nagyobb és kisebb darabra és a

tengely irányában pontos, gyrs, félkörvég pálczácska

vagy kettéhasadó nyílforma ugyancsak földarabolja a fölü-

letét, úgy hogy növényi mivolta mindinkább elmosódik.

6*
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A szél sávos bekeretelését már VII—X. századbeli szövet-

mustrákon látjuk (a IV. szakasz eltti mustrán is) és e sáv-

nak vagy a sávtól bekeretelt középtér srafirozására már a

sassanida körben akadnak elvétve példák.

A kettéválasztott palmett más fajtájára egy Perm
vidékérl való ezüst csésze hasán körülvonuló indás moti-

vumai (az I. szakasz fejléczén) adnak mintát. Ezúttal a

palmett két része fölfelé iparkodik és megtartottá formáját.

A karosi szíjvég (2174.) és a benepusztai pityke (2175.) szét-

hasított palmettáit ehhez a formához hasonlítanók
;
ámbár

talán századok választják el tle és e századok nem marad-

tak hatás nélkül a forma egyszersítésére. Amott ugyanis

mindegyik félpalmett négy tagú, itt pedig kéttagú és egyes
levelei már modorosabb idomot öltöttek.

Ismét mások a II. szakaszunk elé állított fejléczünkben

sorakozó palmetták. Ugyancsak egy permvidéki ezüst csé-

szérl vétettek, melyet az elbb említett csészével együtt

114. táblánkon mutatunk be. A fejléczben adott három teljes

idomból a középs indák végérl kinöv bunkós levelekbl

alakul, melyek fölött hegyes féllevél ül. A zalkodi pitykén

(2160.) találkozunk oly formával, mely ezt megközelíti.

A két lehajló levél majdnem teljesen ugyanolyan, a középs
levél hegyesebb és alsó körvonalai a két lecsüng levél alatt

eltnnek. Két tarczali pitykén is (2157., 2158.) megvan a

két oldalsó levél, de a középs föd harmadik levél már egé-

szen különvált, fölül lebeg és három idomra szakadt : n odoros

földarabolás állott be rajta, melynek folyamatát a VII. és

VIII. századi díszít idomainkon többször észlelhettük.

A permi csésze ékítményének másik két palmettájára
nem bírunk oly közeljáró analógiát idézni. A tömör hét-

levelü palmettát csak távolról közelíti meg a tarczali tar-

solyborító lemez (2127.) egyenes záró szélébl kiemelked

öt (?) level száras palmetta. Ezúttal azonban csupán a kö-

zéps levél és az oldalsó második levélpár rizte meg az

idézett palmetta jellemz formáit
;
a többi levél megválto-

zott és egész összetétele zavarosabbá vált.

VI—XII. századbeli keleti szövetek mustráiból adtunk

Lessing többször idézett képes tábláiról másolatokat dol-



gozatunk öt szakasza után. Az eddig idézett díszít motí-

vumokat minden figyelmes szemlél könnyen föl fogja

ismerni ezeken az összetett központi compositiókon. E gaz-

dagabb változatosságú díszítményekben más elemekre is

találunk, melyeknek elterjedése talán ily szöveteknek köszön-

het, melyekrl néha hitelesen is tudjuk, hogy Byzanczban
másolták és így valószín, hogy ott is termékenyítették az

iparmvészetet.
Szembetn mindenek eltt a szívidom gyakori hasz-

nálata összetételekben, egyenként és sorosan. A szívidom-

mal legrokonabb az egy- vagy kéthegy »tojás«-forma. Szá-

mos pitykénk ezeket a formákat mutatja és a hol rozetták,

egy, két vagy három levél ékíti a boglárok, korongok, pitykék

vagy szíjvégek frületét, azt tapasztaljuk, hogy ezek az

idomok uralkodnak.

A szöveteken látunk négy- és többlevel rozettákat,

látunk hármas leveleket keresztbe állított vagy egymás fölé

helyezett levelekkel és nagyobb szívekben kisebb szíveket,

e változatok a mi ornamentumaink között is elfordulnak.

Hozzáteszszük, hogy nemcsak a honfoglalók ékszerein ját-

szanak a szívformák oly elkel szerepet, már avarkori

ékszereinken tapasztaljuk, és onnan különösen ezek a

formák mennek át a soros sírokban eltemetett lakosság

ékszereire.

Hogy már »avarkori« ékszereink nagy része is a keleti

mvészet elemeibl táplálkozott, azt különösen a nagyszent-

miklósi kincs alkalmából volt alkalmam kimutatni. 1
)

Az újabb kutatások szerint e kincs zöme valószínleg
a VIII. században keletkezett,

2
) így érthet az a meglep

hasonlatosság, mely a rajta mutatkozó többnem díszítések s

az itt idézett keleti szövetek mustrái közt fönnáll 3
)
és ért-

het az is, miért állnak oly közel a mi honfoglalási korabeli

mustráinkhoz, hogy mintegy ugyanazon míveltségi körbe

tartozóknak ítéljük a kincs edényeit.

!) Legelbb a kincsrl közzétett monográfiámban 1884. —
2
) Legutóbb a Denkmáler I. k. 26. fejezetében.

— ;!

) Ujabban

Strzygowsky a bevezetésben idézett értekezésében is többször

utal e rokonságokra.
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A szövetekrl vett központi compositiókban a köz-

ponti alakon túl sugárszeren kinöv tagokat, tövükön rend-

szerint körszelvény, a központ felé hajló indák szokták

egymással egybekötni. A mi szerényebb készletünkben nin-

csenek oly gazdag compositiók ;
de valahány központi

compositiót mutat, majdnem mind ugyanoly körszelvény
indákhoz fzi a leveleket (ha vannak), vagy néha csupán

maguk a bekeretel indák vannak meg, mint nagyobb
dísz compositiók sovány maradékai.

Emlékezzünk a tiszanagyrévi (2275.), a nagyteremiai

(2276.), a dunaszekcsi (n. tábla) és solti (27. tábla 1.)

korongokra, ezek legdíszesebb példányaink, és nézzük a még
szerényebb bihari pitykéket (2279

—
2280.), meg az orosz-

lámosi (2282.) és gégényi (2281.) kisebb korongokat. Az

elbbieken a sávos indakeret alárendelt összeköt szerepet

visz, az utóbbin csupán a léczes indakeret maradt meg
egyedüli dísznek.

Az állati világ díszítményeinkben jóval ritkábban

jelentkezett eddig mint a növényi ornamentika. Nem lehet

bizton tudni, hogy mi az oka. Talán mert állati idomok

ábrázolása nagyobb igényeket támaszt az ötvösmves ügyes-

ségével szemben mint a szerényebb levélidomok.

Egészben hét esetben találkoztunk állati idommal.

Mándokon (2351.) és Puszta-Bukován (22 A), valamint

Egerben (2352.), Benepusztán (2353.) és egri fülönfüggkön

(2356.) szárnyas griff fej lóféle képzelmi alak szerepel,

Bezdéden egyszer (2358.) szárnyas lóféle, máskor meg (2357.)

szárnyas haltest sárkányféle jelentkezik. Strzygowsky e

képzelmi állatformákról szólva, a keleti sznyegeken a

VII—X. században elforduló szárnyas szörnyetegekre utal.

Valószín, hogy ebbl a keleti körbl származnak a motí-

vumok, de bizonyos, hogy épúgy átmentek változásokon,

mint a növényi ornamentek. Annyira eldurvult a formájuk,

hogy némelykor, mint Mándokon, Puszta-Bukován vagy

Egerben épen csak hogy még reá lehet ismerni az egykori

elmintára. Pedig éppen ebben a három esetben maradt meg
valami az eredeti elmintából, a mi legersebben tanúskod-

hatik az eredete mellett, értem a körkeret. A sassanida
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kelméken és a nyomdokaikon haladó mustrákon jellemz,

hogy mindig körkeretekben elhelyezve ábrázolják a fjele-

neteket, melyekben ritkán hiányzanak szárnyas szörnye-

tegek. Leggyakoribb a griff, mely már a skythák ornamen-

tikájába is átment volt a keletrl és jellemz a sárkány-
alak (2359.), mely nemcsak az ismeretes tag-i bostami szikla-

képen, de utóbb többször selyemszöveten is elfordul. Jóval
közelebb állanak a keleti szárnyas szörnyekhez a nagy-
szentmiklósi edényeken ábrázolt képzelmi állatok, a 2.

korsón a dámvadat leteper griff (Alterth. III. 291. t.), az

rz griffek a 8. sz. lapos csészén (u. o. 303.), a haltestü

szörnyeteg a 15. és 16. sz. lapos füles csészéken (u. o. 309. t.),

a körökbe foglalt szárnyas szörnyetegeken az olajtartó

19. sz. szelenczén (u. o. 312. és 313. t.), a 20. sz. csatos csésze

középs körmezejében lépdel griff (u. o. 314. t.) és ugyan-
azon csésze alján a négylábút leteper szárnyas ragadozó

négylábú (u. o. 316.). Hogyha helyes a föltevés, hogy a

nagyszentmiklósi kincs hazáját is ott keressük, a hol meg-

közelítleg egy vagy másfél század múlva a mi honfoglalóink
állatdísz ékszerei készültek, akkor az ott. ábrázolt analó-

giákhoz képest tetemesen leszállott az ötvösség alakító

képessége. Avagy talán nem is az ötvösség hanyatlását

szabad a nagy külömbség okául tekinteni, csupán azt a kü-

lömbséget, mely minden korszakban fejedelmi asztalkészlet

díszítése és sokkal szerényebb mindennapi czélokra törekv

ötvösmvesség között fönn szokott állani. A háttér azonban

egyikben és másikban a kelet képzelmi köre és igazat adha-

tunk Strzygowskynak, mert az idézett növényi mustrák

elemeire is keleti szöveteken találtuk az analógiákat.

így tehát reáutalhatunk ékít mustráink egyik csoport-

jának a kútforrására. Más díszítmények és az ornamentek

stilistikus kivitelének némely sajátságai iránt más oldalról

kaphatunk fölvilágosítást. Figyelmes szemlél észreveszi,

hogy a levelek sokszor nem annyira levelek, mint inkább

hurkok. A hurok benyomása úgy keletkezik, hogy a levél

széle sávos vagy léczes és ilyenkor a leírásainkban is mindig

sávos vagy léczes levélhurokról van szó. A sávos keret

levélhurokra a galgóczi (2132.) és beregszászi (2133.) orna-



mentek leveleire hivatkozunk, mint közismeret példákra.
A keskeny keret levelek srbben szerepelnek. A nemes-

ócsai szíjvég (2146.) palmettáinak középs levelei ilyenek,

hasonlókép a csornai áttört mv csüngn (2153.) a középs
levelek, a hármas levelek nagykürüi pitykéken (2172., 2173.),

a tarczali áttört szíjlemez palmetta-levelei ilyenek (2204.),

a pusztaszilasiak is (2208.). Régóta ismeretesek a benepusztai
indás és egyéb levelek (2221.), melyeket talán a sávos levelek

közé is sorolhatunk. Utalunk a pusztaszentimrei csont-

faragványok leveleire (2224.) és a dettai pitykére (2227.),.

a rozettás boglárok levelei is gyakran ilyenek (2235., 2236.),

csakúgy, mint a rozettás dísz szíj végek levelei (2246.,

2247.) >
találkozunk velk nagyteremiai pitykéken (2250.,

2251.) és a gödölli korongon (2277.), szintúgy a tuzséri

szíjvégen (2293.) és sren jelentkezik a hurkos levél a dupla-

tagú csüngk fels és alsó tagjain. Sávosak a tolnaszántói

(2312.), tokaji (2311.), székesfej érvár-demkóhegyi (2313.) és

szeged-bojárhalmi (2314.) csüngk és léczes keretek még
nagyobb számmal akadnak (2315

—
2325. és 2342

—
2343.).

Még az állatornamentikában is reáismerünk egyes részek

keretes szegélyeire : így az egri griff (2352.) fels czombját
és egész testét külön keret fogja körül, a benepusztai szárnyas

szörnyetegen pedig (2353.) a fejet, fület, a fels czombokat

és a körülötte lev leveleket, azonkívül hogy kidomborí-

tották, még külön niellós vonalkerettel vették körül. A fel-

hozott példákat idecsatolt tábláinkról mindenki még más

tanúságokkal toldhatja meg, melyek nem engednek kétséget

az iránt, hogy a hurkos levelek nem elszigetelt véletlen jelen-

ségek a mvészeti körben, melyhez honfoglalási korbéli

ékszereink tartoznak, de srn föltn sajátszerségek.

Hogyha e sajátszer jelenséghez analógiákat keresünk,,

nem messze kell mennünk, megtaláljuk hazánkban is, csak

visszafelé kell tekintenünk a VII—VIII. századi emlékek

bizonyos csoportjára. E csoportba tartoznak egyebek közt

a pusztatóti lovas sírban lelt aranyékítmények (2026
—

2029.),

az ú. n. avarkorban az jellemz hurkos level száras pal-

mett-idomaival. Oda csatolhatjuk mint szoros analógiákat

egy keszthelyi (2030.) és egy czikói szíjvég (2031.) hurkos
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leveleit
; nemkülönben a kunágotai lelet hüvelypántját

(2036.) az két hegyes vég tojásdad levélhurokjávai és

ide tartoznak bizonyos közismeret fönlaki présel vagy
trébel minták (2038

—
2042) díszít idomai. Számos egyéb

hasonló ízlés emléket mellzve még csak a nagyszentmik-
lósi kincs több edényén mutatkozó rokon stilusu levelekre

hivatkozunk. A 7. korsó nyakán rozettasor vonul körül,

mindegyik rozetta nyolczlevel, a levelek tojásdad idomú

hegyezett hurkok és a rozetták közt hasonló idomú két

hurok áll. 1
)
E korsó keskeny oldalán kentauruson ül alak

magasra emel ágat, rajta hat ily hurkos levél sorakozik.

A 20. számú csészén (Alterth. III. 314. tábla) a középs
griffet levélhurkok környezik. Némelykor a hurok még nem

teljes, a levél még csak hasadékot mutat, ez a hasadék a

levél középtengelyén ül és »pontosvessz« formáját mutatja.

Ily hasított levelek nagy számmal ékítik a kincs külömböz

edényeit. Megvannak nagy számmal a 13. és 14. számú

bikafej csészéken (307. és 308. tábla) a csésze szélén és a

bika nyakán és hátán, megvannak a (15. és 16. számú) füles

tálczák szélét bekeretel palmetteken és hármas leveleken

(309. tábla) és srn ellepik a 20. és 21. számú csattos csészék

növénykereteit (314. és 315. tábla). A »pontosvessz«-vel
rovátkolt levelek és a hurkos levelek édes testvérek, közös

forrásból szakadnak, talán a pontos vessz elbbi kelet.

Riegl márvány támlafalon Ravennában a VI. században

mutatja ki,
1
)
utal arra, hogy rajta van a híres quarrazari

kincs VI—VII. századi aranykoronáin, nevezetesen a Svin-

tila-korona levelein, ugyan hivatkozik a castel tresinoi

híres temet aranytárgyaira, melyeket VI—VII. századi

byzantinus aranyérmek kelteznek és hivatkozik egy Alexan-

driában talált csatra, mely ugyanoly módon van díszítve.

Nem kerülte ki a tudós kutató figyelmét, hogy magyar-
földi VII—VIII. századi aranyékszereken

— mint elbb

láttuk — ugyanaz az ízlés uralkodik és hogyha a kaukázusi

leleteket ismerte volna, az ottani avarkori ékszereken is

láthatta volna a sajátszer jelenségeket, a »pontos vesszs«

!) Alterthümer III. k. 299—302. táblákon.
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idomot, a leveleket és a levélhurkokat, melyek majd ugyan-
azokban az ornamentsorokban, majd külön-külön, de egy-
korú emlékeken jelentkeznek.

Alig lehet az Európa déli vidékein, legszéljebb es helye-

ken, föltn hasonló ízlés ékszereket más közös kútforrásra

visszavezetni, mint a kés-klasszikus világ keleti gócz-

pontjaira, arra a körre, melyet középpontja után helyesen

vagy helytelenül byzanczi ízlésnek szoktunk nevezni.

A »pontosvessz« utódja gyanánt látjuk honfoglalási

korabeli ékszereinken szerepelni a levelek közepén, gyakran
az indák sávjain is, a pálczát a félkörrel, vagy a pálczát

egy vagy több kis gyrvel a végén.
2

)
A hurkos levelek a

byzanczi mvészet IX. és X. századi magaslatán sem szn-
nek meg szerepelni. Abban a kedvez helyzetben vagyunk,

hogy megmaradt két hazai emlékünk abból az idbl, melyet
a hagyomány helyes érzékkel a hazai múlt két nagy alak-

jához fzött, értjük a »Lehel kürtjét« (98. tábla) és a »Szent

István tarsoly«-át (97. tábla). Lehel kürtjének fels szélét

körülfutó képsorában ott látjuk az egybefzött kör-

keretek közt a hegyes csúcsú tojásdad idomú levélhurkokat,

és levélhurok van a kakas csre alatt ugyanott, st még a

fmez második sorjában álló kentaur indás level farkának

levelei is hurok, illetleg gyr idomát öltik.

Még tanulságosabb a Szent István nevéhez fzött

byzanczi szövet. Az összes azon korbeli szövetek közt ke-

resve sem találhatnánk jellemzbb példát dúsgazdag com-

positióra, mely csupa sávos indákból és sávos levelekbl

alakult. A mustra szövetet díszít, tehát nem is lehet más

a keret mint sávos, a mit azért emelünk ki különösebben,

mert a hol ékszereinken sávos kereteket látunk, ott viszont

föltehet, hogy az ötvös mintáját gyakran szövetrl vette.

A Szent István »bursáján« a hegyes tojásforma, a szív,

a szívkeretbe helyezett »heraldikus liliom«, a csúcsokból

!) Die spátrömische Kunstindustrie 1901. I. 204. lapon. —
2
)

Példákul idézzük a következ eseteket : Szeged-Királyháza

(2183.), Anarcs (2126.), Tarczal (2127.), Tarczal (2129—2131.),

Galgócz (2132.), Beregszász (2133.), Bezdéd (2134.), Szolyva (2137.),

Bodrogvécs (2138.), Tisza-Nagyrév (2275.), Nagy-ösz (2139.).
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kinöv hármas levélidom, az indás félpalmetták, a meg-
fordított és megnyitott szívidomokra állított csúcsos levél-

hurok, a hegyes burokból kinöv hurkos középlevel pal-

mett, a palmettás »virágkehely« és még több egyéb hurok-

és inda-kombináczió szerepel. Más helyütt (V. szakasz)

részletes leírását adjuk, most a díszes mustragyüjtemény-
bl csupán néhány motívumot emelünk ki, melyeknek

analógiáiról azt hiszszük, hogy a byzancziak formaköré-

bl kerülhettek a honfoglalók ékszereinek az ornamen-

tikájába. A szövet legmagasabb soraiban párosával sze-

repelnek mindkét oldalon palmettes virágkelyhek. A kely-

hek közepén változatos tagozású bibe emelkedik. Szíj végeken
és csatokon (2180

—
2185. és itt 19. tábla 1.) elég szám-

mal találkozunk palmettás kelyhekkel ; igaz, hogy a kö-

zéps bibék idoma sokkal egyszerbb szokott lenni és né-

melykor a hármas level palmett egy-egy szélesebb levéllé

folyt egybe (2183.). Csupán magát a kehely motívumát

meglehets hséggel ismétli a szeged-öthalmi csat lemezét

díszít mustra (2194.). Emitt a virágkehely fölé rakták a

hármas level bibét, már nem függ össze a két oldalsó

palmettel, készítje nyilván nem bírt már sejtelemmel
a szétválasztott tagok egykori szerves összetartozásáról.

A szövet második sorában emelked inda egyszersített

mintáját is megtaláljuk (2218.) egy ékszeren
;

az egysze-

rsítés az oldalhajtások átalakításában állott be, az egész

palmett helyébe félpalmett lépett. A harmadik sor szív-

keretbe bujtatott háromlevel palmettjére a szeged-bojár-

halmi kéttagú csüng (2314.) alsó lemezének a mustrá-

jában és rokonaiban látnék megcsonkított analógiákat.

A megcsonkítás a középs levél elhagyása, mely azonban

a verseczi csüngn (2318.) megvan és egyéb elváltozott

csüngkön (2319
—

2325.) a »bagolyf«-motivum csrében

fölismerhet.

Díszítményeink egy második nagy csoportjára ezek

szerint a byzánczi mvészet volna a kiindulási pont. IX.—
XI. századi példák szoros összefüggése VI—VIII. századi

rokon ízlés mintákkal és ezeknek elterjedése az egész közép-

tengeri világ körül igazolhatja a származás közösségét.
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Mikor a vegyész külömböz elemekbl álló testet alkat-

elemeire szétbont és mindegyiknek megállapítja természetét,

akadhatnak oly alkatrészek, melyek a szorosabb elemzésnek

mindenféle okokból ellentállanak. így vagyunk díszít motí-

vumaink egy harmadik sorozatával, melyet analógiák révén

sem a byzanczi formák állagához, sem a sassanida mvészet
körébl nyert impulzusokhoz nem csatolhatunk. A fönn-

akadásnak négyféle okát adjuk ;
de létezhetik több is.

A fönnakadás oka bennünk lehet. Talán vannak a még meg-
oldatlan sorozatban olyan motívumok, melyeknek szárma-

zását csak azért nem bírjuk megadni, mert szemünk még nem

elég tapasztalt az elváltozások fölismerésében.

Egy más ok bizonyára abban kereshet, a mit velünk

együtt a hasonló czélok felé törekv társak minden lépten

sajnálattal mint nagy akadályt tapasztalnak, az a baj,

hogy sem a byzanczi, sem a sassanida ornamentek nin-

csenek még együvé gyjtve ;
st bátran mondhatjuk, hogy

a legtöbb elveszett és a mit belle ismerünk, igen csekély

része annak, a mi egykor létezett.

Harmadik okát abban az eddig is többször hangsúlyo-
zott tényben látjuk, hogy az ókori motívumok VI—X. szá-

zadbeli átalakulásai nemcsak barbár kézmvesek értelmet-

lenségébl származnak, de érvényesülhetett azokban a

mvészeti átvételekbe belenyúló népek új, pihent képzelm,

alkotóképessége.

Végül szkebb helyi körökben elbb s utóbb is oly

motívumok létezhettek, melyekre másutt csak azért nem
lelünk analógiákat, mert talán más mvészeti körök át

sem vették.

Természetes, hogy bár e sokféle akadály a kutatást nehe-

zítheti, még sem szabad, hogy a kutatókat tétlenségre kár-

hoztassa, már csak azért sem, mert ha süppedékesnek érzik

lábaik alatt a talajt, módjukban van járatlan helyeket kisebb-

nagyobb valószínség föltevések révén ideiglenesen át-

hidalni.

Szaktársaink a középkori motívumok tanulmányában

eddig is elég srn éltek ezzel a joggal, hazaiak úgy, mint

külföldiek. Még nem értelmezett motívumok nagy számát
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legszívesebben a »szaraczén« elnevezés czímén csoportosí-

tották. Ennek a mvészetnek még legkevésbbé ismerjük
keletkezését és korai fejldését. Illetékes szakemberek nézetei

is a mvészet keletkezési korára és módjára annyira szét-

ágazók, hogy egyik (pl. Riegl) a szaraczén ornamentikát

csak a XI. században látja, más (pl. Strzygowski) már a

IV—VI. századi syriai emlékeken bírja kezdeteit kinyo-
mozni. Mind a két fölfogás jogosult, mert e mvészet igazi

lényegét még nem határozta meg senki a megkívánható

szabatossággal. Innen van nagy hajlandóságunk, hogy
VII—X. századi keleti motívumokra oly szívesen reá-

mondjuk, gyakran indokolás nélkül, hogy »szaraczén« íz-

lések.

Honfoglalóink díszít motívumai közt is vannak, melyek
az arabs mvészet kezd századainak termékei lehetnek.

Ilyen talán az a mustra, mely szeged-domaszéki szíj végen

jelentkezik (2154.). Ez a háromtagú levél az középs hegyes
uralkodó csúcsával két, ugyancsak hajlított hegyes rövidebb

oldaltagjával, mely már nem palmett a szó megszokott

értelmében, mert a három tag nem keskeny tvel indul,

de a hol indul, ott legszélesebb, csakugyan a szaraczén

mvészet virágkorában a XII. és következ századokban

is közérvényes idom. Ide sorolható talán az a sajátszer

motívum, melyet egy más szíjvég mutat (2176.). A keskeny
téren egymás fölé helyezve két ketts félpalmett tölti meg
a tért, a két félpalmett nem mutat szokatlan formát, de

szokatlan a mód, a hogy egymással egybefügg, rövid inda-

szár köti össze, mely beleolvad egy harmadik félpalmettbe.

A kik a szaraczén ornamentikát legszakavatottabban tanul-

mányozták, fölismerték, hogy a palmett és inda ilyfajta

egyesülése ez ízlés lényeges sajátságai közé tartozik. Ismer-

nük Egyptomból IX. századbéli példákat az egybekötésre

és Strzygowsky helyesen utalt arra, hogy e sajátság vissza-

felé nyomozható a persa mvészetig.
A szaraczén ízlésnek más kedvtelése a fölületnek oly

mustrákkal való borítása, melyeknek nincs sem eléjük, se

végük, se f- se melléktengelyük, értem az ú. n. végte-

len mustrákat. Tarsolylemezeink díszítésének magyarázata-
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ban J
) kimutathattam, miként változik át a palmettás compo-

sitio mintegy lépésrl lépésre végtelen mustrává, úgy hogy az

anarcsi korong palmettjében (2126.) még korlátolt térbe

ftengely szerint állított és symmetrikus szárnyakkal bíró

kép van elttünk, mely csupán az oldalsó levelek kapcso-
lásában mutat a sassanida mvészet szellemétl eltér haj-

lamokat, azután el lehetett e motívumot kísérni a bodrog-
vécsi tarsolylemez (2138.) végnélküli mustrájáig, mely job-

ban mint bármely más példa tanúsíthatja Strzygowsky
föltevésének a helyességét, hogy a szaraczén ízlés a sassanida

motívumok újszer alakítása és csoportosítása révén kelet-

kezett. Ilyformán tehát a bodrogvécsi motívumot a VIII. és

IX. századi szaraczén mustrák leltárába raknám és oda

tenném a beregszászi (2133.) és vele rokon mustrákat is.

Más okoknál fogva sorolnám cda a nagyszi mustrákat

2139
—

2141.). Az ok a palmett középs levelének a szét-

daraboltsága. A ki a tag-i bostami VII. századi compositio
2
)

tojásdad leveleinek a tagozását figyelemmel nézi, az észre-

veheti, mint tagozta a szobrász a levél belsejét. A levélnek

nagy részét a szívidom fels szelvényeivel, melyek egymás
fölött következnek, töltötte meg és a levél csúcsába rakott

a szívidomok fölött lebeg csúcsos idomot. Ezt a bels

tagozást megértjük, mihelyt tudjuk, hogy ez a motívum
több szín szövetnek a mustráját adja dombormben.
A sávok a szövetben mint színes sávok mutatkoznak és

mint színfoltok indokoltak, de ugyanily tagozás a plasti-

kában érthetetlen. A szobrász még híven követte a színes

mintát, az osztályozása nem változtatja meg a levél teljes

idomát, a levél megmaradt levélnek. Nem úgy az ötvös, a

ki ily minta szerint az palmettáit megcsinálta (2140
—2 141.),

nála szakadozottá vált a levél küls körvonala, van az aljá-

ban egy szívidom és van fölötte egy lebeg csúcs, közbe-

rakott egy kis gyrcskét, mely arra kellett, hogy a fels

és alsó beszögellés által támadt ürt megtöltse. Milyen más
a palmettának ez a fajta szétdarabolása, mint a milyent

!) Az Alterthümer I. k. 28. fejezetében.
—

-) Az els szakasz

után adtuk ábráját.
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az ókor a keleten s a nyugoton a palmettával tett
;
csinált

belle két felet az által, hogy a tengelye szerint ketté szelte.

Itt azonban valósággal robbantás történt a palmetta köze-

pén. Érdekes, mikép származik a robbantás folytán két új

elem, az alsó »bab«- vagy »vese«-forma idom, melyet orosz-

országi VIII—X. századi ékszereken oly sokszor látunk és

a lebeg csúcs, mely a mi ékszereink díszítményeiben mind-

untalan észlelhet. Némelykor összefüggésben van más ido-

mokkal (2144, 2148, 2176, 2188, 2291.), máskor bajszos

nyílformát öltve, fölismerhet ok nélkül helyezdik el az

ornamentek közt elnyúló mélyebb alapon (2174, 2175 és

máskor).

Nem járunk egészen biztosa úton, hogyha a sassa-

nida motivumok ily átváltoztatásáért és szétdarabolásáért

a sassanidák utódjait, az arabokat teszszük felelssé ;

lehet, hogy az idézett példák csupán helyi iskolák köré-

ben, talán csupán épen oroszországi területeken beállott mó-

dosulások.

Van több egyéb jelenség, mely talán ily lokális fejle-

mények föltevését igazohatja.

Egyes motivumokat jóformán sehogy sem bírunk az

ó- és középkori ismert díszít formákkal összekapcsolni.

Ilyen a besztereczi pityke zavarosnak tn mustrája (2149.),

ilyenek Szeged-Domaszékrl (2165.), Bodrogvécsrl (2167.)

és Magyarországból (2166, 2168, 2169.) való pitykék ara-

beszkszerü alakzatai és a verebi szíj végeket díszít, jófomán

geometriai idomokká vált díszítések (2289, 2290.). A törteli

szíjvég (2355.) rénszarvasát (?) is talán ily tiszta helyi motí-

vumnak tartjuk.

Az ékszereknek egy más, lovas sírokból legsrbben
elforduló fajtáját az úgynevezett »rozettás« boglárok és

velk járó rozettás szíjvégek csoportja (2233
—

2247.)- Ezeket

szintén sajátos alakulásoknak tekinteném, de nem azért,

mintha a rajtuk mutatkozó rozettákban vagy rozetták leve-

leiben, vagy a középs csúcsot gyakran környez gyöngy-
keretben látnánk érthetetlenségig történt átváltozást. Ellen-

kezleg, a rozetta, mint olyan, az ókor legközönségesebb

motívumai közé tartozik és nem is tartjuk szükségesnek
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szereplését egy VIII—IX. századi ornamentális körben

különösebben megindokolni. Származhatott a nyugotról,

átvehették a keletrl, avagy épenséggel nem is történt át-

vétel, de a boglár kerek volta önkényt reávitte az ötvösöket,

hogy ezzel a központi díszszel ékítsék a kört, a hogy máskor

más központi mustrákkal tették. A levelek szívidomúak,

avagy hegyesített tojásformát öltenek, némelykor kétcsúcsúak,

vagy átmentek az azon idben gyakori változáson, hurkos

levelekké váltak hegyes csúcsokkal, a keret néha csak mint

kevéssé kiemelked lapos sáv érvényesül. Mindezekben a

kor és az egyes kézmvesek váltakozó ízlése mutatkozik,

melynek szeszélyeit az elbbiekben számos más motívumon

is észlelhettük. Megvan ez a határozatlan tapogatódzás
minden határszéli ízlésben, a hol nagy mvészeti körök

szélein félig mvelt vagy legalább is nem szabatos mvészeti

hagyományokban nevelkedett kézmvesek készítményeivel
állunk szemben. Ilyen helyütt sokszor félreértik a mintákat,

ügyetlenül kezelik a szerszámukat, egyszerbbé és durvábbá

válik a munkájuk. Hogy a boglárt és szíj véget mégis kerettel

veszik körül, az jó antik tradiczió nyomán történik, mely

legtöbb egyéb ékszereinken is megmaradt. A keret lehet

egyszer lécz (2240, 2242.), vagy gyöngyözött a keret (2233,

2238.). Ez utóbbi épenséggel az antik korral hozza kapcso-

latba a sorozatot. Mindezen esetekben tehát meg tudjuk
mondani a formák keletkezését. Van azonban olyan keret is,

a mely hosszú dudorokból és velk váltakozva bütykökbl
alakul (2243.). Ennek már nehezebb megadni az elmin-

táját. Képzelhet, hogy az antik astragalus lebegett az

ötvös eltt, mely szintén hosszabb hengerded és kisebb

kerekded gyöngyök váltakozásából ered. Azonban az astra-

galus mint legküls keretdísz az antik korban nem szo-

kásos és azért lehetséges, hogy az astragalusra emlékeztet

keretforma annak következtében állott el, mert a két-

csúcsú hurkok és gyrk, melyek e csoport ékszerein leg-

gyakrabban szerepelnek a keretekben (2234, 2235, 2236,

2239, 2244> 2246.) a kézmves gondatlansága következtében

váltak dudorokká és bütykökké, legutóbb pedig egyszer
sima léczekké.
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A hurkok és gyrk váltakozása ezen fölfogás szerint

tehát korábbi stádium volna mint az astragalus és ezeknek

az idomoknak a keletkezését más mintákban kellene keresni.

Dr. Posta Béla a bjelimeri boglár (113. tábla 1.) ismer-

tetése alkalmából azt a magyarázatot javasolta a keretben

szerepl csúcsos hurkok és hozzájuk csatlakozó gyrk kelet-

kezésérl, hogy minden gyr a vele járó hegyes hurokkal

egy-egy görbecsr madár reminiscentiája. Nyilván az

ókori skytháknál és a szibériai aranyleletekben is srn
föl-föltn griffek fejeirl van szó. Ez a magyarázat annál

Korongos fibula

Tiszafüredrl.
Korongos fibula Alsópáhokról.

csábítóbb, mert griffek fejeinek körben való sorakozása egy

bizonyos ízlésben tényleg megtörtént korongokon. Megérté-

sére a hazai leletek körébl ide teszszük a tiszafüredi és

alsópáhoki korongos fibula ábráját. A fejek mindkét esetben

oly átalakusásban vannak, hogy már csak hozzáért ismer

reá a griffek fejeire. A fejbl tényleg köridom lett és a csr-

bl csúcsos hurok. St az alsópáhoki korongon a madárfejek

annyira elváltoztak, hogy maga az ötvös, a ki mvelte ket,

sem tudott arról, hogy növényi vagy állati ornamentet ala-

kít-e. A tanúság reá az, hogy a fej köre a gránáttal meg-
maradt ugyan, de csr helyett két indaszár indul ki belle,

mely mellett egy harmadik inda keletkezik és ennek a végérl

borostyánlevél n ki. Az erscsr madárfej átváltozása

Hampel : A honfoglalás eíiilékeirl. /
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itt már azon a fokon áll, hogy a legközelebbi lépés

a hurkos levéllel összekapcsolt gyr felé vinne. A lehetség
tehát megvan, hogy a pilini boglárok és hasonmásaiknak

rejtélyes kerete ily átváltozások folytán keletkezhetett, hogy
az állatidom fokozatos félreértés utján növényidommá s a

végén geometriai alakká vált. Csakhogy megjegyzend, hogy
az átváltozásra itt fölhozott példák más ízlés körébl, az

ú. n. meroving stilusból valók és olyan idbl származnak,

mely a mi bogiárainkat valószínleg századokkal elzi meg.

Meggyz módszeres bizonyítékot arra, hogy abban a stilis-

tikus körben, melyhez a mi rozettás bogiáraink tartoznak,

szintén megtörtént ez az átalakulás, csupán magából ugyan-
azon körbl származó oly emlékek szolgáltathatnának,melyek

idrendileg közelebb állanak rózsás bogiárainkhoz és azt a

fejldési fokot mutatnák, mely közvetlenül megelzi az emlé-

keinkben fönmaradt átváltozást. Tanácsos azért megvárni,

míg ily emlékek elkerülnek
; addig jó lesz függben tartani

a döntést.

*

A fbb mozzanatokon végigmentünk, melyek a hon-

foglalóink hagyatékában lelt fontosabb díszít formákat az

ismeretes nagy mtörténeti keretekhez fzik. Ingatag talajon

vezetett végig utunk. Talán még kevésbbé biztos az ítéletünk

abban a végs kérdésben, mely az ornamentek tárgyias

megítélése után ajkunkra száll, abban a kérdésben, volt-e

a honfoglaló magyarságnak személyes része az ornamentális

mvészetben ?

Honkeres vándor népnek nem szokott fejlett ötvös-

sége lenni. Csak a lószerszámhoz tartozó rózsás boglárokat

és szíj végeket merném egyelre a magyarság korábbi ván-

dorlásának idejébl származtatni, mely a kazárokkal való

egyesülést megelzi. Ily boglárok a legtöbb lovas sírban talál-

tattak. Minden tétova mellett meglehets egyenletes az

ízlésük, nem nagy fáradtsággal akár az szíj szerkészítik,

akár kovácsaik készíthették, ha kellettek. Egyéb tekin-

tetekben a VIII—X. század mvészeti áramlataival oly

szoros kapcsolatban lev ötvösség, a milyenre reáismertünk
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a honfoglalók hagyatékában, csak régóta megállapodott

telepeken, városokban fejldhetett. Az elföltételek a byzanczi
és sassanida elemekkel egyaránt telített ornamentikára talán a

Fekete tenger északi partján létezett, parti és közeles belföldi

városokban inkább lehettek meg mint a távoli keleten.

Ügy képzeljük, hogy Chersonban és a kazár városokban kelet-

kezhetett a sajátos ötvösség és úgy véljük, hogy a magyar-

ság akkor részesült benne, a mióta a kazárokkal egyesült.

Ez a véleményünk azonban csak föltevés, míg meg nem

nyílnak a nagy kazár birodalom sírjai. Onnan reméljük a

honfoglalók hagyatékához a legközelebbi analógiákat és rej té-

lyemek biztosabb magyarázatát.
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V. SÍRLELETEK, KINCSEK, EGYES EMLÉKEK.

A) Honfoglalók sírjaiból való régiségek.

Agárd (Zemplén m.) 1900-ban földmunkánál munkások

a »Terebes« halmon lovas sírokra bukkantak, melyeket szét-

bontottak
;
a leletek egy részét megmentette Dókus Gyula

úr és rzi gyjteményében. Alterthümer II. 620—622.

1. tábla. A. Kard. Kettétört, vége csonka és ellenzje
is megcsonkult. A penge kevéssé hajló és egyél, háta

mellett sekély hornyolat vonult. A penge tövén még meg-
maradt a sima pléhhüvely, mely a hüvely nyílásában állott.

Az ellenz egyik egyenes szára van meg, tojásdad dudorral

végzdik. A markolatnyujtvány ferdén elhajlik a penge hátá-

tól, csonka, a rajta átjáró lyuk a markolat ersítésére szolgált.

B. 1. Kengyelvas ersen kihajló talppal, szárai laposak,

tojásdad hajlásúak, a fül megközelíti a négyszögöt.
2. Kengyelvas kevéssé kihajló talppal. Szárai laposak,

a bekeretelt idom széthajlása majdnem megközelíti magas-

ságát, a füle négyszög.

3. Zabla. Oldalszárai sárga fémbl valók, a szárak végei

gömbösek, középs lapos füllel, egyikben ül a rúd végs
gyrje, a keskenyebb a gyeplnek szolgált ;

az egész lemez

idoma megközelíti a trapéz formáját ;
az alsó áttörés sze-

gélyén a ferde oldalszélek kevéssé kihajlók, a keskenyebb
áttörésnél van kétoldalt beugró szög, innen kihajlik a két

szél és hegyes füllel kiemelkedik a hajlott szél harántos

keretbl.
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4. Csonka vaskés, megvan a penge töve és a markolat

csonka darabja.

C. 1. és 2. Karpereczek sima sodronyból, közel járó

tompa vagy hegyes végekkel, anyaga sárga fém.

3. Hasonló karpereczek csonka darabja.

4- Ujjgyr négyélü

sodronyból, egymás fölé

nyúló tompa végekkel.

5
—

7. Gombok, be-

lül üresek, két darabban

öntve, egyiken (5.) a fö-

lület felét vonalak ékí-

tik, a másik kett sima,

a fül tövén kis gyrs
dudor (5. és 6.), kettnél

a gyr csonka.

8. Üveggyöngy gy-
rsen kidudorodó bera-

kásokkal.

A narcs (Szabolcs m.).

Díszes ezüstkorongot szerzett innen a szabolcsmegyei mú-
zeum számára dr. Jósa András. Ismertettem Arch. Ert. 1902.

297
—

298 ;
Arch. Ért. 1904. 169. 1. és Alterthümer des frühen

Mittelalters in Ungarn II. k. 622—623.

Anarcsi korong */« nagys.

Apatini ékszerek.

Apatin (Bácsmegye). A Nemzeti Múzeum 1899-ben
szerzett négy ezüstlemez négyszög ékszert, közepén kor-

déd áttörés körülfutó szegélylyel. Az áttörést négyszög-
idomba rakott négy inda fogja körül, az áttörés felé hajló

háttal, két végük tekercsbe görbül. A hol két ily inda talál-
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kzik, a beugró szögbl egy-egy szívidomú levél áll ki,

vonalasán ékített szegélylyel. Minden levélen apró akla járt

át az ékszer megersítésére. A domborulatok háttere ara-

nyozás nyomait óvta meg.

Beregszász (Bereg m.). 1900-ban ktörk a város déli

határánál elterül Kishegy nev dombon egy lovas sírra

akadtak. A sírleletrl legelbb Lehóczky Tivadar adott hírt

Arch. Ert. 1900. 398
—

402. Ugyancsak az közbenjárásának

köszönhet, hogy a sírlelet a Nemzeti Múzeumban van.

V. ö. Alterthümer d. frühen Mittelalters II. k. 625—626. 1.

2. tábla. A. Kardpenge, egyél, egyenes, a háta a csúcs

felé es harmadban tompaszögben kiugrik, egész hosz-

szában vércsatorna vonul végig ;
a markolat tüskéje a penge

irányában elhajlik.

B. 1., 2., 3. Vascsatok lószerszámról, egyiknek hiány-
zik a nyelve.

4. Vasgyür rajta függ pántok maradványaival.

5. Vaspánt tegez vasalásából, kiugró füllel, a szíj

áthúzására.

6. Vasgyr rajta járó pánt nyomával.

7. Töredék a kard markolatából, anyaga ezüstszálakkal

bevont fa.

8. Aranylemez, mely a kard hüvelyét boríthatta.

9. és 10. Vékony vasléczek a tegez vasalásából.

11. Nyílcsúcs vasból, pengéje keskeny.
12. Keskeny hajlított vaspánt (?)

13. Keskeny vaspánt, benne áll még egy ép és egy
csonka szög.

14. Vasnyílcsúcs, háromél keskeny pengével.

15. Ezüstlemezbl való gomb, egy kúpidomnak a csú-

csáról letört
;
a kúpot mutatjuk C. alatt.

16. Vasgyr, csonka.

17. és 18. Díszít lemezke ezüstbl, ötkarélyú, dudoros

körsávok négy mezre tagolják fölületét, minden gyrbl
sima dudor emelkedik

;
három aklával az alján.

19
—

25. Köridomú lemezke ezüstbl, szélén kihajló gy-
rvel, közepett dudorral, alján aklaszög. Egészben elkerül-

hetett 8—10 darab.
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Beregszász. 3. tábla. C. 1. Kúpos ezüstlemez talán nemez-

süveg csúcsáról
;
a gombja különvált és a többi lemez is

•csonka. Fölületén palmettamustra domborodik ki, a dom-

borulatok aranyozottak. Alsó szélét aranyozott sodrony-
ionadékú keret szegélyezi.

2. A lemez kiterített képe mutatja a kiterített mustrát,

mely egymás fölött négy vízszintes sorban körülvonuló pal-

mettákból alakul. A palmetták függélyesen emelked hármas

tagú száron állanak, a középs levél ketts csúcsú tojásdad,
a két vízszintesen szétterül alsó levél hajlott tengely,
tekercses véggel. A levelek szélét pelyhes sáv szegélyzi,

harántos sáv kettéosztja a levelet és mindegyik mezben
a sávból a levél tengelye ponttal végzd háromszög vagy
vonal. A száras palmetták benne állanak hálószerén össze-

függ keretekben, melyek a szárak alját összeköt hármas

sávú hajlított szalagokból alakulnak. A legalsó palmettsor
keretét alul pelyhes szél, hegyes vég keskeny hajlított

levelek alkotják, a pelyhes keretben három kis vonalas

.gyr sorakozik a tengely irányában. A legalsó díszsor ily

levelek fels savaiból alakul, hat ily sávos levélkeret sora-

kozik, két-két sáv behajló csúcsban találkozik és a behajló

szögbl függélyesen álló pelyhezett keret mandolaidom

fels csúcsa belémegyen a fölötte álló függélyes szár alatti

szögbe ;
a levél mezejét kis vonalgyr ékíti és az alatta

lév sávos csúcs két oldalán is egy-egy kis vonalköröcske áll.

A kúp gombja alatt az egész mustra fels sorát két

egymásba fonódó hullámos sávból alakuló kör fejezi be.

D. 1., 2. Két kengyelvas, az egyik csonka. Tojásdad
idomúak. Szárai fölfelé lapulva szélesbülnek és küls szélük

•csipkézett, a fels legersebb kihajlás alatt haránt áttörés

a szíj számára. A szárak egyik oldalát bevert ezüstszálakból

alakuló gyrs tekercssor ékíti.

3. Vasnyíl, deltoid idomú, gyöngén kihajló középs

gerinczczel.

4. Vasnyíl, két ágú volt, egyik csúcsa csonka, lapos,

gerincz nélkül.

5. Vasnyíl, szélesre hajló lapos szárnyakkal, deltoid

idomú, középs gerinczczel.
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6. Vasnyíl, két ágú volt, egyik farka csonka, lapos,

középs gerincz nélkül.

7. Vaszabla. A két rúd végén két-két gyr, egyik víz-

szintes, a másik függélyesen áll. A vízszintes gyrben
egyenes oldalszár állott, rajta vaspánt, a kantárszíj ersí-

tésére szolgáló négyszög füllel. Mindkét szár és az egyik
fül csonka.

Bészterecz (Szabolcs m.). A Nemzeti Múzeum innen

1903-ban aranypitykét szerzett
;
említettem Arch. Ért. 1903.

436 ; ismertettem Alterthümer I. 721. 1. 2149. sz. ábrával.

Idoma nagyjában ötszöget példáz, csak egyik sarka

egyenes oldalú, a másik négy félköi, a szögös oldallal ellen-

tett oldala hármas karélyú, a másik két oldala körszelvény.
Szélét ferde oldallal emelked, fölül kes-

^?fe5<^ kény lécz keret szegélyzi. Közepén

tojásdad forma körül hajló inda, mely-
nek két ága a csúcs fölött egymásra
találván, mindegyik inda a csúcson túl

hurkos levél idomában folytatódik, mely
Besztereczi arany- körrel végzdik. A középs tojásidom

pityke. aljából csöppidom indul lefelé
;
oldalsó

hajlásai közepébl indás körlevél és

mellette bunkós levél hajlik lefelé, fölfelé ugyanazon pontból

hurkos levél hajlik vízszintesen jobbra-balra kétcsúcsú

huroklevél áll ki ugyanazon pontból és hasonló levél áll a

tojásidomból sarjadzó két fels levél közti szög csúcsából.

A pityke keretének négy félkör kihajlásában egy-egy akla

ül, melynek feje a fölszínen kiemelkedik.

Bihar. Karácsonyi János az Arch. Ert. 1903. évf. 66—67.

és 405
—

412. lapjain hírt ad egy temetrl (V. ö. Alterth.

II. 851.), mely a bihari vártól délkeletre a Somlyóhegyen

1902-ben elkerült. Egészben nyolcz sír jutott színre. A halot-

tak mind kelet felé néztek. A fejnél feküdt kis fém gyr,
a kar mellett a perecz, a jobb kar mellett nyílcsúcsok, csi-

holó vas, csákány és egy sírban kard. A láb mellett a ló feje

feküdt, egyéb része nem akadt, mellette a zabla, a nyeregbl (?)

maradtak brrészletek és voltak kengyelvasak. A sírok

folytatását már 1898-ban szétdúlták és a leleteket elhány-
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ták. Egy csonka kardrészietet lehetett elkeríteni bellük,,

de az nem honfoglalási korbelinek látszott.

4. tábla. Els sír. 1. Kengyelvas, széles talpú lehajló

szélekkel, szárai pálczásak, négyszög füle különválik az

alaptól és rövid nyakon függ össze vele.

^ 2. Kengyelvas széles talpú lehajló szélekkel, szárai

laposak, füle a négyszögidomot megközelíti, a szíj számára

keskeny réssel.

3. Csonka zabla, végs gyürüi letörtek.

4. és 5. Vaskarikák.

6. Nyílcsúcs rhombikus idomú lapos pengével.

7. Nyílcsúcs keskeny négyél hegygyei.
8. Vascsat négyszögkerete.

9
—12. Üveggyöngyök berakott színes sávokkal és ki-

domborodó pettyekkel.

Második sír. A. 1. Sodronyos gyr nyilt végekkel,,

anyaga ezüst.

2. Pléhes gömböcs, füle letört
; anyaga ezüst.

3. Pléhes gömböcs körülfutó két sor pontdíszszel ;:

anyaguk ezüst.

4
—8. Sodronyos karikák csonka darabjai ; anyaguk

ezüst.

9
—10. Korongos pléhek töredékei

;
brre voltak varrva

;

anyaguk ezüst.

Második sír. B. 11. Csiholó vas egyik csonka karja.

12. Csonka zabla két rúdja.

13. Csonka kengyel, talpa hiányzik, lapos szárakkal,,

füle a négyszögidomot közelíti meg.

14. Rhombikus idomú lapos nyílcsúcs.

15. Karikás vascsat, tüskéje letört.

5. tábla. Harmadik sír. A. 1. Sodronyos gyr, nyilt

vég ; anyaga ezüst.

2. Fülönfügg pálczás sodronyból, csonka és három

darabra tört, fels vége körszelvényben hajlik, alsó vége derék-

szögben hajlik, rajta, és körülfutó két párhuzamos koron-

gocska között függött a csüng, mely hiányzik ; anyaga

aranyozott ezüst.
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3. Karpereczek vékony sodronyból egymásra hajló

hegyes végekkel ;
két példány ; anyaga ezüst.

4. a. b. Orsógomb, kúpos idomú, alja lapos, függélyesen

átjáró lyukkal, fölül a kúp lapított.

5. Füles gomb ; sárga fémbl
;
2 drb volt.

Harmadik sír. B. 6. Kengyelvas széles talppal, a talp

szélei behajlók, alul középs gerinczczel, szárai laposak, füle

hossznégyszög, keskeny réssel a szíj számára.

7. a. b. Hasonló kengyelvas, a talpa kitört.

Harmadik sír. C. Cserépedény. Testét vízszintesen körül-

futó, srn álló mélyített vonalsorok és nyaka tövén pár-

huzamosan körülfutó hullámzó vonalak ékítik. Rövid nyakán

gyrütag, laposan kihajló szájjal.

Negyedik sír. 1. Szikrafakasztó quarcz-szilánk.

2. Csiholó vas, közeljáró szárai mindegyike apró gyrvel
végzdik.

4
—6. Nyílcsúcsok, pengéjük lapos, idomuk hol a rhom-

bus, hol a deltoid idomát közelíti meg.

7. a. b. Kengyelvas, csonka talpa ersen lehajló, szárai

négyélek, füle a négyszögidomot közelíti meg.
8. a. b. Kétpengéj csákány, függélyesen álló szélesebb

és keskenyebb pengével, köpje kicsorbult.

9. Csikózabla, egyik végs karikája hiányzik.

6. tábla, ötödik sír. A. 1. Tekert sodrony négy csonka

darabkája ; anyaga ezüst.

2. Keskenypántú karperecz nyilt végekkel ; anyaga
ezüst.

3. Hasonló karperecz csonka darabja ; anyaga ezüst.

4
—6. Aklák gömbszelvényes pléhes fejjel ; anyaguk

ezüst.

7. Csonka pántrész kerek áttöréssel (kapocsból való ?).

8. Pántos lemezke, rajta kúpos fej akla
;
brön volt.

9. Négyszög lemezke négy szögecscsel ; sárga fémbl.

10—12. Pántos karpereczek hengerded tekercs végei ;

sárga fémbl.

ötödik sír. B. 13. Hegyes szerszámnak(P) vasból, csúcs-

felli töredéke.

14. Csikózabla.
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15- a. b. 16. Kengyelvasak lehajló széles talppal, alján

dudoros széllel és középs gerinczczel, a szárak laposak, a fül

idoma megközelíti a négyszöget.

17. Szikrafakasztó kovaszilánk.

Hatodik sír. A. 1. Pántos gyrcske hólyagos kihajlá-

sokkal, csonka.

2. és 3. Gyöngyök ; anyaguk ezüst.

4. Kerek lapos üvegpaszta három csonka darabja ;

gyrbl.
5. Sodronykarika csonka darabja.

Hatodik sír. B. 6. Nyílcsúcs csonka darabja ;
idoma

rhombikus lehetett.

7. és 8. Nyílcsúcsok, apró fejek.

9
—

15. Pánttöredékek, anyaguk vas, valószínleg tegez

vagy puzdra fölszerelésébl.

16. Vaspánt darabja átjáró szögecscsel.

17. Kengyelvas, széles talpú, a talp lefelé hajló szélekkel,

a szárai pálczásak, a füle elválik az alaptól, trapéz idomú.

18. Vaskarika, csonka.

7. sír. A. 1. Ezüstlemezke.

2. Aranysodronyú gyr, találták a fül táján.

3. Fülönfügg, aranylemezbl, idoma cseppforma, alja

lapos, fels része kihajló, szélét és legersebb kihajlását

Bihar. Hetedik sír. A.

végig vonuló reczés huzal díszíti
;

az ábra megfordított

helyzetben ábrázolja a függt, szélesebb végérl letört a

karika. 2 drb volt.
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4. Gömböcs pléhbl, füle letört.

5. Csörg, füllel, alul harántos réssel.

6—7. Füles gombok sárga fémbl, három darab volt.

8—14. Aklák gömbszelvényidomú fejjel, némelyik még
rajta van a brön (n. sz.), egészben 106 darabot találtak.

7. tábla. 7. sír. B. 15
—16. Karperecz sodronyból, nyilt

vég ; anyaguk sárga fém.

17. Csonka kés.

18. Vaskés, hegye letört.

19. Karikás vascsat.

20. a. b. Vaspántolás töredéke, talán a puzdra vagy

tegezbl.

7. sír. C. 21—24. Keskeny vaspántok, talán a puzdra

vagy tegez vasalásából.

25. és 28. (a 26., 27. számok hiányzanak). Nyílcsúcsok,
a penge hiányosan maradt meg.

29. a. b. Kengyelvas, talpa alján dudoros szélek-

kel és középs gerincz-

czel, szárai laposak, a fül

megközelíti a négyszög-
idomot.

30. a. b. Kengyelvas,
füle elmetszett három-

szögbe futóidommal.

31. Csiholó vas, végei

gyrsek.
32. Sárga kovak szi-

lánkja.

33. Csikózabla.

34. Karika hozzá-

tapadó pánttöredékkel.

35. Pálczás gyr
csonka darabja vasból.

36. Vaskarikájú csat, tüskéje hiányzik.

8. sír. A. I. Gomb, kúpos fej, füles szárral
; anyaga

ezüst.

2. Csat sárga fémbl, karikája és lemeze egy tagban ;

a lemez három karélyú, három sávos levéllel díszítve.

Bihar. Nyolczadik sír. A,
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3. Szíj vég, fölületét félpalmettek, indák, szívidomú leve-

lek és négyszögidomok díszítik.

4. és 5. Szíjról való pitykedísz,

volt négy darab; tojásdad idomú,

négy karélyú, a karélyok behajló

szögeiben csücske, melybl a köz-

pont felé vonalas hornyolat vonul,

a közepén a négy hornyolat négy-

szög mélyedésre talál, a mélyedés-
ben négyágú idom domborodik

;

behajló karimával, alján szögecsek.

6. és 7. Hasonló pitykék, de

szélesebbek
;

volt bellök négy (?)

darab.

8. és 9. Kerekded pityke, a

fölületét domború indák, dudorok,

levelek és hármas levélidomok ékítik.

8. tábla. 8. sír. B. 10—15. Nyíl-

csúcsok deltoid idomú pengével, ge-

rincz nélkül.

16. a. b. Kengyelvas, ersen le-

hajló talppal, alsó szélén dudorral

és középs gerinczczel ;
füle a négy-

szöget közelíti meg.

17. a. b. Hasonló kengyelvas,

csupán a fül idoma és állása más.

18—23. Vaspántolásból való

pléhtöredékek.

24. Vasgyr csonka darabja.

25. Vasgyr reározsdásodott \%JM
két vaspánt töredékével.

26—28. Keskeny pántok, lapo-

san kiugró fülekkel, alul aklával, ta-

lán tegez vagy puzdra pántolásából.

29. Vascsat lapos gyrvel.
30. Kard ellenzje, két ága

lapos, szélesbül és középs csónak-

forma csúcsaiból fölfelé hajlik. Csanádi kard.

M
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31. Kard, egyél, kevéssé hajló, hegyes csúcsa letört,

a markolat vasa ferdén áll a penge bázisára és két helyen

átlyukasztott, a fa- vagy csontnyél ersítésére.

Csanád (Pest m.). 1857-ben került a Nemzeti Múzeumba

egy lelet, melyrl Nagy Géza értekezik az Arch. Ert. 1901.

évi folyama 285—286. lapján ;
v. ö. Alterth. II. 628—629.

Egyél kardból két darab, mind a kett csonka, valószínleg
összetartoztak. A nagyobb töredéken megmaradt egy darab

a kard majdnem egyenes pengéjének irányában álló marko-

latból és megvan a rövid ellenzt meg a penge tövét borító

ezüstlemez. Az ellenz körded haj lássál lép ki a penge szé-

lébl
; közepén a borító lemez föl- és lefelé nyúló hegy-

gyei kitágul és a háromszögek oldalai behajlók ;
a csúcsokat

gyönge gerincz köti össze. A penge tövét borító hüvelyszer

pántot két párhuzamos hornyolat és vele párhuzamosan
futó egyenes vonal ékíti.

Csitényi lelet (Zala m.). 1. Kengyelvas ersen kihajló

talppal, a talp két szegélye dudoros, közepett gerincz vonul

végig, a hol a talpból a szárak emelkednek, mindkét oldalt

kis körded kihajlás van, a szárak belül laposak, kívül hajló

Csitényi lelet.
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háttal bírnak, meglehets meredeken emelkednek, a fül

meredek oldalú trapéz idomát példázza.
2. Kengyelvas, talpa hasonló az elbbi kengyelvaséhoz,

de a szárak tövén nincs körded kiugrás, a szárak laposabban

emelkednek, a fül idoma inkább a négyszögöt közelíti meg,
az áttörése keskeny hossznégyszög szabályos idom.

3. Csikózabla, a két rúd négyélú. A Darnay-féle
múzeumban Sümegen.

Czeglédrl szerzett a Nemzeti Múzeum régiségtára

1902-ben egy 3
-

i cm. átmérj kis csillagformájú ékszert ;

anyaga rossz ezüst. A csillag négy ága derékszögben áll,

a küls csúcs mindig gömböcsös és két-két ág behajló talál-

kozó szögén is gömböcs domborodik. A lemez közepén ugyan-
csak gömböcs emelkedik ki és innen a

behajló szögek felé derékszögben álló

négy lécz ágazik ki. Ezek a léczek és a

keresztágak küls szélén vonuló lécz bels

szélükön csúcsos tojásidomú mezt kere-

teinek be, melynek lapján a középten-

gely irányában tompa gerincz emelkedik.

A mélyebb mezk és a keret is aranyo- Czeglédi ékszer,

zás maradványait mutatják. Az ékszer

lemezének az alj án minden küls gömböcs alatt kis fülecske

volt, melyeknek segítségével valamely alapra lehetett az

ékszert ersíteni.

Debreczen város hajdusámsoni majorsági földjén Maurer

Emilia úrasszony 1906-ban talált lovas sírt és azt kiásatta ;

ugyanazon a helyen Zoltai Lajos, a debreczeni múzeum re
is ásatott, de siker nélkül. Ugyan a sírleletekrl rajzokat
közölt a debreczeni kalendárium 1907. évfolyamának 51.

lapján. E rajzok alapján adunk a tárgyakról rövid hírt.

Látunk egy úgynevezett csikózabiát, rúdjai körded át-

metszetek és karikái is gömbölyded fölülettel bírnak.

A két kengyelvas talpa kevéssé kihajló és széles, szárai

laposak, fülei szabálytalan négyszög formáját példázzák.

Van a leletben egy bronzlemez fül, melyre harántosan a

fül körded nyílására tompított szög hossznégyszög lemez

aklákkal van reáersítve. Rendeltetése bizonytalan. Három
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nyílhegy közül kett megközelítleg trapéz idommal bír, a

harmadik két ágú.

Egy ezüst ujjgyürü rajza nem elég világos, hogy idomát

bizton meg lehessen állapítani ; úgy látszik, hogy íejes gyr
és a fej foglalványán öt börtü ül. Három kis bütykös pityke

rajza sem elég szabatos.

Van még egy gömbölyded gomb és két fél gomb.
Demecser község (Szabolcs m.) kötelékéhez tartozó Bor-

.zsova pusztán 1900-ban a Dinnyéshegy dlben szltalaj

forgatása alkalmával sírok kerültek elé, melyekbl néhány

tárgy a szabolcsmegyei múzeumba jutott. A leletrl leg-

elbb dr. Jósa András a Nyírvidék 1902. évi márcziusi szá-

mában adott hirt
;
utóbb leírtam az Arch. Ert. 1902. 298

—
299. lapjain ;

v. ö. Alterth. II. 629
—

630.

9. tábla. 1. Vasszablya kevéssé hajló egyél pengével, az

ellenz két szára a penge irányában hajló, markolata ferdén áll.

2. Vasszablya hajló egyél pengével, az ellenz két szára

vége felé szélesbül és lapul, a markolat csonka, ferdén állott.

3. Vascsákány ketts pengével, egyik szélesebb, másik

keskenyebb, mind a két penge függélyesen áll, úgy mint a

köpü, melynek széle körszelvényben emelkedik ki fölül és

alul a két kar felületébl.

4. Sodronyos karperecz felerésze, hegyes véggel, sárga

fémbl.

5. Füles gomb, fölülete hatlapú, kerekded.

Domaháza (Borsod m.). Legalább is két lovas sírból

való tárgyak maradtak fönn
;
Arch. Ert. 1902. 300—301. 1.

1 . tábla. 1. Kengyelvas, széles, ersen lehajló szélekkel

-és alul gerinczes talppal, szárai szélesek, laposak és fölül

-csúcsba futók, a csúcs tompa és szabályos hossznégyszög-
idomú áttörés szolgál a szíj ázásra.

2. Hasonló, de csonka kengyelvas.

3. Kengyelvas, széles talppal, pálczás szárakkal, füle

négyszög és a száraktól kis beugrással különválik, az át-

törés szabálytalan.

4. Lándsacsúcs vasból, keskeny, kevéssé kihajló szár-

nyakkal, tompa gerinczczel, ersen hajló köpüvel, a köpü
alsó széle táján lyukkal az ersít szög számára.
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5. Zabla csonka rúdja.

6. Csiholó vas, csonkaszárú.

7. Csonka hevederkarika vasból.

Dunapentelérl szerzett a Nemzeti Múzeum régiség-

osztálya 1903-ban egy kis 2'6 cm. hosszú háromszög
lemezes dísztagot, melynek formája nagyjából hosszúszárú

háromszögöt példáz, hosszabb oldalai kissé kihajlók, rövi-

debb oldala közepett és két végén csúcscsal kihajló, de

közben két körszelvény módjára behajlik, csupán egyik

lapját ékítik laposan kihajló domborulatok. A hosszú tengely

irán\ában álló mandolaformájú kidomborodó lapot keske-

nyebb pálczakeret és ersebben kiemelked sáv fogja körül.

A keskeny oldal középcsúcsából a keskeny oldal végs csú-

csáig inda vonul és az oldalsó csúcsokon levéllé

szélesbül
;
a hosszabb oldalokon csipkézett a

karima, az alsó hegy gömböcsös vég.
Dunaszekcs. A Nemzeti Múzeum régiség-

osztályai905-ben régiségkeresked útján jutott

egy kis lelet birtokába, mely állítólag Duna-

szekcsn a Tüskehegy nev domb nyugoti olda- Dunapentele.
Ián került elé; említettem Arch. Ért. 1906. 85. 1.

11. tábla. A. 1. a. b. c. ezüstkorong pléhbl, átmérje

7*4 cm.
;
két példány van, mely ugyan kicsorbult, de vilá-

gosan engedi fölismerni a laposan kipréselt és vonalas sze-

gélylyel bíró ábrát. Körszegélyét kiemelked lapos sáv

kereteli be
;
a keret két ellentétes helyén egészben hét át-

tört lyuk van a korong odaersítéséie. A bekerített mez-
ben foglalt domborulat díszítménye központba helyezett

homorú oldalú négyszög körül keresztbe állított négy pal-

mettformát mutat. Mindegyik palmett két tekercses vég
nyújtott, hullámzó tengely levélbl alakul, melynek beugró

szögében egyik lemezen sávos szél szívidom, a másik leme-

zen egyszer sávos keret tojásdad levélforma ül. Az oldalsó

levelek sávos szélei a tengely irányában mandolaidomot

körítve egyesülnek és az egyesülés helyén körszelvény
harántos sáv jelzi az összefutast, azontúl a középs négy-

szög két oldalán a két sáv különválik és mindegyik sáv ismét

két párhuzamosan vonuló sávra szakadván, belefut a szom-

Hampel : A honfoglalás emlékeirl.
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szédos palmett szárába. A tekercses vég sávos levelek hosz-

szabb mezejében a hajlított oldalú háromszög rövid oldalá-

ból indul kis háromszög nyújtott hegye vagy vonal jelzi a

mez tengelyét ;
a lemez közepén ül négyszögben négy-

szirmú virág körvonalait vésték be. Egyik lemezen az ötvös

a négyszög egyik oldalvonalát hibásan megduplázta ;
a hol

az oldalsó levelek a szomszéd palmetták oldalsó levelével

összeérnek, beugró szög támad, melybl tojásdad levél n ki.

Karperecz három összefont sodronyból alakul, nyilt

végekkel, mindegyik végén kihajló hurok, melyben a har-

madik sodrony körhajlással végzdik.

Pityke rossz ezüstpléhbl, közepén köridomú áttörés,

körülötte gyöngykeret, a pityke szélén dudoros karima ;

alján három kis gyrs fülecske
;
két példány van.

B. Dunaszekcs (Baranya m.). Szíjról való hatkarélyú

pityke sárga fémbl. A karélyok szélén fölhasított sáv vonul,

a karélyok közébl kördudor emelkedik ki. A mezt ékít

domború idom palmettát példáz, hosszúra nyúló hurokszer

levelekkel. A fels levélpár kiindulásán gyr ül és kúpos
levél borítja a közt. A pityke alján három akla. (Arch. Ért.

1902. 315 ;
v. ö. Alterth. II. 630.)

Esztergom. Az esztergomi érsekmegyei könyvtárban
riznek boglárt sárga fémbl, melynek eredete bizonytalan.

Középs dudorból kiinduló négy szirom domborodik ki rajta

és hegyével érinti a dudoros keretet. Keretébl fülecske áll

ki. V. ö. Alterthümer II. 759.

Esztergom. Keresked útján szerzett a Nemzeti Múzeum

1901-ben lovas sírból származó régiségeket, melyek állítólag

Esztergom vidékérl valók. Arch. Ert. 1902. 438 és 441.

V. ö. Alterth. II. 859—860.
12. tábla. A. 1. Kengyelvas, háromszög, egyenes széles

talppal, pálczás szárakkal, füle külön tagozódó kerekded

lemez.

2. Kengyelvas, talpa lehajló szélekkel, fölfelé hajló

szárai pálczásak, lemezes fülbe futnak, a fül széle kicsorbult.

3. Oldalrudas zabla, a rudak végein gombos dudorodás.

4. Lándsacsúcs, keskeny, egyenes szél szárnyakkal,

közepett gerinczczel, köpüje nyolczoldalú, nyilasa felé ersen
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szélesbül, fels végén keskeny gyrtag határolja, nyilasa
szélén díszített sáv körítette, melyen hullámvonal nyoma
látszik.

B. i. és 2. Pántos karpereczek szélesbül és körszelvény

végekkel ;
rossz ezüstbl.

3. és 4. Lemezek, egyik csonka, másik négyszög, rossz

ezüstbl, egyik rövidebb oldalán lyukakkal.

5. Sodronyos gyr egymás fölé hajló végekkel sárga
fémbl.

Esztergom. 13. tábla. Az egyházmegyei könyvtárban
riznek érdekes szablyát. (V. ö. Alterth. II. 632—633.) Az

egyél hajlított penge meglehets ép, a markolat a penge
tövébl egyenesen kiindulva, a penge iránya felé görbül.

A. 2. a körszelvény ellenz, egész hosszában gerinczes,

anyaga sárga fém. Küls oldala közepén sarokra állított

kis négyszög domborodik ki az ellenzn, a gerinczen álló

két sarokból a gerinczet kísér két párhuzamos vonalmélye-
désben talán ezüstszál volt, mindegyik vonal mélyebb ponttal

végzdik. Hátsó oldala gerinczes és nélkülözi a vonaldíszt.

Két vége gömbidomú, fölületét keresztidomba helyezett négy

mélyített vonal díszíti, talán ebben is ezüstszálak voltak.

Az ellenz alatt még megvan a markolat burkolatából egy

háromszög ezüstlemez, a háromszögbl kiálló nyujtványból

megvan még a laposfej szögecs, mely a markolatra ersí-

tette. A markolat tüskéjének közepe táján átjáró szögecs

vaslemezkét szorít, ez utólag kerülhetett reá, talán mert a

markolat fája meglazult. A tüskén még más két szögecs-

bl a fej, illetleg az áttörés maradt meg.

Gégény (Szabolcs m.). Dr. Jósa András az Arch. Ert.

1904. 175. és 176. lapján hírt ad egy kincsleletrl, melyre
a gégényi határban lév Monokdomb nev homokmagas-
laton véletlenül akadtak.

1 . tábla. 1. Ezüstcsésze gömbszelvény, sima fölülettel,

vastagodó széllel.

2. és 3. Két ezüstboglár, ötkarélyú, közepett gombszel-

vény sima dudorodás, mely körül ötszög lécz emelkedik,

minden szögébl egy-egy egyenes lécz megyén két-két karély

közé és kis szélesbüléssel végzdik a karélyok közt. Alsó
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részükön két. apró gyrücske. Ilyen boglár hét darab volt,

a csésze alatt lelték.

Akadt még három szívidomú csüng ezüstlemez, köze-

pett körded mélyedéssel, mely aranyozott.

A kincs környékén rendezett ásatás nem járt ered-

ménynyel.

Gyr. Az avarkori sírmez éjszakkeleti részén vegyesen
avarkori sírokkal néhány magyar pogány sír is elfordult,

csakhogy ez utóbbiakban a halott fejjel nyugotnak feküdt,

míg az elbbiekben a halott mindig észak-déli irányban volt

eltemetve. A temet e tája modern idben trágyalerakodó

helyül szolgálván, a földön átszrd trágyáié a sírokban

volt vastárgyakat tönkre tette. Csupán az egyik férfi sírban

találtak rhombikus idomú nyílcsúcsot, egy más sírban át-

lyukasztott olasz pénz volt (a sírok sorában a 26. sz.), leg-

több melléklet volt a 47. sz. ni sírban (A., B., C). A lele-

tekrl értekezik Börzsönyi Arnold Arch. Ért. 1903. 67
—

69 ;

Alterth. II. 860—861.

14. tábla. A. Üveggyöngyök, egyes, ketts és hármas

példányok, fehéres, zöld, kék vagy sárga színek
;

a 47.

sírban találták.

B. Láncz, mely fülönfügg csonka darabján csüng.

Anyaga ezüstsodrony. Ketts hurokra hajlított szemekbl

alakul
;
a hurkokat szélesebb hajlásúkkal egymásra borították,

keskeny végük fülnek szolgál a szomszéd szem széles haj-

lásán való bekapcsolására. A lánczközben sodronygyrü áll,

melynek végei egymás fölé vannak csavarva. A fülönfügg

sodronyból való két vége letört, valószínleg a hátat alkotó

darabbal párhuzamosan állottak
;
hátán füles kihajlás alján

hurokszer kis fül, az elbbin rajta csüng a láncz, az utóbbin

lóg a pálczás csüng, mely eredetileg egyenes volt
;
három

pléhes gyöngy ült rajta és a pléhek közein vékonyabb sod-

ronyból alakított hengerded tekercs borítja a pálczát. Most

a gyöngyökbl csak egy ép, két félgömbbl készült, mely
szorosan záródik.

C. 1. Jámbor Lajos-féle ezüstérem. 2. Lothár király-

féle mailandi ezüstérem. 3. Provencei Hugo-féle mailandi

ezüstérem. 4. Lothár Hugo-féle paviai ezüstpénz ;
vala-
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mennyi a X. századból. A pénzekkel volt két átlyukasztott
kerek ezüstlemezü korong ;

a csontváz mellén három pityke
és egy dísz nélküli összehajtott bronzlemez és a jobb keze

ujján kissé aranyozott ezüst gyürü, fején hólyagos keretben

és reáhajló nyelvekben üvegpaszta.
Hajdu-Böszörmény . 1901-ben a Nemzeti Múzeum innen

lovas sírok maradványait kapta. Arch. Ert. 1902. 437. és

439. V. ö. Alterth. II. 850—851.

15. tábla. A. 1. és 2. Kapcsos pityke, három darab,

rossz ezüstbl, alul aklákkal, szívidomúak harántos négy-

szög áttöréssel. A rajtuk kidomborodó levéldíszrl lásd

Arch. Ert. 1904. 115. 1.

3. és 4. Hasonló pityke, de áttörés nélkül, három darab,

alul aklákkal. A rajta laposan kidomborodó levéldíszrl

lásd Arch. Ert. 1904. 115. 1.

5. Szíj vég, rossz ezüstbl, alján hajlított szögecsekkel.

A fölületét díszít levélidomú domború mustráról lásd

Arch. Ert. 1904. 120. 1.

6. Pántos karperecz, tojásdad idomú végekkel, sárga

fémbl.

7. Füles gomb sárga fémbl.

8. Lemezes gyr, két darab, egyik ezüstbl, a másik

aranyozott bronzból, három lyukkal.

9. Kisebb lemezes gyr, bronzból, fels széle aranyo-

zott, aljából kiálló szögecsek.

10. és 11. Fülönfüggk, mindegyik hiányos, de a kett

együtt világosan mutatja a formájukat. A gyr hosszúkás

tojásdad idomú, nyilt végekkel, a fels hajláson, a nyilassal

ellentett oldalon vízszintesen áll ki gömböcsben vég-

zd peczeg. Az alsó hajláson két kis dudor között csüng

le egy vékony pálcza, rajta négy üres üveggyöngy, négy
közben a pálczát borító vékony sodronyhengerke választja

el a gyöngyöket a fels karikától és egymástól. Anyaga

sárgaréz.

12. Keskeny pántlemez sárga fémbl, szögecsekkel az

alsó oldalán.

B. 1. Csonka kengyelvas, szárai négyélek lehettek, a

fül négyszög és kiválik az alapjából.
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2. Kengyelvas, lefelé hajló talppal, tojásdadon fölfelé

hajló négyél szárakkal, négyszög füllel, melybe a szárak

belefutnak.

3. Zabla felerésze, az oldalszár pálczája fels végén

meghajlik, alul pálczás füllel, a rúd külsején második gyr.
4. Zabla fele, az oldalszár két vége felé vastagodik, a

szár közepén négyszög fül.

Hódmezvásárhely (Pest m.). Az ev. ref. collegium gyj-
teményében sírleletet riznek, mely a »Szllhalom«-ból szár-

mazik. Lovas sír volt
; megmaradt a koponya csonka darabja

és két vaskengyel. Talpuk széles és kevéssé kihajló, szárai

tompa szögben futnak össze és fülének idoma körded. V. ö.

Alterthümer II. 759.

Kiüti (Somogy m.). 1904-ben bögrében Szent László-

féle érmeket leltek, melyeket a Numismatikai Közlöny 1904.

4. füzetében ismertetett Börzsönyi Arnold. Ugyanabban a

bögrében volt néhány ékszer, melyekrl ugyancsak Börzsönyi
Arnold adott hírt az Arch. Ért. 1904. évf. 96. lapján ;

v. ö.

Alterth. II. 861—862.

A. 1. Gyr négyél sodronyból, közeljáró keskenyül

végekkel.

2. Halántékgyr vékony sodronyszálból ; anyaga ezüst.

3. Gyrs pánt csonka darabja, két küls szélén rovát-

kos sodrony, közben két lyukas áttörés. Közben ugyancsak
rovátkos sodronyszál két

apró, körded kihajlással.

Ismeretlen rendeltetés

ékszer
; anyaga ezüst.

B. Ugyancsak Kili-

tin lelt pitykérl ad hírt

Börzsönyi Arnold az

Arch. Ért. 1905. évf. 186. lapon. Anyaga sárga fém. Szív-

idomú kidomborodó sávszegélyzi és osztja fölületét egy négy-

szög és két tojásdad mezre. A sávos hurokba foglalt két

tojásdad, mélyített mez hosszú oldalával ferdén egymás felé

hajlik és csúcsa lefelé fordul, a mezben vékony léczkeretben

tojásdad idom domborodik, mind a kett követi a mélyített

mez kerületét. A két sávos hurok küls szélén fölül és

Kiüti. B. Kiliti. A.
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alul két-két kis körhajlású kiugrás van, közepett pont-

mélyedéssel. Az alsó mélyített négyszöget a függélyes ten-

gely irányában álló elválasztó fal két háromszögre osztja.

A pityke alján három kampósan kiálló szögecs.

Kiskunhalasi leletek.

16. tábla. A. Puszta-Balota területérl a kunhalasi határ-

ban származik egy áttört szívidomú pityke. Arch. Ért. 1902.

305 ;
Alterth. II. 646. A sávos kerettel szegélyezett mezben

kidomborodó díszítmény, közös szárból kétfelé hajló három-

háromlevel ág, közepett a beugró szögbl emelked hármas

levéllel. Anyaga rossz ezüst.

B. Puszta-Bodoláról (ugyan csak a halasi határban) van

hat tárgy, melyekrl nem tudni együtt lelték-e
; valamennyi

sárga fémbl való. Arch. Ert. 1902. 305
—306 ;

Alterth. II.

646—647.

1. Csonka tárgy, talán keresztidomú volt.

2. és 3. Szíj díszítésébl való lemezkék, ötszögek.
A két hosszabb széle mellett félpalmett domborodik ki

és indaszár, mely aljából a csúcsáig ér. A csúcsfelli két

keskeny oldal mellett kétlevel virágkehely és a benyúló

szögbl kinöv tojásdad levél
;
az ellenkez ötödik oldalon

a beugró szögben gumós idom ül.

4. Holdidomú csüng csonka darabja, a szarvak lefelé

hajlanak, fölül hengerded füllel.

5. Pántlemez, talán szekrénykérl való.

6. Csat csonka darabja, a karika és a szíjra való áttört

négyszögkeret egy tagban van öntve. A karika ferdén álló

lapját párhuzamosan sorakozó rövid hornyolatok ékítik.

C. Puszta Inoka, a halasi határban. Arch. Ért. 1902.

306—307 ;
Alterth. II. 647

—
648. 1. és 2. Rhombikus dísz-

togok, gyöngyözött kerettel, közepett vékony léczkeretben

gömböcs, alján két hurokforma fül. 3. és 4. Kerek pitykék

gömbszelvény ezüstlemezbl, középs kidudorodó köri-

dom felé öt kör tag emelkedik a szélébl
;
alul ak'a.

5, 6. és 7. Gömbszelvény kisebb pitykék ezüstlemez-

bl
;
alul akla.

iy. tábla. D. Puszta-Rekettye. Arch. Ért. 1902. 307 ;

Alterth. II. 648.
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i. Szívidomú pityke, két példány, sárga rézbl. Keretes

mezben ketté hasított négylevelü palmettadísz domborodik

ki a beugró szögben gumós töltelék. Alján három szögecs.

Anyaga sárga fémbl, egyik példány íölületén ezüstözés

nyoma.
2. Hasonló pityke, csakhogy a palmett középs le-

velének a helyét szabadon álló gömbös domborulat fog-

lalja el.

3. Pityke hosszúra nyúló szívidommal, széle három-

karélyú, a beugró szögben mindig gumós levélke. Alján ers

szögek.

4. Csat gyrjének és nyelvének borító lemeze sárga
fémbl.

5. Ezüstkorongocska csonka két darabja, rajta egyen-
szárú keresztke és bet (?) függélyes tagja domborodik ki

a háta közepén emelked gerincz.

E. Zsana puszta. Arch. Ert. 1902. 308 ;
Alterth. II. 648.

1. és 2. Korongok ezüstlemezbl, három központi gyöngy-
körrel

; apró áttörések a lemezek ersítésére szolgáltak.

3. Ujjra való gyr sárga fémbl. Körded fejlapját

bevésett csillagidom és az ágak közt négyesével csoporto-

suló pontocskák díszítik.

4. és 5. Kéttagú csüng, a fels tag korongos, középs
mélyített mezbl kiálló gömbszelvény dudor körülfutó

simaszárú gyr ; alján szögecs. A róla csüng szívidomú

lemezt két hornyolat ékíti, mely követi a küls szél idomát.

Anyaga rossz ezüst.

6. és 7. Pitykék, alul füllel követik a 3. és 4. csüngk
fels tagjának az idomát

; anyaguk rossz ezüst.

8. Sodronygyr, rajta csüng, csigaidomra sodrott

gömbbel.

9
—

15. Üveggyöngyök. 9. Kékes fekete, zöld betéttel.

10. Feketés üvegbl, benne hurokforma fehér betét, minden

hurokban zöld petty. 11. Fekete alap, vörös betét és zöld

petty. 12. Fekete alapon fehér hurok és benne sárga petty.

13. Fekete alapon zöldes hurok és zöldes petty. 14. Fekete

alapon körülfutó sárga dudorok. 15. Zöld hurok, minden

hurokban zöld petty.
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Kóka. (Bács m.) Ifj. Frey Imre az Arch. Ert. 1906. évi

folyam 191. és 192. lapján özv. gróf Pálffy Pálné birtokán

földforgatásnál elkerült lovas sírokról ad hírt. A sírok leg-

nagyobb része már fel volt dúlva, mikor Schaeffner Károly

gazdász közbelépett. Egy sértetlen sír felbontása az szeme

eltt folyt le és megmenthette egy régebben feldúlt sír némely
mellékletét. A sértetlen sírban a csontváz kelet felé fordított

arczczal feküdt
;
lábánál lókoponya és lónak négy lábszár-

csontja feküdt. Az ember mellett kutyának koponyája is

volt. Volt két kengyelvas és egy ép zabla. A kengyelvas

talpa kiszélesedett és szélei lehajlók, alján gerincz fut végig ;

a szárak keskenyek és laposak. Egyiken a fül szabályos

négyszög volt, a másikon szabálytalan volt az idoma. A zabla

csikózabla formájával bírt. A másik sírban a csontok össze-

vissza hevertek és sok csont hiányzott. Csak kengyelvasat

találtak, melynek idoma a másik sírbeli kengyelvasak for-

májával egyezett meg.
Köleseirl (Tolna m.) szerzett a Nemzeti Múzeum régiség-

osztálya 1903-ban négy rhombikus lemezkét és egy áttört

pánttöredéket, melyek nyilván szétdúlt sírból erednek.

1. és 2. Díszít lemez, rhombikus idomú, a hosszabb

tengely irányában 2 cm., a rövidebb irányában 1*2 cm.

a terjedelme. Szélét dudoros keret szegélyzi, melyen ugyan-
csak rhombikus idomú gyöngyözött domború sáv vonul a

kissé kihajló középtér körül.

Alján a két hosszabb csúcsa

alatt félkörben lehajló szöge-

cses fül. Szereztünk belle négy
darabot.

3 Pántdarab, négyszög,
három oldalán ferdén lefutó

lapok határolják a középs áttörést, a negyedik oldala ron-

csolt szél
; alján a négy csúcs alatt egy-egy szögecs áll ki.

Hosszabb mérete 17 cm., rövidebb 16 cm.

Kotaj (Szabolcs m.). Dr. Jósa András a szabolcs-

megyei múzeum számára megmentett egy lovas sírból

ered vastárgyakat. Arch. Ert. 1902. 299
—300 ;

Alterth.

II. 649
—

650.

Díszít lemez.
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i8. tábla. i. Kengyelvas négyszög füllel, lapos szárak-

kal, talpának két széle lehajló, alul gerinczes.

2. U. o. hurokszer füllel, pálczás szárakkal, lehajló

szél talppal, alján gerinczczel.

3. U. o. hasonlít az elbbihez, de a talp alján nincs

gerincz.

4. U. o. hasonlít az 1. számúhoz.

5. Lándsacsúcs vasból, keskeny, egyenes, szél szárnyak-

kal, hosszú köpüjének a szélén gyrs szegély lyuk a nyél

ersítésére.

6. Csikózabla vasból.

Kunszentmárton-szentesi-út. Ez út építésekor 1899-ben

egy kis domb fenekén homokásás közben találtak régiségeket,

melyeket a munkások széthordták és melyekbl Csallány

Gábornak sikerült többet a szentesi múzeum számára meg-
menteni. Lásd Csallány Gábor közleményét a leletrl az

Arch. Ért. 1905. 34. és 35. lapjain.

ig. tábla. 1. Pántos karperecz ezüstözött sárga fémbl,
kerekded nyilt végekkel ;

a végein tojásdad idomú foltok

azt tanúsítják, hogy ékítés volt rajtuk.

2. Szíjvég, három egyenes és egy kihajló széllel. A dudo-

ros keret gömböcsökbl és hosszúra nyújtott dudorokból

alakul, a gömböcsökön pontmélyedés. A két keskeny oldal

közepén a dudorból a mezre terjed csúcsos levél dom-

borodik. A mez közepén gömbszelvény dudor gyöngyözött

keretben, a keret négyszöge felé álló szívidomú domború

levél áll ferde kereszt szárai módjára. Alsó lapjának négy

szögében egy-egy akla.

3. Korongos boglár gyöngyözött szegély középs dudor-

ral, mely körül négy szivet példázó levél áll, a peremes

szegély elmetszi a levelek küls csúcsát. Anyaga rossz

ezüst; alján négy 1
-2 cm. hosszú hegyes szög, mely kemény

tárgyba volt mélyítve. Csallány úgy véli, hogy a boglár pai-

zsot ékített.

4. Korongos boglár, a fölületét díszít négylevel rozetta

nagyjából olyan mint az elz bogláron ;
itt más a keret,

mely gömböcsökbl és dudorokból alakul. A keretébl gyrs
fül áll ki

; alján négy rövidebb szög áll ki
; négy darab volt.
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5. Korongos boglár, közepett gyöngykeret gömbszel-

vényü dudor, melybl három szívidomú levél indul ki.

A leveleket ékít mélyített vonalú rajz hiányosan maradt.

Nyilván körbe hajló két indából alakult, mely a szív csúcsá-

ban hegyes szögben összetalál és melynek két hajlásán a

szív szögével párhuzamos vonalú szög idoma köt össze

fölülrl. A keret hat hosszúra nyúló keskeny sávos hurokból

áll
;
a hol a három levél csúcsa belefut a keretbe, ott kisebb

sávos gyr domborodik ki, két-két levél közében nagyobb
a sávos gyr. Alján három szögecs.

6. Korongos boglár, közepe gömbszelvény dudor, körü-

lötte négy levél, széle peremes, gyrs füllel a peremen ;

alján három szögecs ;
volt hat darab.

7. Korongos boglár, közepén gyöngykeret gömbszel-

vény dudor, körülötte három szívidomú levél, melynek
csúcsa a hatoldalú keret egy-egy sávos gyürücskéjére talál,

a keret másik három pontján is ily sávos gyrcske, köztük

pedig dudor
; alján három szögecs.

8. Gömbszelvény ékszer, közepén átjáró hengerded

lyukkal, lehajló oldalai rovátkosak, alja simalapú, alsó szé-

lén állati ft példázó nyújtványnyal. Volt belle két darab.

Csallány a lelet helyén ásatást rendezett, de siker nélkül.

Lébeny-Szent-Miklós (Mosony m.). Szlforgatáskor lovas

sír került el, melynek tárgyai a gyri múzeumba jutottak.

Börzsönyi Arnold az Arch. Ert. 1905. 186— 187. lapjain ad

róluk hírt.

ig. tábla. 1. Kengyelvas négyél szárakkal, talpa szélei

lehajlók és alján gerincz vonul, füle megközelíti a négyszögöt.

2. és 3. Nyílcsúcsok, egyik majdnem ép, a másiknak

megcsonkult a pengéje ;
a penge rhombikus és nélkülözi a

gerinczet.

4. Zabla, oldalrudas, a küls karikák letörtek.

5. Kerek pityke, ezüstözött, körded mélyedéssel, sávos

kerettel, melyet zigzeg vonalakkal díszítettek ;
szélébl kis

peczeg áll ki
; alján három szög.

Nemes-csa (Komárom m.). A komáromi múzeum innen

származó csonka csatlemezt riz, mely a bold. Végh Ödön

gyjteményébl származik, tehát valószínleg Végh Ödön
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birtokán került el. Ugyanonnan származik az ismert sír-

lelet. (Honfogl. Emi. 673. 1.) V. ö. Alterthümer II. 758. és

759. 1. A lemeznek mintegy felerésze van meg, anyaga sárga

fém és rajta ezüstözés nyomai maradtak meg.
A lemezt léczkeret szegélyzi, hossztengelye

irányában növénymustra lapos domborulatban

emelkedik, legalul közepett gyrbl kétfelé

körded végzéssel kiálló indaszár áll ki, e fölött

Nemescsócsai
fer"dén fölfelé ugyancsak fölfelé hajló körrel

csatlemez. végzd két indaszár emelkedik a közepett

függélyesen álló keretes levél tövébl és ez az

idom fölfelé csatlakozva ismétldik, a fels idom közép-
levele és két oldalhajtása fels szélét fölfelé hajló ketts

rétü ívszelvény köti össze.

Öcsöd (Csongrád m.). Csallány Gábor 1902. és 1904-ben
Öcsödön lelt régiségeket szerzett a szentesi múzeum számára

és azokról hírt adott az Arch. Ért. 1905. 35. és 36. lapjain ;

v. ö. Alterth. II. 656—657.

ig. tábla. 1. Szíj vég sárga fémbl. A hossztengely irá-

nyában a csúcstól kiindulva három kidomborodó idom ismét-

ldik. Kéthegy keskeny hurkos levél hegyébl kétfelé hajló

száron fél palmett simul a hosszú szél keretéhez, a rövid

középszáron dudor és a szárból kétfelé hajló szirom nyúlik,

melynek beugró szögébl kéthegy keskeny hurok nyúlik a

következ idom indáinak behajló szögébe. A lemez alján

három szögecs.

2. és 4. Szívidomú pityke sárga fémbl. A szív hegyében
közös gömböcsbl (szögfej) kiinduló három hegyes keskeny
hurok ül. A levelek beugró szögébl inda ugrik ki és a levél

valamint a pityke szélét követve, a szív beugró szögénél a

középs levél fels csúcsa felé körben hajlik és háromszirmú

virággal végzdik. A két inda között a szív behajló szögében

gömböcs (szögecs feje), melybl kétfelé rövid inda szegélyzi

a hajló indát. Az alsó hármas levél középs hurkos tagját

a két indaszárra futó pálczás keret foglalja be. Anyaguk
sárga fém

;
volt 10 darab, nyolcz darab lánczczal, két darab

meghajlított szöggel volt a szíjra ersítve.

3. és 5. Áttört pitykék szélesre nyúló szívidomot pél-
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dáznak. Ismétldik szétnyujtott téren az elbb leírt dom-
ború díszítmény rajtuk. Csakhogy ezúttal a harántosan álló

tojásdad áttörés miatt a két indás virág széjj eláll és az át-

törés fels szélén futó keret köti össze a két párt és az alsó

középs hurkos levél csúcsát. Az áttörés küls keretének

középs pálczájának két végén gömböcs, melybl kétfelé

rövid inda hajlik a virágos indaszárak görbületére. Alul

öt szögecs. Három darab volt.

Öcsödön a Kenderes halom tetején 1904-ben két csont-

váz mellett lelt három halántékgyrüt kapott Csallány
Gábor a szentesi múzeum számára és ugyancsak a halom

közelében lelt két halántékgyrüt, mely dr. Baky Endre

szlejében került elé, kapott Csallány ugyanazon múzeum
számára és adott róluk hírt az Arch. Ert. 1905. 42. lapján.

Oroszlámos (Csongrád m.). Tömörkény István az Arch.

Ért. 1904. évfolyam 264
—

270. 1. 1901 és 1903-ban az orosz-

lámosi halmokból elkerült sírleletekrl ad hírt. Már 1901-ben
talátak a munkások földhordás alkalmával öt sírt, egyben

lófej is volt. Az ott lelt tárgyakból két sima, sárga fémü kar-

perecz, egy szíj vég, egy halántékgyrü, egy füles gomb és

két kisebb lánczszem került a szegedi múzeumba. 1903-ban
az oroszlámosi vasúti állomástól északkeletre es halomról

nagy földtömegeket hordtak el s ekkor bizonyára sok lelet

került el a földdel együtt. A mintegy két holdnyi területen

egészben tizenhárom sírt bontottak szét. A munkások állítása

szerint a csontvázak lábbal nyugotnak feküdtek. Nem min-

den sírban volt melléklet. A megmentett tárgyak a szegedi

múzeumban riztetnek. Egyik sírban lókoponya és lábszár

is volt.

2^. tábla. A. 1. és 2. Két kengyelvas, csonkák. A talp

kevéssé lehajló, a szárak laposak, a fül trapéz idomú.

3. és 4. Vascsat, egyik csonka.

B. 1. Sodronygyr sárga fémbl.

2. Gyr három ferdén összefont huzalból ; anyaga ezüst.

3. Sodronygyr, közeljáró végekkel ; anyaga sárga fém.

4. és 5. Halántékgyr ; sárga fémbl.

6. Zárt sodronygyr ; sárga fémbl.

C. 1. és 2. Karpereczek ezüstpántból kerekdeden kihajló
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végekkel, a végeket reáforrasztott ékítmény díszítette, mely-
nek nyoma még meglátszik.

3. és 4. Karperecz sima sodronyból csúcsos végekkel ;

anyaga sárga fém.

5. Karperecz, hasonló, csakhogy végei harántos rova-

tokkal ékesek
; anyaga sárga fém.

6. Karperecz két összefont sodronyból, hurokszer

végekkel ; anyaga sárga fém.

21. tábla. D. 1. és 2. Pántos karpereczek ezüstbl, kerek-

deden kihajló végekkel, a végs kihajlást reáforrasztott

és három szöggel reáersített tojásdad lemez ékíti
; mely

hólyagosan emelkedik és gyöngyözött kerettel befoglalt

tojásdad idomú pasztát ;
a lemez küls széle közepett nagyobb

és mellette két kisebb levéllel végzdik ;
a kereten aranyozás

nyomai.

3. és 4. Korongos boglár ezüstbl, a mélyedésben ara-

nyozás ; közepett dudoros keretbe foglalt gömbszelvény, a

küls keret táján hét kisebb dudor, melyet a központ felé

hajló ívszelvényü léczek kötnek össze. Alul szögecsek ;
volt

hat darab.

5. és 6. Korongos boglárok ezüstbl, a mélyedésben ara-

nyozás nyoma ; csonkák, a középs keretbe foglalt gömb-

szelvény dudort a gyöngyözött küls keretbl a központ
felé álló kidomborodó félkörkarélyok fogják körül

;
alul

szögecsek. Maradt belle tizenhat darab, legtöbbje csonka.

7. Rozettás pityke, közepén gyrsen bekeretelt kerek

áttörés, mely körül keresztben álló négy szívidomu levél

sorakozik, a levelek közt a behajló szögökben apró levél-

kék ülnek
;

két szirom átlyukasztott ;
alul a négy szög-

ban akla.

8. Csüng pléh, szívidomú, füle letört, közepett dudoros

gyrben csöppidom domborodik ki.

9. Hegyes vég vas szerszám (?), tüskéjén farostokkal.

10. Fülönfügg darabja, fels része hiányzik ;
három-

szög idomát négy tekercses és egymásba futó inda kereteli

be, a mélyebb részeken aranyozás nyomai ;
a bekeretelt

térben szívidomú keretes áttörés
;

a három szög fels

hegyén gyrs fül áll ki, alsó keretébl kiálló gyrs fülén
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két kis karika közbevetésével pálcza csüng le, rajta öt göm-
bös dudor, melyeknek a közein a pálcza rovátkolt,

ii., 12., 13., 16. Halántékgyürük.

14. Ujjgyr pántos lemezbl, feje kerekded, gyöngyö-
zött pléhfoglalásában ül, a foglalásból keresztben álló négy

hólyagos dudor áll ki.

15. Ujjgyr, ezüstbl, keskeny fala belül sima, külseje

kihajló, fejét két harántosan kinyúló bütyökbl alakul,

rajtuk és mellettük vonalas rovátku dísz.

17. Rhombikus idomú lemezke, négy sarkán bütyökkel
és közben gyöngyözött kerettel

; alján füzfonal rostmarad-

ványai.

18. Ujjgyr két összefont sodronyszálból.

19
—21. Füles gombok.

22. Kéttagú csüng, fels tagja korongos, közepett

gömbszelvény dudorral, körülötte ferdén hajló sima sávval,

alján fül, melyen szívidomú lemezke csüng, széle kereteit,

közepén szívidomú áttörés. A fels tag alján két gyrcske
melyen sodrony szálakból font lánczfélének a darabja

megy keresztül.

23., 25., 26. Pityke, ezüstbl, közepén dudor, széle négy

nagyobb és négy kisebb karélyt mutat, a kerélyokon tojásdad

illetleg fölváltva körded idom nyúlik a mezben
; egyik

szélén gyrs füllel, alján két kis gyrvel ;
volt hat darab.

24., 27. Hasonló pitykék ezüstbl, de fül nélkül és alsó

lapjukon két szögecs ; némelyiken fonál rostja ;
volt 10 darab.

Oroszlámos. E. 1. Ujjgyr három összefont sodronyból,

közelálló végekkel.

2. Nagyobb ujjgyr két összefont sodronyból, kampó-
val és hurokkal a végein.

3. Halántékgyr.
4. és 5. Ujjgyr vékony sodronyból, közeljáró végekkel.

6. Ujjgyr négyél sodronyból, tompa közeljáró

végekkel.

7. Csonka fülönfügg (?), idomából kiforgatva.

8. Gyöngyök.
Három sír fölbontásánál jelen volt Reizner János szegedi

múz. igazgató. Egyik sírban a csontváz feje keletnek feküdt,
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a jobb kéz egyik ujján kis sodronygyrü, melle táján két

Árpád-házi érem volt I. László idejébl. (Réthy Corp. Num.

Hung. I. László 25. és 26. sz.)

A második sírban hasonló helyzetben volt a csontváz

és szintén sodronygyrü volt az ujján. Három érem marad-

ványa feküdt a mellen, egy Salamon idejébl (Réthy C. N.

H. 19. sz.) és két I. László-féle (u. o. 20. és 33. sz.).

A harmadikban a csontváz mellett volt két halánték-

gyürü és két kisebb függ, a mellén egy I. László-féle érem

feküdt. (U. o. 36. sz.)

Priglevicza-Szent-Iván (Bács m.). Az ú. n. római sáncz

közelében lév Rauschenberger-féle szltelep forgatása

alkalmából lovas sír került elé, melybl néhány vastárgy a

zombori múzeumba jutott. Roediger Lajos ad róluk hírt az

Arch. Ert. 1904. évi folyamának 263. lapján ;
Alterth. II. 843.

22. tábla. 1. Kengyelvas pálczás szárakkal, kevéssé ki-

hajló talppal, hossznégyszög idomában kiemelked füllel.

2. Kengyelvas. Talpa ersen kihajló, szárai laposak és

küls szélük egyenes ;
a fül megközelíti a trapéz idomát és

szabályosan metszett hossznégyszög lyuk van benne a szíj

számára.

3. Csikózabla.

Puszta-Bereg (Tolna m.). Nagy-Dorog közelében. Lásd

Haugh Arch. Ért. 1902. 367. s k. 1. A gazdasági épületek

közelében emelked homokdombon kutató árkot ástak,

melyben eltnt egy emberi csontváz fejjel nyugot felé

fordulva, lábainál csikó csontjai hevertek egy rakáson és

ezek közt akadtak : egy vascsat és ezüstlemez töredékei,

az emberi csontváz mellékletei közt voltak :

Puszta-Bereg Vi nagys.
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i. Csüng ezüstpléhbl, tojásdad idomú, hosszában futó

hat czikkelylyel ; keskeny dupla sodronyos lécz megyén

rajta keresztül és alsó végén kétfelé hajlik, úgy hogy a csüng
rajta megáll ;

fölül a sodrony fül idomában nyúlik ki
;

mindkét csücskön a csüng szélét kis gyöngyözött gyürü

szegélyzi.

2. Gomb, füle tövén gyrcske ;
ezüstbl.

3. Gomb, félgömbidomú, a csúcsából sugárszeren le-

vonuló vonalas mélyedésekkel, ers füllel.

4. Ujjas gyr sima vékony sodronyból, közeljáró tompa

végekkel.

Akadt azonkívül ugyanott egy darabka aranylemez.
Puszta-Bukova (Torontál m.). A Nagy-Szent-Miklós és

Ó-Besseny közt elterül pusztán kisebb és nagyobb halmok

sokasága észlelhet. Kisléghi Nagy Gyula buzgó kutató

többekben sikeres ásatást végzett. Els jelentését közzétette

az Arch. Ért. 1904. 417
—

421. lapjain. Az akkor ismertetett

sírokat második és harmadik halomsírnak nevezte.

22. tábla. Második sír. 1. Korongos pitykék sárga fém
lemezbl, közepett körded áttöréssel, melynek széle keretes.

A korong küls széle gyöngyözött, a két keret közt a központ
felé való hajlással nyolcz körszelvény domborodik ki, mind-

egyikben apró gyrcske alján két akla. Az aklák alatt

egyik példányon finom fehéres szövet nyomai maradtak.

Találták a koponya alatt.

2. Boglár, közepett kiemelked dudorral, szélén sávos

dudor, közben levélszirmok határozatlan domborulatai, a

keretbl kiálló gyrs füllel, alján három behajló szögecs.

3. Áttört pityke, idoma a hosszhatszögöt közelíti meg,
dudoros szegélylyel, négy szögbl pálczás vonal fut a tengely-

ben álló rövid pálczához s így a fölület négy bekeretelt mezre

oszlik, egyik mezben háromszög áttörés, a másik három-

ban a pálczával rövid szár révén összefügg domború négy-

szögidom tölti meg a tért, egyik négyszögidomon lyukas

áttörés. A lemezes pityke alján három szögecs.

4. Pléhes gomb, a sodrony fültövén gyöngyözött gy-
rcske

; anyaga sárga fém.

5. Áttört korong sárga fémbl, a dudoros keretben jobbra

Hampel : A honfoglalás emlékeirl. ^
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fordult állati idom nagyjából szárnyas griffet példáz ;
két

példány volt.

Volt még a sírban vasár forma szerszám, egészben 10

cm. hosszú, a nyélbe való részén, mely 37 cm. hosszú,

még farostok maradtak, legnagyobb szélessége a rostos darab

mellett közvetlenül 2 cm.

Volt azonkivül 32 darab üveggyöngy, legtöbbje göm-
böly idomú, eg}/ ferde hasáb idomát mutatja, némelyik

karélyos, nyolcz dupla volt.

Harmadik halomsír. Az észlel a halomról bizonyos

jelenségek alapján azt tartja, hogy régibb volt mint a belé

temetett sír. A sír a kúpos halom csúcsától délnyugotra

mintegy két méternyire 25 cm. mélységben volt. A sírt

a mélyen járó gzeke megbolygatta. A csontváz helyzetét

mégis meg lehetett állapítani, lába délnyugotnak, feje észak-

keletnek volt irányozva. A csont töredékek arra látszottak

mutatni, hogy ni sír volt.

23. tábla. Harmadik sír.

1. Gomb ers füllel, a gomb fölületét körülfutó gyürüs
dudor ékíti

; anyaga sárga fém.

2. Sodronygyürü nyilt végekkel ;
a jobb fül táján találták.

3. Pityke, sárga fémbl, fölülete lapos, küls széle nagy-

jából hajlított csúcsú ötszögöt példáz. Mélyített barázdák

három idomot engednek megkülönböztetni, egy hosszúra

nyúló szívidomot, melyet A idomú berakott sáv három mezre
szel és egy rövid, de szerte ágazó szívidomot, mely a nagyobb
szív csúcsát szegélyezi. A pityke alján három akla. Volt hat

darab, az öv helyén lelték.

4. Boglár, közepett köridomú áttöréssel, körülötte csip-

kézett szegélylyel, a boglár széle dudoros, ferdén lehajló

sávval ; alján három akla
;
az öv helyén feküdt.

5. Csonka pityke, föltehet, hogy négyágú volt, a be-

hajló szögöket kitölt levélkékkel, fölülete sima, alján aklák.

Anyaga sárga fém, volt három darab
;
a lóf közvetlen köze-

lében lelték, a szerszámon ül, a ló koponyáján zöld rozsda-

folt is ilyentl származik.

6. Csiholó vas, két szára félhold idomú, nem a közép-

részen van legnagyobb kiszélesbülése, de egyik szarva tövén ;
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a mell közepén találták. Még egy kisebb csiholó vasat is

találtak.

7. Nyílcsúcsok, rhomboidikus idomú lapos pengével,
három egymásra téve, együvé rozsdásodott, a száron néha

farostok maradványai ;
volt hat darab, a férfi vállcsuklója

fölött, a tegez fels végén találták.

Taláták még ékszer (?) töredékeit.

Az elbbi halomtól mintegy 150 méternyi álló halom

kúpos idomú volt, a sír a halom közepén 50 cm.-nyire feküdt.

A fej nyugotnak volt irányozva. A jobb kar egész hosszában

a tegez volt letéve, melynek hossza volt 80 cm., szélessége

mindvégig 9 cm.

A tegez alsó végén pántolva volt, a pánt hajlása után

ítélve — a kutató szerint — lapos hüvely volt, melynek csak

küls fölülete domborodott ki, a test felé álló oldala kissé

behajlott. A pántnak hét darabja van meg, ezeknek a hossza

9 cm., szélességük 1*3 cm., vastagságuk o"2 cm. Némely
darab bels lapján megmaradt az akla, mely a fahüvelyhez
ersítette. Megvan a hüvelyt fölül záró vaslemez is, mely
csonka ugyan, de összevág az alsó pánt hajlásával és kissé

túlment a hüvely nyilasán ;
ennek alján is vannak farostok

és finom szövet nyoma. A tegez hosszában futó pántszala-

gokat nagyobbára fölemésztette a rozsda, alsó oldalukon

itt-ott farostok maradtak és aklák, kettnek az idoma man-

dolaidomra kiszélesbül. A csontváz jobb vállán még egy
6 '8 cm. hosszú vastárgyat leltek, melynek idomát szerz

fabulához hasonlítja, alján finom szövés kelme halavány

nyomai látszanak
;
szerz azt véli, hogy ez a rejtélyes tárgy

szintén a tegezhez tartozott.

A lókoponya a férfi bal alsó lábszárán pihent úgy, hogy
a metszfogak csaknem érintették a férfi térdkalácsát. A fej

alatt 4 szárcsont, ugyanannyi csüd és 3 patacsont derék-

szögbe hajlítva és két hátsó térdkalács került elé, a kengyel-

vasakból csupán rozsdás nyomok maradtak, de az idomuk

meg volt állapítható, a leggyakoribb formát mutatja.

A férfi koponyája mögött 15 cm. hosszú állati czomb-

csont feküdt, a kutató szerint ez étel maradványának tanú-

sága, melyet a sírba tettek.

<;*
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2 . tábla. A buzgó kutató 1906-ban folytatta kutatásait

az Aranka vidékén és értekezett róluk az Arch. Ért. 1907.

évi folyamában »Az arankavidéki halmok« czímén, honnan

az itt közölt ábrákat átvettük.

A IV. halom szabályos kerek idomú, 1*5 m. magas és

30 m. alsó átmérvel bír egy száraz Arankameder közelében,

Nagy-Szent-Miklós és Ó-Besseny között terül el. A halom

felhordott és a benne rejl scserepek arról tanúskodnak,

hogy skori telephalom volt. A halom északi lejtje táján

16 sírt lelt a kutató, melyekrl azt tartja, hogy az Anjou-
korból valók. A halom kell közepén 40 cm. mélységben

honfoglaláskorabeli sírra akadt. Csak lábszárcsontokat és

a koponya néhány töredékét lelte. A fels lábszárak közt

feküdt két csonka kengyel, jobb fels szárcsontja mellett

egy rhombikus csonka nyílcsúcs, hossza 7 cm., legnagyobb

szélessége 3 cm., tövise csonka. A nyíl alsó végéhez egy
6 cm. hosszú és 1 cm. legnagyobb harántos átmérvel

bíró ár volt odarozsdásodva, a derék táján kerek vég,
behajlott oldalú csat peczekkel, hossza 6, szélessége 7*5 cm.,

hasonló a csornacsatári vascsathoz. A kengyelek idoma hason-

lít a Honfoglaláskori hazai leletek 41. lapján 5. ábrán

bemutatott kengyelekhez.
1
)
Ez a sír a kutatóra azt a benyo-

mást tette, mintha sírfosztogatók kiforgatták volna eredeti,

mélyebben fekv helyébl, a hol még akadtak csontok és

elrozsdásodott vastörmelékek.

Az elbbi sírtól délnek 6 méter távolságban 1 méter

mélységben még egy sírt tárt föl K. Nagy Gyula úr. Itt is

hiányzott a csontváz fels része, csak néhány koponyatöre-
dék fogak nélkül, bordarész és lábszárcsont volt meg. A csont-

váz lábainál korhadt lókoponya feküdt oly helyzetben, mint

a bukovai harmadik halomban.

1. Kengyelvas, hiányos a talpa és a füle, ers, durva

munka. Bels magassága 13 '5 cm., legnagyobb bels szé-

lessége 10 "5 cm., egész küls magassága 17 cm. A talp

szélessége 2 "8 cm., a szárak szélessége 2 cm. A négyszög
fül a szárak egész fels szélességét foglalja el.

J
)
A dolgozat 1896. évi különnyomata van idézve.
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2. Kengyelvas, hasonló a másikhoz, de talpa ersen

kihajló és a hol a talp végein a szárak erednek, gumós kihajlás

jelzi az átmenetet.

3. Vaszabla elrozsdásodott két töredéke a rudakból
;

a ló szájában találták.

4. és 5. Vaskarikák darabjai a lószerszámból.

6., 7. és 8. Vascsatok a lószerszámból. Az 1—8. sz. tár-

gyakat közös rakáson találták a ló fogai eltt.

9. Vaskés, hegyes tövissel, egész hossza 11 cm., a penge
hátának a vastagsága megközelíti az 1 cm.-t. Találták a

jobb csip közelében.

10. Vaskés pengéjének töredéke
; együtt találták az

1—8. sz. tárgyakkal.

11. Pántoló vas töredéke, egyik vége tojásdad lapos,

mellette fülszerü emelkedés, alján ers akla áll ki. Hossza

6 cm., legnagyobb szélessége i*6 cm. Találták a jobb
váll mellett.

12. és 13. Keskenylemez vastöredékek ;
a 13. számú

talán kés nyelébl való.

14. Egy együvé rozsdásodott csomó két lemezes nyílbi
és három árforma nyílbi, legtöbbje csonka. A jobb váll

mellett találták.

15. Árforma nyílcsúcs (?) vasból, találták ugyanott.
16. Nyílcsúcs széles tojásdad pengéje.

17. Nyílpenge, melynek csúcsfelli szélei kihajlók, a

tfelli szélei pedig egyenes szélüek, rövid tövissel ;
találták

a leírt sírtól nyugotra 4 méter távolságban, 50 cm. mély-

ségben mint szórványos leletet.

18. Nagyobb nyílcsúcs, hossza 11 cm., melyre reátapadt

és vele együvé rozsdásodott egy kisebb rhombikus pengéj

nyílcsúcs. Találták ugyanott.

19. Rhombikus pengéj nyílcsúcs ;
találták ugyanott.

20. és 21. Két nyílcsúcs ;
idoma megközelíti a 17. sz.

nyílcsúcs formáját. Találták ugyanott.
22. Késnek csonka darabja, talán a 10. sz. pengével és

13. sz. csonka peczeggel egybe tartozott.

23. Arfélének alsó darabja.
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24. és 25. Gyürük ezüstsodronyból, nyilt tompa végek-
kel

;
a mell táján lelték.

26. és 2;. Ló patacsontjai ;
az emberi csontváz lába

táján lelték.

28—31. Ló metszfogai ; ugyanott lelték.

32. Szabálytalan alakú ktöredék, talán csiszoló knek

szolgált ; együtt lelték az 1—8. és 10. számú tárgyakkal.

A halom északnyugoti kerületén 40 cm. mélységben
kilencz ezüstpléhes csüngvel díszített nyakláncz került elé,

mely talán az Anjou-kori sírokhoz tartozott.

Puszta-Csák-Bereg (Heves m.). 23. tábla. Szántáskor

szétdúlt sírból vaskardot mentettek meg, mely most magán-
birtokban van. V. ö. Alterthümer II. 849. A penge keskeny
és kevéssé hajlik, a penge tövétl mintegy 55 cm.-nyire,

a hol tompa hátán kis púpos kiemelkedés mutatkozik, egy-

él, azontúl a csúcsáig kétél, a pengén a hátat hornyolat

kíséri, mely csak 5
—6 cm.-nyire a csúcstól sznik meg.

Helylyel-közzel farostok odarozsdásodott foszlányai marad-

tak a pengén. A markolat tüskéje épségben maradt meg,

tengelye ferdén áll a penge tövére, vége felé keskenyül, a

lemez és a t közelében átjáró lyuk van rajta a markolat

ersítésére. Az ellenz alig hajlik meg, közepe felé kevéssé

tágul és végei gömbösek ;
a gömböket ezüstlemez borítja

és vonalas dísz van rajta, melynek kiterített rajzát is

mutatjuk. Az ellenz négy oldallapján ezüstberakásos dísz

vonul végig, középs szár, melyen párosával levélkék sora-

koznak. Az ellenz közepét szintén berakott ezüstlemez ékí-

tette, mely hegyes csúcsára volt állítva
;

talán tüz követ-

keztében kiolvadt az ezüstje és csak az idomot jelz mélye-
dés maradt meg. Az ellenz idomát fölülrl külön is mutatja
ábránk.

Puszta-Szent-Imre (Pest m.). Blaskovich Sándor úr bir-

tokán a házi kertben földmunkálatoknál régiségek kerültek

elé, melyeknek összetartozása iránt kételyek támaszthatók.

Arch. Ert. 1902. 309
—310 ;

Alterth. II. 661—666.

24. tábla. A. 1. és 2. Két kengyelvas széles hajlású

lapos szárakkal, rendes négyszögfüllel, talpa két széle lefelé

hajlik, középs gerincze nincs.
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B. i. Ásó széleslemezü vasalása, bels szélén kétrét,
a fabélés beléersítésére.

2. és 3. Egész és fél patkó ; alighanem a késbbi közép-
korból való.

4. Csikózabla csonka fele.

Puszta-Szent-Imre. C. Tíz darab csontlemez, alja sima,

fels lapján laposan kifaragott díszítmények ;
talán nyerget

vagy puzdrát ékítettek. Arch. Ért. 1902. 311—314 ;
Alter-

thümer II. 661—666.

25. tábla. 1. és 2. Hiányosan maradt darabok. A kifara-

gott mustrák hasonlók. A középtengely irányában álló sávos

levelekbl a térhez mérten nagyobb vagy kisebb levelek

derék- vagy csúcsos szögben levelek indulnak ki és a tér

szélét követ levelek körbehajló csúcsaiba futnak belé.

A középs levelekben, hol lándsaidomú s alattuk körded

mélyedés vagy a lándsamélyedés alatt félholdmélyedés áll,

vagy végre külön áll a lándsás háromszög, más levélben a

körmélyedés.

3. A négyszögöt megközelít idomú lemez, karimáján

sávszegélylyel, a bekeretelt téren az elbb leírt mustra

ismétldik.

4
—10. Keskenyebb csontlemezek. A mustra sávos inda,

melynek hullámhegvei alatt és völgyeiben mindig két-két

hegyes vég és körded aljú levél simul szélesebb részével

egymáshoz, a levelek tengelye irányában bemélyített ék-

idom a leveleket sávos hurokformájúaknak tünteti föl
;
a hol

a lemez szélessége megengedte, a két levél érintkezésén fölül

és alul egy-egy köridom domborodik ki.

Puszta-Szilas (Komárom m.). A pusztatercsi dl nev
részén 1899-ben sírt dúltak szét, melynek mellékleteibl

néhány a Nemzeti Múzeumba került. Arch. Ert. 1902. 302 ;

Alterth. II. 666—668.

26. tábla. 1. és 2. X. századi sammanida dirhem, egyik

két helyen, a másik három helyen van átlyukasztva.

3. a. Gömb aranyozott ezüstbl, gyürüs fülecskével, a

fölületét oldalt keresztbe futó lécztagok négy-négy mezre

osztják, minden háromszögben érdes alapon hármas levél

domborodik ki,
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3. b. Az alján körszelvény léczek szelik el a három-

szögeket és a szelvények közeiben csúcsba futó tojásdad

idom domborodik ki.

4. a. b. Kisebb gomb aranyozott ezüstbl, a csonka

gyrs fül tövét gyöngykör szegélyzi, a fölületet ékít dom-

ború mustra kiterített rajzát mutatja a b. ábra.

5
—8. Lemezek töredékei ezüstbl, lyukakkal, melyek

révén valami alapra ersítették.

Sárospatak (Zemplén m.). Dr. Szendrei János az Arcli.

Ért. 1903. évi folyamának 303. lapján sírleletbl származó

ékszereket mutat be. V. ö. Alterth. II. 660.

A nevezett város községi iskolájának »kis vagy apró

homok« nev dljén a földmunkálatoknál sok minden kor-

Sárospatak.

béli régiségen kívül sírra akadtak, melybl három darab

ékszert mentettek meg.
1. Boglár rossz ezüstbl, középs dudorból kereszt állás-

ban négy sávos levél indul ki, mindegyik levél csúcsa reátalál

a boglár keretében egy kis gyrre, más négy gyr ül a

levelek közeiben és a gyrket egymással hosszúra nyúló
levélhurkok kötik össze. A boglár alján három ers akla.

2. Áttört lemez, anyaga sárga fém, nagyjából ötszög.

Leghosszabb oldala egyenes, az ellentétes két oldal tompa
csúcsba fut és kevéssé kihajló, a két legrövidebb oldal be-

hajló ;
a tojásdad áttörés a hossztengely irányában áll és

körülötte három háromkarélyú mélyedésben háromszögbe

helyezett kördudor ékíti. A lemez alján három ers szög.

3. Megvan a szíj alsó oldaláról a fels lemeznek meg-
felel alsó ellenz lemez, szintén sárga fémbl, három áttörés-

sel a szögek befogadására.
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Solti lelet. (Pest m.) Gróf Benyovszky Sándor hozott

a Nemzeti Múzeum régiségosztályának 1907 június 29-én

négy ezüstékszert, melyet Csete István solti gazda szántás

közben a solti Tételhegyen a Soltról Fülöpszállásra vezet
úttól balra talált és a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott.

Az ékszerek közt volt egy ezüstkorong, karperecz és

két ezüstpléhes csüng, a melyek a csontvázon voltak,

a csontvázat újra eltemette a gazda, ni csontváznak

mondja.

27. tábla. 1. Korongos lemez rossz ezüstbl, melynek

aljához más sima ezüstlemez aklákkal szorosan oda van

ersítve. A fels korong szélét lapos sáv szegélyzi, mely
mellett sekély hornyolat fut, ezt belülrl léczkeret szegélyzi.

Az így körülkereteit tért négy, keresztben álló palmettbl
alakított, lapos dombormv rosetta ékíti. Közepett kör-

szelvény dudor ül körülfutó szirmos szegélylyel. Négy feléje

hajló inda, mely egymással csúcsban összetalál, fogja körül

a szirmos dudort, úgy hogy derékszög keresztben nyúlik

kifelé a négy csúcs, mindegyik csúcsból háromlevel palmett
indul ki, a középs levél szívidomú, a két oldal felé hajlított

levél körded idomú » (bunkós. )« A hol az egymás mellett

sorakozó palmettek oldalsó levelei egymást megközelítik,

két ellentétes helyen pálezás inda áll, melynek küls

végén két-két keskeny kétszög levél hajlik a keret felé,

mintha virágkelyhet példázna ;
a két levél közti nyílásban

öt keskeny dudor sorakozik, mint egy virágkehely fölötti

fodrok. Más két ellentétes helyen az egymással találkozó

oldalsó levelek szögében csupán körded idom tölti ki a

tért, a körded idomot párhuzamosan rovátkolták. A négy

palmett középcsúcsa irányában egy-egy gömbszelvény akla-

fej áll ki a sima keretbl, közben más négy akla tartotta együtt

a két lemezt. A hornyolatban és a középs mez lapos részein,

valamint a középs dudor szirmain aranyozás maradványai.

2. Lemezes pántú karperecz rossz ezüstbl, egymás fölé
,

nyúló végei szélesbülnek és körded kihajlásúak, a kihajló

részen tojásdad lapos dudorodás, melyeknek egyike ki-

csorbult.

3. és 4. Szívidomú csüng lemezkék rossz ezüstbl ;
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szélük kicsorbult. Szélükön lapos karima futott egy szív-

idomú mélyedés körül, melybl szívidom emelkedik a küls

karima szintjéig. A szívidomok csúcsa lefelé állott, a fels

szélesebb oldal közepén pántos lemez fül ül, alsó végén,

mely ell körded, akla megyén át és ersíti a lemezkéhez.

Egyik csüngn ép a fül (3. sz.), st egy kis sodronyburok is

van benne, a másik csüng füle csonka.

Sümeg (Zala m.). Darnay Kálmán az Arch. Ert. 1899.

évfolyam 278. lapján említi, hogy a F-utczán állott hajdani

bástyatorony alapjaiban elkerült egy kengyelvas, a milyent

Zala-Szántón is leltek. (V. ö. Honfogl. Emi. 732. 2. ábra.)

A talpa kevéssé kihajló, szélei kissé lefelé fordulnak, középs

gerincze nincs, szárai laposak és majdnem csúcsos szögben

futnak, a fül függélyesen álló tengely hossznégyszög. Ugyan-
csak Sümegen a dr. Lendvay-féle kertben a Deák Ferencz-

utczában földmunkánál mintegy félméternyire ugyancsak két

hasonló kengyelvasra akadtak. V. ö. Alterth. II. 661.

Szakáiháza (Temes m.). A temesvári múzeumban lovas

sírból származó néhány régiséget riznek. V. ö. Alterth. II.

759
—

760. Van két külömböz nagyságú, de hasonló idomú

kengyelvas. Talpa kevéssé kihajló, szárai laposak és egyik-

nél hegyesebb, a másiknál laposabb hajlásban érnek össze.

Füle elválik és kerekded, a résnek is kerekded az idoma
;

a zabla egyszer csikózabla. Állítólag együtt volt ezekkel

egy széles kétél vaskard hüvelyébl maradt végs pántos

hüvelye ; szélessége 9 cm., hossza 10 cm. Mindkét végén

szögecs ül és volt még egy kerekded vég vaspálcza, mely-
nek hozzátartozása szintén kétes.

Szegcd-Domaszék. Az 1903-ban itt elkerült sírleletrl

értekezett Reizner János Arch. Ert. 1903. 268—272 ;
Alter-

thümer II. 856—858. A Szeged város külterületéhez tartozó

Domaszék 350. sz. tanyaföldjén domborulat közepén föld-

forgatás közben a munkások sírmaradványokra akadtak.

A csontváz hanyatt feküdt, a fej északnyugotnak, a láb

délkeleti irányban terült el. A mellékletekbl megmentettek :

20. tábla. 1. és 2. Keskeny pántu karpereczek nyilt

hegyes végekkel, egyikén az egyik csúcs táján átjáró lyuk.

Anyaguk ezüst.
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(Volt azonkívül füles gomb gömbszelvényü fejjel, csillag-

módra elhelyezett vonalas rovatokkal, a gömbszelvény alja

sima lapos.)

3. Csat hosszúkás lemeze, a gyrje hiányzik, csupán az

egyik egyenes vége szélén megmaradt a csuklópálcza meg-
ersítésére szolgáló két gyürücske a belérozsdásodott pálcza-

végekkel. A lemezt léczes keret szegélyzi, fölületét két ki-

domborodó inda négy térre osztja, az indák körhaj lássál

az egyenes végen indulnak meg, a lemez közepe táján a

hullámhegygyei közelérnek és a lemez ellenkez két sarkába

szögelnek belé. A hullámhegyek alatt egy-egy modorosan

elváltozott félpalmett áll. Az indaszárak körhaj lásain a

beugró szögöt kis levélke borítja és fölötte keretes szívforma

levél lebeg ;
az ellentétes végén, a lemez kihajló csúcsánál

a mezbe nyúlik négylevelü keresztidom két négyszög és

és két kerekded ággal. A mez mélyebb részein aranyozás

nyomai maradtak
;

a lemez anyaga rossz ezüst. A lécz

lehajló széle is keretes és alján három kis akla áll ki.

4. Szíjvég rossz ezüstbl, hossznégyszög, egyik kes-

kenyebb végén beugró, másik végén kiugró szöggel. A be-

ugró szögben kis levélke ül, a beugró szögön a szélek kere-

tesek, a keret csúcsából a hossztengely irányában tojásdad

mélyedés, fölötte ugyancsak a tengelybe illesztett derék-

szögben kétfelé álló egyenes vonalú mélyedés, mindegyik
vonal végén tojásdad mélyedés, mely a tengelyben álló

tojásdad mélyedés mellett sorakozik. A szög fölött mélyített

sávokkal határolt, a tengelybe helyezett hármas levélidom

ismétldik és a két idom végeit a lemez két széle mellett

mélyített egyenes sáv kapcsolja össze. A mélyedések ara-

nyozottak. A küls hármas levél középs csúcsa mellett

egy-egy harántos kis tojásdad mélyedés áll. A lemez széle

mint keret lefelé áll, alján három szögecs és br maradványa.

5. és 6. Áttört pitykék ezüstbl, körded idomnak három

csücskével, kett az áttörés két oldalán, küls széle dudoros

és külseje csipkézett, az áttörést indás szegély fogja körül,

melybl hármas levél emelkedik, a levelek hegyesek és a

két oldalsó csúcsa lefelé hajlik, a fölület mélyebb részei

aranyozottak. A lemez alján két szögecs.
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7- és 8. Lapos pitykék ezüstbl, kett még rajta ül a

szíj brén. Az ékítmény idoma behajló oldalú, harántosan

álló rhombus, melynek két oldalsó, hosszúra nyúló csúcsán

körhajlású, a fels csúcsból két félkörhajlású inda n ki,

két fele és végük körded, ebbl egy-egy hajló szélesebb levél

áll ki, a két széls levél között mintegy szirmos kehelyben
a két inda behajló szöge fölött egy nagyobb tojásdad levél

a középtengely irányában áll és mellette egy-egy kisebb

tojásdad idom hasonló helyzetben sorakozik. A leírt formák

melletti mélyedés aranyozott. A pitykék alján három-három

akla. Ilyen pityke 19 darab maradt.

9
—12. Lapos pitykék rossz ezüstbl. Idomuk szl-

levelet példáz két csipkézett nagyobb és egy középs behajló

oldalú hegyes tagból, a három tag közti beugró szögekben

egy-egy kis levélke ül
;
a két nagyobb tag között mélyebben

járó keskeny öböl, melyben keretes szívidomú levél és benne

keskeny tojásdad idom domborodik ki. A mélyedések ara-

nyozottak. Alul három szögecs. Egészben 9 darab maradt

meg. A 11. és 12. számú pitykék mutatják, hogy hol harán-

tosan, hol a szíj mentén voltak elhelyezve a bralapra.
A csontváztól mintegy 70

—80 cm.-nyire a törzstl

lócsontokra akadtak, nevezetesen megvolt a koponya, a

négy alsó lábszárcsont és a négy pata ; t
a lócsontok mellett

volt két kengyel (B. 1.), zabla töredéke (B. 2.), vascsat

(B. 3.), csiholó vas (B. 4.). A homokos talajban a gyepl és

kantárszár brrészletei és a rajtuk volt ékítmények is meg-

maradtak.)
B. 1. Kengyelvas, talpa hiányzik, szárai pálczásak, füle

harántosan fekv hossznégyszög idomát példázza ;
voltak

egy második kengyelvasból is töredékek, a ló csontjai mellett

találták.

2. Vaszabiának egyik végs karikája és a rúdnak egyik

vége.

3. Vascsat lapos falú gyrje, megközelíti a hossznégy-

szögöt, behajló hosszoldalakkal és rövidebb oldalain kihajló,

a tüske hiányzik.

4. Csiholó vas, csonka, szárai csúcsokban kihajlók,

középs kihajlásán tompított csúcs.



141

Szeghalom (Békés m.). Darnay Kálmán az Arch. Ert.

1905. évfolyam 66—70. lapjain skori konyhahulladékokat

rejt halomról és benne lelt honfoglalási korbeli sírról

ad hírt.

A lelt tárgyakból kettnek közöljük az Arch. Ért.

ábráit.

29. tábla. 1. Zabla csonka töredékei
; megvan az egyik

rúd, az vasból való, egy nagyobb és egy kisebb karikával

végzdik. A nagyobbik karikában megmaradt kevés hiány-

nyal az egyik oldalszár csontból, kifelé hajló véggel, alsó

vége vastagabb, a fels vékonyabb. Fels szára tojásdad
idommal végzdik, a hol a szár vastagodni kezd, majdnem
a gyrig, körülfutó bevésett pont-, kör- és vonalvésésekkel

díszítették. Tizenhárom sorban következnek a harántosan

körülfutó hossznégyszög sávok, minden sorban három sáv,

minden sávban a tengely hosszabb egyenes vonal két végén
kis központi köröcske. A díszít mustrát külön is bemu-

tatja a kiterített ábrája.

Az oldalszár alsó tagja más mustrájú díszítést mutat.

Ezúttal a csont kerek fölületét hosszában futó hat mezre

osztották, mindkét oldalán közepett szélesebb a mez, a

mellette lev két mez pedig keskenyebb. Mind a hat mez
vonalkerettel van befogva, mely két végén körszelvény

módjára kihajló. A két szélesebb mezben a tengelyben

egymás alatt hatszor ismétld hosszúra nyúló behajló oldalú

háromszögmélyedés díszíti, a háromszög középs csúcsa

vonalba megy át és a vonal végén pontmélyedés ül. A négy

keskenyebb mezben a vonalas sávot harántosan húzott

egyenesek tizenegy hossznégyszögre osztják, minden négy-

szögöt ferde átló két háromszögre oszt és minden vonalas

háromszögben egy mélyített háromszög ül. A szár alja három

meznek megfelelen egy-egy karélylyal végzdik, a középs

legersebben kiugró karélyban a középtér alsó hajlását követ

félholdmélyedés ül. A második oldalszárnak csak a fels fele

maradt meg.
2. Kengyel ersen kihajló talppal, a talp alja peremes

és nélkülözi a középs gerinczet, szárai laposak és a fül

trapéz idomú, keskeny réssel a szíj számára. Volt két ken-
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gyelvas. Az ásatás alkalmával még több zabla- és kard-

töredék került elé.

Szegszárdvidéki leletek. Haugh B. tanár a tolnamegyei
múzeumban rzött néhány leletet ismertet az Arch. Ert.

1902. 367—368. lapjain ;
v. ö. Alterth. II. 862—866.

1. Szegszárdon a Hidasfetre nev dln lovas sírt leltek,

a munkások rombolásától néhány tárgyat megmentettek.

30. tábla. A. 1. a. b. Kengyelvas széles talppal, alul

peremes szélekkel és középs gerinczczel, a szárak laposak,

a fül idoma megközelíti a négyszögöt.
2. Csikózabla, rúdjai négyélek, a karikák laposak.

B. Szívidomú pitykék sárga fémbl, volt hat darab.

Két változat, mindegyik 3 példányban van, mely csekély-

ségekben eltér egymástól. A gyöngykeretes szél mellett sávos

inda vonul a szív hegyén álló csücskébl az ellenkez két

behajlás felé, ott két tojásdad levélhurok köti össze az indá-

kat, az indák csúcsos levélhurokká szélesbülnek, melyek

gömböcs körül behajlanak. A hol a két tojásdad hurok egy-

mással összeér, rhombikus idom emelkedik a középtéren,

melyet két egymást metsz átló négy tagra oszt, úgy hogy
keresztke idom támad. Ugyanazon két tojásdad levélhurok

közti beugró szögbl tojásdad levélke nyúlik, öt ezüstpénzt
is mentettek meg, van közte egy milanói pénz Karinthiai

Arnulf olasz királytól (895
—

899), két lyuk van rajt ;
I. Beren-

gariust (888
—

900) két példány képviseli,, egyik Milano, másik

Pavia városának vereté,mind a kett kétszer van átlyukasztva

és volt provencei Hugó (926
—

945) ugyancsak átlyukasztott

két pénze.

II. Szegszárdon a »Gyüszü-völgy« nev dln sír került

el, melybl csak kevés ékszert lehetett megmenteni.
1. Csüng hosszúra nyúló csepp idomát példázza rossz

ezüstbl
;
fölületén a hosszú tengely irányában vonuló kes-

keny mandulaformájú mélyedés, melynek hosszában közepett

keskeny borda emelkedik, alul a csüng gömböcscsel végz-
dik, fels csúcsán kis gyrs fül ül ; volt öt darab.

2. Boglár ezüstpléhbl, dudoros karimáján gyöngysor

domborodik, gömbszelvény domborodásán közepett kör-

med behajlásban kis dudor emelkedik ; két példány van ;
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mindegyik csonka, apró lyukak rajta arra szolgáltak, hogy
valami alapra varrhassák.

jo. tábla. Székesfejérvárról való samanida dirhem a

X. századból van a gróf Zichy Jen-féle gyjteményben.
(Arch. Ért. 1902. 314.)

Szentes Nagyhegy. A szentesi gymnasium régiséggyüjte-

ményével 1903-ban a szentesi múzeumba került egy lovas

sírlelet, melyrl Csallány Gábor az »Arch. Ert. 1905. évi

36. és 37. lapokon értekezik.

31. tábla. A. Vastag lemez ékszer, tojásdad idomú,
a sík lapból kiemelked gömbszelvényü dudorral, a hosszabb

tengely irányában a szélébl kiálló gyrs füllel. A kúpját
rovátkolt sávok, melyek a csúcsán terjeszked négyszögbl

derékszög alatt vonulnak alapja felé, négy egyenl mezre

osztják. Mindegyik mezben ismétldik lapos domborulat-

ban ugyanaz az idom, keskeny kéthegy levél csúcsából

kétfelé körben inda, az indák találkozási pontján rövid

szár, melybl közepett egyenesen álló hosszabb, keskeny,

kéthegy levél és kétoldalt ferdén hasonló, de kisebb levél

áll ki.

A kúp tövét és a lemez szélét vonalzott szél sáv sze-

gélyzi, a sávot hol ferdén dl, hol egyenesen álló párhuza-
mos vonalcsoportok töltik meg. A két sávot sugárszeren
álló nyolcz hasonló vonalzott sáv köti össze, a nyolcz sugár
két derékszög kereszt formájában áll, mely 45 fok szögben

egymásra van téve, a függélyes és vízszintes sávokon egy-

egy kis kerek áttörés, mely szögecsek ersítésére szolgált.

B. 1. Szíjvég, hossznégyszög, három oldala egyenes, a

negyedik kihajló. Közepén gyöngykeretben álló gömbszel-

vény dudor áll, körülötte a négy sarok felé irányuló levél ;

a szegélye hosszúra nyúló hurkos levelekbl és gyrkbl
alakul

; alján négy aklával.

2. Boglár, rajta négyszirmú rozetta domborodik ki,

szélén hurkos levelekbl és kis gyrkbl alakuló keret,

alján négy akla.

3. és 4. Kisebb boglár, közepett gyöngyözött keret,

gömbszelvény dudor, körülötte három levél, dudoros sze-

gély, alján négy akla
;
van hat darab.
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5. Szíj vég, hossznégyszög, egyik keskenyebb oldala

kihajló, a közepén dudoros kúp melkedik, melybl négv
levél fordul a négy csúcs felé, szélén dudoros keret

; alján

négy akla.

C. Csallány Gábor 1899-ben a szentesi Nagyhegyen
ásatott föl egy lovas sírt, melyrl az Arch. Ért. 1905. 39.

és 40. lapjain adott hírt. Alig egy méternyi mélységben
lábbal délkeletnek feküdt mintegy 160 cm. hosszú férfi

korhadt csontváza, bal kezénél ló fogát és négy patáját lelték.

1. Csikózabla.

2. Vasbalta, egykarú, pengéje csorbult
; úgy látszik,

hogy a penge fels sarka csak kevéssé emelkedett ki a fels

szél vonalából és legersebb kihajlása lefelé irányult.

Voltak még a sírban farostos vaslemezek szegecsek-

kel. A zabla a ló szájában (?) volt, a lemezeket a ló fején

lelték.

1904-ben ettl a sírtól északkeleti irányban mintegy
három méternyire hasonló mélységben és ugyanoly helyzet-

ben akadt Csallány egy második lovas sírra. Voltak benne :

csikózabla, zabla a csontváz bal kezénél és mindkett a ló

koponyáján feküdt. Az öv táján csatot és a nyak táján

gyöngyöket leltek. A gyöngyökbl kett hengeridomú volt,

fehér üvegbl, a harmadik gránátból való és nyilván az

I—III. századokban dívott gyöngyfajtából való.

Szinyéri lelet. (Zemplén m.) Dr. Székely Albert Sátor-

aljaújhelyrl az orsz. rég. társulatot egy sírleletrl értesítette,

mely 1902-ben mintegy félórányira Zemplén várától a szi-

nyéri határban szlforgatáskor került elé és a melybl
néhánv darabot sikerült megmentenie. V. ö. Alterth. II.

849-850. 1.

32. tábla. A. Ékszerek rossz ezüstbl.

1. Boglár, küls idoma tompított hegy nyolczszög,

középs dudorral és belle kiinduló keresztben álló négy
domború levéllel, a hol a levelek a keretet érik, gyürcske
ül, a gyrk közt a nyolcz oldalt ugyanannyi levélforrna

dudor szegélyzi.

1. a. Mutatja a boglárt oldalnézetben három hegyes

szöggel az alján.
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2. Hasonló boglár, csakhogy a négy levél szélesebb és

tövüket három kis vonalkás mélyedés ékíti
;
a hol a küls

szélt éri a csúcsuk, a szomszéd levelek beugró szögében egy-

egy hegyes levélke emelkedik ki
; a boglár szélét szegélyz

levelek közül kett-kett összefügg és a küls csúcsuk a

mez felé hajlik és belefut a rozetta leveleibe.

2. b. A boglárt oldalnézetben mutatja három hosszú-

szárú szöggel az alján ; egyik szögön megmaradt az ellenz

lemezke.

3. Szíjvég, ötszög, közepett gömbszelvényü dudor,

melybl egy levél a hegyesszög-, kett pedig a derékszögbe

megyén, két hosszabb szélén szélesebb ketts levél, egyenes
záró oldalán keskenyebb ketts levél, a két ferde oldalon

sávos perem szegélyzi a szélét.

3. a. A szíjvég oldalnézetben, három szöggel az alján,

kettn megmaradt a szorító lemezke.

4. Pántos lemez karperecz szélesbül és kihajló nyilt

végekkel, mindegyik végén egy-egy kis lyukas áttörés.

B. Vaszabla
;

a szájba való két rúd küls végén egy
vízszintes és egy függélyes gyr, utóbbin csüng egy vas-

karika, az elbbiben az oldalszár áll, fölülete fölül, alul négy-

négy gömbdudorral tagozott közbefutó honvyolattal, egy
félkör fül, mely a szár közepén kiugrik, megállítja a szart

az helyén és a félkörhöz a szárral párhuzamosan futó

hossznégyszög lapos falú fül ül, a gyepl befogadására.

Tuzsér (Szabolcs m.). A Boszorkányhegy nev területen

dr. Jósa András 1900-ban hat sírt ásatott föl. Ásatásáról az

Arch. Ert. 1900. évi 214—224. lapjain adott számot ; v. ö.

Alterth. II. 669—676. Mellékletek csak a 2., 3., 5. és 6.

sírokban voltak.

23- tábla. A 2. sir fel volt dúlva, csupán csak két nyíl-

csúcs került elé.

A 3. sir szintén fel volt dúlva. Megmaradtak : egy vas-

kés, két nyílcsúcs.

3. Homokos palak, végén odatapadt vasrozsdával.

4. Csiholó kova lekopott élekkel.

5. Vaskés.

6. Csiholó aczél.

Ilanipel : A honfojílulás emlékeirl. I(>



146

7. Csiholó aczél.

34. tábla. 5. sir. 1. Nyílcsúcs, deltoid idomú, középs
gerinczczel, találták a koponyától 10 cm.-nyire délre.

2. Sodronygyür sárga fémbl, nyilt vég ; találták a

bal fül közelében.

3. Deltoid idomú nyílcsúcs, a tüskéjén farostok marad-

ványai. Gyengén kidomborodó gerinczczel.

4
—6. Hasonló nyílcsúcsok.

7. Lapos fölület nyílcsúcs. A nyílcsúcsok tegezbe
voltak téve.

8—11. A tegez vasalásának és díszeinek maradványai.
8. Gyengén kihajló vaslemez két darabja, keskenyebb végén

aklaszeg áll benne, a srn egymás mellett fekv nyilak
alatt harántul feküdt. 9. Gyengén kihajló vaspánt ;

a nyilak

fölött feküdt harántul. 10. A tegez keskeny oldaláról való

pántoló pálcza kihajló füllel a szíj befogadására és átjáró

aklaszöggel. 11. Csontlemez a tegez szélérl. A nyilak a

tegez nyílásában feküdtek, az oldalsó pánt és a csontlemez

20 cm.-nyire lejebb találtatott.

12. Csonka vasabroncs, 25
—30 cm. átmérj faedényt

;artott össze, melyre szeggel volt ersítve.

13. Az abroncsból való szeg, melyen farostok észlel-

hetk.

14. a. b. c. Elrozsdásodott vastöredékek talán késbl.

Az egész csontváz fölött és alatt több helyen ujjnyi

vastag korhadék volt.

75. tábla. 6. sir. 1—5. Nyílcsúcsok vasból. Külön tago-
zódik a négyél keskeny csúcs, a kerekded nyak és a tüske.

A vitéz bal válla fölött 8 cm.-nyire közvetlenül egymás
mellett vízszintesen hegygyei nyugot felé, a csontvázzal

párhuzamosan feküdt. A tüskéken farostok maradványai
vannak. Az 1. számú nyílcsúcson a penge alatt a nyakon

gyrs dudor fut körül. A 3., 4. és 5. nyílcsúcsok pengéje

dülényded átmetszet. 6. Nyílcsúcs vasból, pengéje lapos

háromszög, harántosan álló éllel, tüskéjén maradtak farostok.

Ez a nyíl rajta feküdt az elbbieken.

7. Csonka és ketté tört vaslemez, harántosan hajló

élekkel, a bels, homorú oldalon farostok maradványaival
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és befelé álló lyukas füllel
;

a tegez vasalásából való.

A nyilak fölött közvetlenül keresztben fekve találták.

8. Vasléczek a tegez hátsó lapjáról ; a nyilak alatt

keresztben feküdtek.

9. a. b. c. A puzdra szélérl való vasalása, két helyen
fülnek való szögletes kiugrással a szíjak számára és szögek-
kel. A tegez a csontvázzal párhuzamosan a bal felkar alatt

volt elhelyezve, csak a fels széle volt pántolva.

10. Vaslécz, behajló vastagabb véggel, a vasalás alsó

vége táján harántosan feküdt.

11—14. Vaskés darabjai ;
találták a tarsolyban. (A nyilak

táján voltak vastöredékek, alighanem szintén a tegez

tartoztak.)

j6. tábla. 6. sir. 15. sz. Tarsolyról való lemez, rossz

ezüstbl. Két egyforma lemez közbeszorított egy brdarabot.

A három réteget átjáró aklaszögek gömbszelvényü fejeinek

sora szegélyzi a lemez szélét. A lemez fels egyenes szélén

és az ellentett hajló szélének közepén az aklaszögecsek feje

keretbe foglalt hétágú rozettát mutat. A lemez lapján egyéb
dísz nincs. A tarsolylemezt a bal czomb fels és középs
határán találták, lapján feküdt, elhajlással a csontváz tenge-

lyétl, kihajló szélével a láb irányában.

jy. tábla. 6. sir. 16. Csonka keret a tarsolyról, a lemez

kihajló szélét követi, hosszában derékszögben áll két lécze
;

a tarsoly hátsó részét alul fejezte be. A tarsolyban a késen

kívül (U.) csiholó tüzkö is volt, de az a tárgyaknak a hely

színén való becsomagolásánál elveszett.

17. a. b. Lemezes díszek, ezüstbl, három aklával brre

való ersítésre. A rajtuk kidomborodó díszítmény egymást

közepén metsz szárat mutat, melybl az egyenes széllel

ellentétesen állók mindegyike félpalmettel a lemez széléhez

simul. A lemez hegye felé es mezben bajszos nyílcsúcshoz

hasonló idom domborodik ki a tengely irányában, az ellen-

kez mezben a lemez egyenes szélébl a központ felé terjed
ötlevelü palmett tölti ki a mezt.

18. a. b. Hármas osztályú gyr ugyanannyi szíj át-

húzására ;
volt három példány, egyet a jobb bélcsonton, a
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másodikat a keresztcsont felett, a harmadikat a bélcsont

felett találták.

19. Csonka fémtöredék.

20. Nyilt vég sodronygyrcske, sárga fémbl, találták

a bal felkar közepe táján.

21. Csatt, csuklóban járó tojásdad gyrvel, csúcsba

futó hosszú keskeny lemezzel. Szélét tojástag kereteli. A kö-

zéptéren a tengely irányában egymáshoz csatlakozó három

külömböz idomú keretben, az elsben és harmadikban

bajszos nyílra emlékeztet idom s mindháromban egymás
mellett három-három domborúan bunkós idom sorakozik.

A jobb bélcsont táján lelték, brrel odatapadva a csonthoz,

aklás lapjával fölfelé.

22. a. b. Lemezes díszek, kerek áttöréssel, az áttörés

mellett gyöngysor és annak a két végérl egy-egy nagyobb
s mellette egy-egy kisebb karély domborodik ki a szélén.

A lemez csücskén széjjeltáguló szívidom, körszelvény vona-

las mélyedéssel, három aklával. Volt belle hat darab, a bal

bélcsont alatt négyet, egyet a bal alkar közepén, egyet pedig
a bal alkar küls szélén találtak.

23. a. b. Lemezdísz, háromkarélyú és rajta három osztályú

keretes dudor, két keretben egymás mellett egy-egy tojásdad
idom domborodik ki, a csúcsfelli szívkeretben szögben meg-
tört dudor, két aklával az alján. Egyikét a jobb felkar alsó

vége fölött, a másikat a farcsikcsont alatt találták.

24. Nagyjából négyszög lemezke, középs körded át-

töréssel, két aklával. Volt három jól aranyozott darab
;

egyet a tarsoly aljától kissé ki- és lefelé találtak, kettt pedig
a bal bélcsont alatt 1 cm.-nyi vastag elkorhadt nemezre

ersítve.

25. Szívidomú kis lemezdísz. Szélesebb részén kétszírmú

virág középs tvel, a t csúcsa fölött bajszos nyilat példázó

idom, két aklával. A két czombcsont fels harmada között,

de 13 cm.-rel magasabban találták.

26. Szíj végére való lemezek. Dudoros keretben kidom-

borodik egymás mellett két rozetta, mely négy-négy hurkos

levélbl alakul, a beugró szögben mindig kis nyelvecske áll

ki. A szíjvég csúcsában négyszög hurkos idom. Három aklá-
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val az alján ;
a medencze baloldali bélcsontja felett találták,

a csattól 20—30 cm. távolságban.

27. Szíjvégrl való lemez, mindkét hosszoldalán sok-

level palmett fele domborodik ki, két aklával. A medencze

baloldali bélcsontja felett találták, a csattól 20—30 cm.

távolságban.
28. a. b. Szíjcsatt, egy darabban öntve, háromaklás.

Lemeze nagyjából trapéz idomot példáz, küls széle három-

karélyú. Találták a jobb alkar fölött.

Török-Kanizsa (Torontál m.). Tallián Béla birtokán

1899-ben földmunkálatok alkalmával több korbeli nagy-
számú régiségre akadtak, ezek közt négy darab a régibb

középkor végs századaiból látszik származni. Arch. Ért.

1902. 314—315 ; Alterth. II. 668—669.

38. tábla. 1. Lándsacsúcs vasból, pengéjének szárnyai
kevéssé kihajlók, középs gerincze a köpüig nyúlik, köpüje
kicsorbult.

2. Egyél kardpenge három csonka töredéke.

3. Kengyelvas, hiányos, szárai négyélek voltak, füle

trapezidomúlag szélesbült fölfelé ; talpa szélei lefelé hajoltak.

4. Zabla csonka rúdja.

B. A földforgatásoknál ékszereket is leltek, melyekbl
a Nemzeti Múzeum a következket kapta :

1. Karperecz három sodronyból fonva, anyaga sárga
fém

; egyik végén hurok, a másikon kampó volt.

2. Karperecz három sodronyból fonva, egyik vége csonka,

másik vége hurok, melyet a harmadik sodronyszál tekercse

megtölt ; anyaga sárga fém.

3. Karperecz, három vékonyabb sodronyból fonva, ketté

tört, végei eredeti idomukból ki vannak forgatva ; anyaga

sárga fém.

4. Pántos lemez karperecz rossz ezüstbl ; egyik vége

hengerded módon kihajlik, a másik talán épp olyan végzésü

volt.

5. Fülönfügg rossz ezüstbl, karikájának fels félköre

letört, az alsó megvan ; négyél sodronyból alakul, melynek
két vége hengerded dudor idomát ölti, a henger két szélén

gyrs dudorodás, egyik végébl vékony sodrony csonka
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darabja, a másikból fülecske áll ki
; a négyszög sodrony-

haj lás közepén föl- és lefelé gyöngyidomú peczeg áll ki, a

tojásdad idomot felül-alul gyr szegélyzi és legvégén körded

csücske áll ki.

6. Fülönfügg ezüstbl
;

a sodronykarika fels része

sima, fels vége hegyes, alsó hajlásán a középtagtól jobbra-
balra két-két gyöngyözött gyrcske két-két vékony sod-

ronygyrcskétl bekeretelve ül a karikán, középen úgy fel-,

mint lefelé álló több réteg nyujtvány emelkedik. A felsn

alul sodronykarika, rajta gyöngyözött gyrcske, fölötte

rovátkolt gyrcske és tojásdad gömböcs következik. Az
alsó tag fölülrl lefelé hasonlókép, de gazdagabb tagozassál

épül : legalul sodronygyr, alatta két vékonyabb és egy
ersebb gyöngyözött gyr, rovátkolt sodronygyr, alatta

két vékonyabb és egy ersebb gyöngyözött gyr, rovátkolt

sodronygyr, alatta négy nagyobb gömböcsbl és közbe-

rakott sodronyból alakuló sor, alatta rovátkolt sodrony-

gyr (?) és legvégén üres gömböcs.

Uj-Futtak (Bács m.). 1899-ben lovas sírra akadtak,

melybl néhány vastárgy a zombori múzeumba jutott ;

Roediger Lajos adott róla hírt az Arch. Ért. 1904. 261. lap-

ján ;
v. ö. Alterth. II. 858.

Kengyelvas csekély kihajlású talppal, ersen széj jel-

álló pálczás szárakkal, füle hossztengelyével egyenesen álló

négyszögöt példáz. Kengyelvas, ersen kihajló talppal, lapos

szárai küls széle majdnem egyenes, a bels haj lás tojásdad,

a fül trapéz idomot példáz. Csikózabla lapított oldalú

rudakkal.

Zala-Szántóhegyi lelet (Zala m.). 39. tábla. A. 1. Ken-

gyelvas, talpa hiányzik, de a megmaradt vége mutatja,

hogy gerincze volt
;

szárai meredeken emelkednek és ke-

rekded pálczaidomúak, a fül harántosan álló hossznégyszö-

göt példáz.

2. Kengyelvas, laposan kihajló széles talp, alján keretes

dudorokkal és gerinczczel a közepén, szárai nem egyenl
haj lássál emelkednek, füle megközelíti a harántosan álló

hossznégyszögöt.

3. Csikózabla. Darnay Kálmán múzeumában.
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Zselizkislaki sirlelet (Somogy m.). Lovas sírnak csak a

fels részét szántották föl, a sír többi részét még föld alatt

van és talán a legközelebbi szántáskor fog elkerülni.

jg. tábla. B. i. Boglár, kerekded idomú, szélén félkör

fülecske áll ki. Lapos kúpidomú emelkedése csúcsán gömb-

szelvény csipkézett keretben, derékszögbe állított négy dom-

ború szívidom áll hegyével a keret felé. A keret nyolcz helyen

egyenl távolságban gyrs tagok szakítják meg, közben a

keret hornyolt. Alján négy szögecs.

2. Kisebb boglár, közepén gömbszelvényü dudorral, négy

hegyes vég levélhurok áll a bütyök és a keret között. A kere-

ten nyolcz apró gyrcske egyenl távolságban és közben

hegyes keskeny huroklevelek vonulnak. Alján apró szögecsek,

egyiken még rajta az ellenz lemezke.

3. Kengyelvas, talpa igen széles és kissé behajló, a szár

legalja a talppal egyforma szélesség, feljebb haj lássál szkül

és derékszög sarokkal ugrik vissza, a szárak belül laposak,

kívül kihajló átmetszettél. A fül az avarkori kengyelvasak
fülidomát követi, rövid nyak után hossznégyszögben emel-

kedik a fül, mindkét szélén ers karimával, a szabályos

hossznégyszög áttörés a fül alsó felében áll.

4. Zabla egyik rúdja, melynek gyrjében benne áll az

oldalszár
;
a küls gyr letört

;
az oldalszár egyenes pálcza-

formájú ;
a vele egy tagban lév dupla fülbl csak a bels

félköridoma van meg, a küls letört. Mind a két leletet

Darnay Kálmán úr volt szíves bemutatni.

B) Soros temetkbl való leletek.

Abony (Jász-Nagy-Kún-Szolnok m.). A Bolháspartról
származó leleteket küldött be Abonyi Lajos (Márton Ferencz)

földbirtokos a Nemzeti Múzeumnak 1879-ben. Volt köztük

sodrott nyakgyrü és sodrott karperecz ;
csontvázak mellett

találták. Említi —a —a Arch. Ért. 1883. 160.

Alpár (Pest m.). Dr. Tergina Gyula vezetése alatt ástak

föl temett, melynek sírjaiban voltak hajgyrk, több-

nem •ujjgyr és sodrott karperecz. Fgy sírban volt



152

I. András király (1047
—

1060) érme. Arch. Ert. 1884. III. k.

156-159.
Bat (Tolna m.). Sárgaréz sodronyból font nyaktekercset

és rajta öt hajgyürt ezüstbl leltek földmunkálatnál. Dr.

Hollós László adott hírt a leletrl az Arch. Ert. 1894. XIV.

354. lapján.

Bihar megyébl került a Nemzeti Múzeumba egy bronz-

keresztke Krisztus dombormves alakjával rajta ; azokhoz

hasonlít, melyek Árpád-kori sírokban szoktak találtatni.

Arch. Ert. XII. 379.

Bjelobrdo (Szlavónia, Virovitica m. (Vercze). Oszjeki

(eszéki) kerület. Itt 1895-ben nagy sírmezre akadt Huber
K. és az 1895

—
1897-iki években Huber K., Puric József

tanár és dr. Brunsmid József egyet, tanár egészben 212

sírt ásattak föl, melyek közt volt 11 hallstatti, illetleg bronz-

kori. Dr. Brunsmid a sírmezrl terjedelmes értekezést tett

közzé a horvát rég. társulat közlönyében (Vjesnik 1903.

30—90).
A szerz szíves volt értekezésébl b kivonatot készíteni

számomra és átengedte az értekezését kísér képes duezok

használatát, a miért neki meleg köszönettel tartozunk.

Szerz azt véli, hogy a fölásott sírokon kívül még vagy
200-ra tehet azok száma, melyeket mindenféle akadályok
miatt nem lehetett fölásatni. A fölásott terület hosszabb

tengelye nyugot-keletre terjedt és ez 100 méterre tehet,

szélessége megközelítleg és átlag 80 méter volt. A holtak

vagy kelet-nyugoti vagy délnyugot-északkeleti fekvésben

találtattak, meglehets szabályos sorokban és aránylag
nem nagy mélységben feküdtek. A temet helyén már a

bronzkorban vagy korai hallstatti idszakban temetkez-

tek, a temetkezéseknek mintegy 13 helyen lelték ma-

radványait urnák és csontdarabkák formájában, néha egyéb
mellékletek kíséretében, a legtöbb régi sírt szétdúlták,

mikor a XI. században újból temetnek használták a te-

rületet.

40. tábla. I. Árpád-kori érmek. 1. Péter király érme

(1038—1041 és 1044—1046). 2.—5. I. Endre (1046
—

1061) érme, ilyent öt példányt találtak. 6. I. Béla érme
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(ioóo—1063), ilyen volt két darab. Az érmeket a kézf

táján, a szájban vagy benn a koponyában találták, a hová

utóbb csúszhattak be. A szerz helyes megjegyzése szerint

a magyar pénzek az akkor még független Horvátországban

forgalomban voltak, mert a horvát fejedelmek nem vertek

pénzt és mint a forgalomból a sírokba került érmek korhatá-

rozó jelentséggel bírnak és azt tanúsítják, hogy a temet

java része a XI. századból való lelet.

II. 1. Félholdidomú csüng, rossz ezüstbl. A rajz meg-
fordítva tünteti föl. Fels hajlásán az akasztó cs roncsolt,

alsó széle csipkézett volt. A félhold fels széle léczkerettel

szegélyzett, a középtéren a fül alatt háromszögben állított

három gyrs foglalásban valószínleg üvegpaszta lehetett,

hasonló gyrs foglalvány volt a félhold csücskein, most

az egyik hiányzik. A közbees tért két oldalt háromszögbe

helyezett párhuzamos léczek és a léczek meg a félhold hajló

szélei között tojásdad idomok ékítik.

2. Félhold idomú hasonló, de kisebb csüng, fölületének

ékítése egyszerbb, de hasonló.

3. Vasszerszámnak a füle (?). Lemez két nagyobb kerek

áttöréssel és a középtengely irányában a két nagy áttörés

között futó pálczás nyujtványnyal, a pálcza tövén kis kerek

áttörés és végén hasonló nagyságú gyr, a gyr alatt a

pálczán hengerded dudor.

4. Csüng csontból, fele része lefelé kevéssé táguló

kúp ; keskeny végén kerek lyukkal, a kúp fölül lapos, kitá-

guló tagba megyén át, ehhez gyrs tag csatlakozik, mely
fölül lapított dudorral végzdik.

5. és 6. Római bronzflbulából való két töredék, a nagyob-

bik darab át van lyukasztva és valószínleg csüngnek szol-

gált ; a fibula kora a Kr. u. III. vagy IV. századra- utal.

Találták a 46. sírban.

7. Gyr feje, korongos idomú, fölületét sodronyos

gyrcskék ékítették ;
a korong át van lyukasztva, való-

színleg hogy csüngnek használják.

8—n. Átlyukasztott kopottas római érmek, melyeket

csüngknek használtak. 8. A kopottság miatt nem állapít-

ható meg, mely császártól való, de valószínleg II. századi
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érem. 9. Arcadius császár érme. 10. II. Constantinus császár-

tól. 11. Valens császártól.

Voltak azonkívül III. századi római császári érmek,

egy Philippus császártól és kett Aurelianustól.

A IV. századból a lerajzolt érmeken kívül voltak érmek

I. Constantinustól és Crispustól.

41. tábla. 1—2. Vaskések.

3. Határozatlan szerszám vasból, két darabban.

4. Pántlemez vasból, valószínleg kés hüvelyérl.
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5. Sarló pengéjének csonka darabja vasból.

6. Csonka olló vasból, elgörbített állapotban.

7. Vaskanál.

8 Tolózár vasból, fölül lapos, gyrs füllel.

Cserépedények. (Ábrák a szövegben.) 1. Ers karimával

az öblén. A nyaka tövén négyrét hullámvonalas dísz, alább

a vasán kettesével, hármasával és legalján hetesével körül-

futó vonalak.

2. Edény, fölül csonka, hasát három csoportban ötös

számban párhuzamosan körülfutó vízszintesek ékítik.

3. Edény öble körüli töredéke, ferdén rakott csipkézett

és vonalas díszszel.

4. Edény csonka darabja, párhuzamos vízszintesek közt

futó hullámvonalakkal.

42. tábla. Mutatványok a bjelobrdoi temet sírjaiban lelt

halántékgyrkbl, melyek legtöbbször sárga fémbl, rit-

kábban rossz ezüstbl, kivételkép ónból vagy vasból készültek.

1—12. A gyr vastagabb vagy vékonyabb sodronyból

készült, egyik vége tompa, másik vége lapított és S idomra

kihajlik, ugy hogy a végs hajlás majdnem zárt gyrcske
formáját ölti.

13
—16. és 18. A sodrony egyik vége tompa, másik vége

kihajló gyrcske idomát veszi föl, mely kisebb vagy nagyobb,

nyilt vagy zárt lehet.

17. Gyr, fülönfüggnek használták, egyik vége tompa,
a másik hegyes, találták a. 154. sírban.

19
—21. Gyrcskék sodronyból, nagyobbak vagy kiseb-

bek, legtöbbször mind a két végok tompa.
22—24. Gyr sodronyból, egyik vége tompa, másik öt

vagy négy haj lássál hengerded vagy inkább kúpos tekercs

formáját veszi föl.

25. Halántékgyr az S vég idomból való, melyen dur-

ván öntött gömböcsös csüng lóg, tehát alighanem fülön-

függnek használták.

26. Fülönfügg ;
a gyr fels fele sima, als felének két

végén gömböcsös körzet, a gyr ez alsó felén négyél,

közepett fölfelé gúla idomban, a hol fürtformára gömböcsök

tömbje áll ki ; találták a 174. sírban.
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43. tábla. Ujjgyrk, legtöbbször sárga fémbl, ritkáb-

ban rossz ezüstbl.

1. a., b., c. Pántos gyr, a pánt gyöngyözött szegély
és páros levelekbl alakított sor tölti meg a közt. A gyrvel
egy tagban öntötték a fejet, mely körded idomú ketts

börtükarimában üvegpaszta beléillesztésére szolgáló foglal-

ványul szolgált. A foglalvány mellett a pánton mindkét

oldalt egy-egy háromszögbe helyezett gömböcsökbl alakított

csoport.

2. a., b., c. Hasonló gyr, csakhogy a foglalvány küls

karimáján ritkábban állanak a börtük és nagyobbak.

3. a., b. A gyr fala sima lemezes pánt, a lemezek

végeire reáforrasztották az üvegpasztát befoglaló fejet gyön-

gyözött kerettel.

4. a., b. Gyr, melynek pántját egy helyen szélesbí-

tették és ezt a lapot durván bevésett vonalas rajzzal ékí-

tették, mely dr. Brunsmid magyarázata szerint kilapított

ötujjas tenyeret és keresztet ábrázol.

5. a., b. Nyilt vég pántos gyr, külsejét sorba rakott

központi kis körök ékítik.

6. a., b. Szerkezete hasonlított a 3. sz. gyréhöz, csak-

hogy hiányzik a feje és a pántját hosszában futó pár-

huzamos dudorok ékítik. A fej mellett három gömböcs ült a

pánton.

7. Szerkezete hasonlított az elbbiéhez
;
a feje mellett

mindkét oldalán hét-hét gömböcs ült a pánton, melyet egész

hosszában ugyancsak párosával álló kisebb börtük borí-

tottak (?).

8. a., b. A sima pánt két végére hossznégyszög lemezkét

forrasztottak, melynek közepén négyszög emelkedik ki, ezt

három központi kör ékíti.

9. a., b. Hasonló gyr, csakhogy a központi köröket

pontozott kör szegélyzi.

10. a., b. Két vékonyabb és egy vastagabb sodronyból

összefont, a sodronyok végei közös csúcsokba forrasztattak

egybe.
11. a., b. Hasonló gyr, csakhogy ezúttal a sodronyok

szálainak a végei nem csúcsban, de tompán érik egymást.
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12. Zárt gyr, egy tagban öntött, fölülete az összefont

sodronyszálakat példázza.

13. Hasonló gyr, melynek fölületén a sodrás határo-

zottabban mutatkozik.

14. a., b. Zárt pántos gyr, külsején börtük sorakoznak.

15. a., b. Hasonló gyr, csakhogy a börtük rajta majd-
nem négyszögök formáját öltik.

16. a., b. Hasonló gyr.
17. Zárt sima gyr vastag kerek sodronyból.
18. Zárt sima gyr vékonyabb sodronyból.

19. Pántos gyr egymás fölé nyúlt kerekded végekkel,

három gerincz és két hornyolat ékíti egész hosszát.

20. Zárt gyr, fölülete kötéltag idomát ölti.

21. Zárt gyr, fölületét egyenl távolságokba helye-

zett harántos hornyolatok ékítik.

22. a., b. Zárt gyr, külsején körülfutó gerinczczel,

melynek két lejts lapját gyöngyforma czikkelyekre osztották.

23. a., b. Hasonló gyr.
24. a., b. Egy tagban öntött vastag pántú sima gyr.
25. Nyilt vég pántos gyr, a feje külön reá volt for-

rasztva, két széle karimás, mellette gombsor vonul, közepe

gerinczes.

26. a., b. Zárt, egy tagban öntött gyr, körülfutó

gerinczczel.

27. Zárt vékony pántú sima gyr.
28. a., b. Pántos gyr egymás fölé hajló tompa végekkel.

29. a., b. Keskeny pántú gyr egymás fölé hajló hegyes

végekkel.

30. Nyilt vég gyr, belül végigfutó hornyolattal.

31. Gyr egymás fölé hajló végekkel.

32. Nyilt vég gyr kerek vastag sodronyból, a tompa

végei karimásak.

33. Nyilt vég kerek gyr vastag sodronyból, egyik

vége vastagabb, a másik vékonyabb és hegyes.

34. Gyr vastag sodronyból, közeljáró tompa végekkel.

Dr. Brunsmid (i. h.) a gyrkrl megjegyzi, hogy a zárt

gyrket (12
—18, 20—24, 26 és 27. sz.) ketts tagú mintá-

ban öntötték ; némelykor az ú. n. öntvarrányt, mely a két



158

tag találkozási vonalát jelzi, nem távolították el és az most

is meglátszik.
A nyilt végek közül némelyek (5, 19, 25) egyoldalú

mintákban öntettek és végeiket megfelelen összébb haj-

lították.

A gyrk közül némelyek (29
—

34) néha oly helyzetben
találtattak a koponya mellett, hogy esetleg fülönfüggknek

vagy halántékgyrknek szerepét vihették. A gyrket néha

nyakpereczekre is akasztották, mire alább fogunk példákat

látni.

44. tábla. Üveggyöngyök (1
—

56) és kauri kagylók Cyprea
moneta (57

—
63). Dr. Brunsmid szerint (i. h.) a legtöbb

gyöngy sárgás, barnás vagy fehéres, sokszor kettesével, hár-

masával vagy négyesével egy tagban maradtak (23
—

25).

A ritkább idomok közé tartozik egy sokszög (35.), néhány
esetben találtak hengerded idomúakat fehér fémburokkal

(50.), olyanokat, melyek czikkelyes dinynyék idomát öltöt-

ték (47, 48.) vagy gömbölyded gyönyesgyök kiemelked du

rokkal (53, 54.).

A kauri kagylók rendesen át vannak lyukasztva, hogy

gyöngyök módjára föl lehessen fzni.

45. tábla. 1. Nyakperecz két sárgafém sodronyból,

mely kampóval és hurokkal végzdik ;
találták az 55. sírban.

2. Karperecz két vastagabb sárgafém sodronyból,

mindkét végén a sodrony végeit egy-egy csúcsba forrasz-

tották együvé ;
találták a 163. sírban.

3. Hasonlít az 1. számúhoz ;
találták a 188. sírban.

4. Karperecz négy összefont vékony sárgafém sod-

ronyból, a végeik kampósan fogódzkodnak egymásba ;
talál-

ták az 55. sírban.

46. tábla. Nyakperecz sárgafémbl, áll három vékony
összefont sodronyból ;

találták az 5. sírban.

2. Karperecz, három vékony sodronyból, végein sérült ;

találták ugyanazon 5. sírban.

3. Nyakperecz, négyrét sárga fémbl, kampós és hurok-

forma végzéssel, a végein két sodronyszálat hengerded tekercs-

ben reácsavartak a kampó és hurokalkotó másik két sod-

ronyra ;
a 93. sírból.



159

4. Karperecz, négyrét sodronyfonadékból, kampóval és

hurokkal a végén ;
a j8. sírból.

47. tábla. 1. Nyakperecz sárga fémbl, hármas sodrású,

kampóval és hurokkal a végén ;
találták a 70. sírban.

2. Karperecz három vastagabb sodronyból, kampóval
és hurokkal, találták a 80. sírban.

3. Nyakperecz három sárgafémü sodronyból fonva,

hurokkal és kampós véggel, rajta leltek egy hegyes vég
nyilt gyrt ;

találták a 192. sírban.

4. Karperecz négyél sodronyból, közeljáró hegyes

végekkel ; találták a 80. sírban.

48. tábla. 1. Nyakperecz sárga fémbl, négy összefont

sodronyból alakult, végein hurokkal és kampóval ; rajta lóg

öt gyr sárga fémbl
;
találták a 156. sírban.

2. Nyakperecz négyél sodronyból, nyilt hegyes végek-
kel ; találták a 154. sírban.

3. Karperecz sima kerek sodronyból hegyes végekkel ;

találták a 174. sírban.

4. Nyakperecz három sodronyból összefonva, végein
hurok és kampó ;

találták a 183. sírban.

5. Karperecz sárgafémü sima kerek sodronyból, egymás
fölé záró végekkel, egyik vége hegyes, a másik hurkos haj-

lású ; találták ugyanabban a sírban.

6. Karperecz sárga fémbl sima kerek huzalból, egymás-
hoz közeljáró tompa végekkel ; találták ugyanazon sírban.

4Q. tábla. 1. Nyakperecz három sodronyból fonva, két

sodrony hurokban és kampóval végzdik, a harmadik sod-

rony vége a kampó és hurok táján hengerded hajlásokkal

a másik kettre van reácsavarva ; rajta csüng egy gyr ;

találták a 182. sírban.

2. Karperecz sima sodronyból, egyik vége tompa, a

másik hegyes ;
találták a 175. sírban.

3. Karperecz sima kerek sodronyból, végeit kilapították

és körhaj lásban kifelé fordították.

4. Nyakperecz két vastagabb és egy vékonyabb sodrony-

ból fonva, végei hurokban és kampóban kapcsolódnak egy-

másba, mindkét vége táján rovátkolt vékony sodronyt több-

ször haj lássál csavarták a két sodrony körül
; ugyanígy egy
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harmadik helyen is csavartak reá sodronyhengerré vékony

sodronyt ; lóg rajta négy gyr ;
találták a 174. sírban.

5. Karperecz hármas sodronyfonadékból, egy vége hur-

kos, a másik meg csonkult, mindkét vége táján hengerded
csavarással hajlítottak reá sodronyt ;

találták a 210. sírban.

50. tábla. 1. Karperecz két vastagabb sodronyból fonva,

mindkét végén hurok ;
találták a 87. sírban.

2. Karperecz két sima vastagabb sodronyból és közbe-

font ferdén rovátkolt vékonyabb sodronyból, hurokkal és

kampóval a végein ;
találták a 65. sírban.

57. tábla. I. Karperecz sárga fémbl, egy tagban öntött

sodronyból, egyik felén két egymással szemben álló állatfej

dudorodik ki rajta és mindegyik fej mellett harántos vonalak

három egyenl nagyságú mezre osztják a fölületet, mind-

egyik mezt mélyített egyenszárú vonalas keresztke ékít
;

találták a 188. sírban.

II. 1—7. Csörtet csüngk sárga fémbl vagy vasból
;

tojásdad vagy gömbidomúak, alsó felén közös pontból négy-
felé futó réssel, benne kis kavics vagy fémgömböcs. Hasán

körülfutó gyürüs dudorral (2. és 5.) vagy fogdísz szalag-

gal (?).

III. 1. Bronzkori vagy hallstatti bronzt csúcsa felli

darabja ;
találták a 172. sírban.

2. övpántból (?) való darab bronzból, végén lapos kerek

füllel és három kisebb kerek áttöréssel
;
találták a 78. sírban.

3. Szent István-féle érem (?) utánzása sárga fémbl (?),

melyet korongos fibula készítésére használtak, alján gyürüs

fül, a melyben a tü mozgott és kampó a t hegyének beil-

lesztésére ; a 192. sírban találták.

4. Lánczszem utánzása (?) bronzból, dióhéj hosszában

kettészelt feléhez hasonló, két végén gyrvel, a gyrk
mellett harántosan álló párhuzamos dudorok ékítik ; a gy-
rk alján egyiken fül, melyben a t töve ült, a másikon pedig

kampó, melybe a t hegyét illesztették
;
a 183. sírban találták.

5. Csat bronzból, hiányzik a tüske, karika és lemez egy

tagban van öntve, a lemezen két kis kerek áttörés a szíjra

való ersítésre ;
a 76. sírban találták.

6. és 7. Füles gombok, gömbölyded fejjel.
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Budapest (Lipótmez). Az 1901. évben a lipótmezei

kuruczlesben sírt leltek, melynek tárgyait a Nemzeti Múzeum
hivatalos úton váltotta meg. Arch. Ért. 1902. 438 ; Alterth.

II. 847—848.

52. tábla. 1. Nyakperecz három összefont sodronyszálból,

hurokkal és kampóval a végein ; anyaga sárga fém.

2. Fülönfügg vékony sodronyból, a rajz megfordítva

ábrázolja helyezetét ; anyaga sárga fém.

3. Karperecz zárt sodronyból, rajta egymással szembe-

néz két állatfej domborodik ki
; két darab rossz ezüstbl.

4
—

5. Zárt sodronygyürk sárga fémbl.

6. Csüng, félhold idomú, lefelé hajló szarvakkal, a

szarvak végén csücsök.

7. Nyilt vég gyr sárga fémbl
;
volt két példány.

8—9. Halántékgyrk sárga fémbl
; volt 3 darab.

10. Pléhes korong két hossznégyszögü. párhuzamosan
álló áttöréssel.

Csákberény (Fejér m.). Temetre akadtak 1903-ban,

melybl a Nemzeti Múzeumba is jutottak tárgyak. Az els

sírban volt egy Salamon-féle dénár (1063
—

1074) és egy kis

halántékgyür, a másodikban három nagyobb halánték-

gyr, egyiken kicsi zárt gyrcske és két kisebb halánték-

gyr, a harmadikban három halántékgyrüt találtak, a

negyedikben egyet ; az ötödikben feküdt egy kis zárt gyr
négyél sodronyból és kis zárt ujjgyr, belül sima, küls

hajlott fölületén szabályosan álló vonalas rovátkokkal
;

a

hatodikban (ábra) feküdt zárt gyr dudoros gerinczczel,

melynek lehajló oldalain rovátkok sorakoznak ;
a hetedikben

zárt ujjgyr (ábra) két sodronyból fonva
;

a nyolcza-

dikban kis sodronyos gyr egymás fölé ér végekkel ;
a

következ háromban halántékgyrk.
A 21. sírban (ábra) pántos lemez karperecz fél-

körleg kihajló végekkel, külsejét ponczczal bevert köz-

ponttal bíró köröcskék ékítik, egész hosszában egymás fölött

sorakoznak kettesével. Hét-nyolcz gyöngyöt is találtak ;

legtöbbje feketére oxydált s némelyike csonka állapotban.

Volt kett a 22. sírban (1. és 2. ábra). Idomuk lwngerded, két

végén gyrs dudorral, ezüstlemezzel a küls üvegréteg alatt.

Hampel : A honfoglalás emlékeirl. ' '
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Ugyancsak a 22. sírból való egy kúpos boglár (3. ábra) r

mely nagyjában példázza a honfoglalási kor rozettás bogiá-
rait, de díszítést nélkülöz, csupán középs dudora van és

léczes kerete, alsó füle ólomforrasztással van a bütyökbe
beléersítve.

Dálya (Vercze m.). 1904-ben a Nemzeti Múzeum régi-

ségosztálya szétdúlt sírokból való régiségeket szerzett, melyek

7. sir.

6. sír.

Csákberény
8
/s nagys.

öt-hat sír létezését tételezik föl. A tárgyak együvétartozásuk
szerinti csoportosítása már nem lehetséges.

52. tábla. 1. Csiholó vas, teljesen ép állapotban, hátsó

falának bels csücske ersen kiugró, tekercsben végzd
szárai egymáshoz közeljárók, küls és bels szélei oly élesek,

mintha nem is használták volna a szerszámot.

2. Vaskés, rövid, szélestöv pengével, nyélbe való ers
tüskével.

3. Kis karperecz sima sodronyból, egymás fölé nyúló

végekkel ; volt két pár.

4. Karperecz sima sodronyból, hegyes végekkel ; volt

négy darab.
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5. Ersfalú karika, nyilt végekkel, külsején körülvonuló

három párhuzamos gerinczczel és közben két hornyolattal.

6. Két ujjgyürü kihajló oldalú pléhbl, egyiknek a fölü-

lete sima, a másiké keresztbe rakott vonalakkal ékes.

7. Halántékgyrü anyaga sárga fém.

Dunapataj (Pest m.). Állítólag a szelidi várhegyrl szár-

mazik néhány régiség, melyet a Nemzeti Múzeum régiség-

tára I. Endre (1046
—

1061), I. Lajos és II. Lajos-féle pén-

zekkel együtt vétel új tán 1906-ban szerzett. Ugy látszik,

hogy a jelzett helyen sok századon keresztül temetkeztek

az emberek. A lelt tárgyak közül itt csupán három kar-

perecz látszik reánk tartozni és azokkal hozható kapcsolatba
az I. Endre-féle dénár. Az egyik karperecz négyél sodrony-
ból való, nyilt végei felé kissé keskenyül. A másik két kar-

perecznek közöljük ábráját.

53. tábla. I. Zárt karperecz, sárga fém, sima sodrony-

ból, egyik oldalán egymás felé forduló két állati ft példázó
idom és közte a nyilt szájt egybeköt lapított lécz idomát

ölti a karperecz fala, a fej mögött dudoros a fal fölülete,

rajta körülfutó vonalas körök és közben keresztbe rakott

egyenesek.

2. Hasonló karperecz, csakhogy az állati fejekkel kap-
csolatos vonalas díszü vastagodás ismétldik a karika falá-

nak az állati fejekkel ellentétes helyén.

Dvorecz (Trencsén m.). A Nemzeti Múzeum régiség-

osztálya 1906-ban odavaló sírokból származó ékszereket

kapott ajándékba. Az összes tárgyak sárga fémbl valók.

Voltak köptük : 3*9 cm. átmérj pléhes korongocska,

közepén lyukkal ;
nem lehet bizton tudni, ez a pléh sír-

ból került-e elé. Volt két kis karperecz sima sodronyból,

tompa végekkel, egyiknek legnagyobb bels átmérje 4*5

cm., a másiké 6*4 cm.
; négy sodronygyr, kett nyilt

végekkel, egy hegyes, egymás fölé nyúló végekkel ; egy

pléhes gyr ; négy nagyobb halántékgyr ;
két kisebb

halántékgyrü.
Ecséd (Heves m.). Könyves Árpád ecsédi jegyz aján-

dékozott a Nemzeti Múzeum régiségtárának egyenes pen-

géj kétél vaskardot és kisebb ékszereket, melyek egy
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vagy több sírból erednek. Említettem Arch. Ert. 1904. 438.

A kardról értekezett Nagy Géza.

53. tábla. Kard, legjellemzbb korhatározó része, a

markolat gombja lapított félgömböt példáz és ebben meg-
rizte a római parazonium hagyományos idomát, ellenben

az ellenz hossza már jóval túlntt a penge tövének a szé-

lességén, a penge tövén szélessége 5 '6 cm., az ellenz hossza

ii*8 cm. E két sajátszersége XI. századi formának mutatja
a kardot.

1—2. Két karperecz három sodronyból fonva, végén
hurok és kampó ; anyaga sárga fém.

3. Apró gyr vékony huzalból közeljáró végekkel.

4. Fülönfügg alsó fele, egy tagból öntve mutatja a fél-

kört és a rajta lefelé és fölfelé nyúló gyöngyöt utánzó dudort ;

a karika mindkét letört vége apró gyr alsó felét mutatja ;

anyaga sárga fém.

5. Füles gomb.
Volt még egy kis gyr vékony sodronyból, egy harmadik

ily karika apró töredéke, egy átlyukasztott kis ólomkoron -

gocska két töredéke, két vaspálczácska és mintegy négy

üveggyöngy töredékes maradványa ; egyik maradványon
harántosan egymást metsz kidomborodó sávok.

Esztergom vidékén 1890-ben és 1891-ben vasútépítés

alkalmával jelentékeny temetre akadtak a munkások.

A Nemzeti Múzeum arany- és ezüstbl való hajgyrket ;
sod-

rott ujjgyrket, csatot és sima ujjgyrket szerzett onnan.

Esztergom vidéke 2
/s n.
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Utóbb is 1900-ban és 1901-ben jutottak ily ékszerek a Nem-
zeti Múzeumba. Állatfejes karperecz ugyancsak Esztergom

környékérl van Vásárhelyi Géza földbirtokos gyjtemé-

nyében. Honfogl. Emi. 619
—620. 1901-ben a Nemzeti Múzeum

öt darabból álló sorozatot szerzett onnan (ábrák) 1. Dupla

tagú csüng ezüstlemezbl ;
a fels lemez

kerek, közepett laposan domborodó kördudor,

körülötte körben futó hornyolat és küls szé-

lén ismét dudor vonul. Közepén áj táró szög

duplára hajtott négyszöglemezkét tart, mely-
nek összehajló szélén harántos csuklószög fek-

szik, e szög táján négyszög kimetszésben kis

pléhes fül forog a csuklón és rajta csüng szív-

idomú sima lemez. Esztergom
2. Egy fels tag és egy alsó tag, de a két vidéke. a

/ 3 n.

összekapcsoló fül hiányzik.

3. Egy harmadik fels tagból három apró töredék.

4. Hasonló körlemeznek csonka töredékei, két dudor

és két hornyolat kereteli be a középs lapos dudort
;
küls

kerete gyöngyözött.

5. Gyürücske rossz ezüstbl, keskeny pántja fölül négy-

szögidomban szélesbül és lapjába szarvas (?) féle alak van

bevésve ; a pecsétl laptól két oldalt a középtengely felé

ferdén rakott párhuzamos egyenesek egymásra találnak.

Fábiánsebestyén községben (Csongrád m.) Molnár Ferencz

földjén elkerült sírleletrl ad hírt Csallány Gábor az Arch.

Ért. 1905. évi folyam 41. és 42. lapjain. Földmunkások ásás

közben két sírra akadtak, melyeknek tartalmából két darab

a szentesi múzeumba jutott.

54. tábla. A. Lemezes pántú karperecz tojásdad idom-

ban, kihajló végekkel, anyaga sárga fém. A nyíló végek táján

a fölületet öt-öt körponczczal díszítették ; körvonalak közép-

ponttal. Volt még egy vaskés 8 cm.-nyi töredéke.

E helyen Csallány Gábor még 11 sírt ásatott föl.

Az els sírban csupán halántékgyürt lelt sárga fémbl.

A többi sír tartalma :

B. 2. sir. 1. Nyakperecz három összefont sodronyból,

kampóval és horoggal nyilt végein ; anyaga sárga fém.
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A sodrony hajlásaiba reczézett vékony sodronyszál van

beléfonva.

2. Ujjgyürü sárga fémü sodronyból, közeljáró tompa

végekkel.

3. Halántékgyr.
B. 3. sir. Nyakperecz sárga fém három összefont sod-

ronyból. Volt azonkívül két karperecz sodronyból, anyaga

sárga fém, nyilt végei keskenyülnek.
B. 4. sir. 1. Lemezes pántú karperecz sárga fémbl, kissé

szélesbül kerekded végekkel, két központi kört mutató

ponczokkal díszítve.

2. Halántékgyr abból a fajtából, mely csupán az

egyik végének a gy-
rs kihajlásával jár és

volt egy közönséges
idomú.

Az ötödik sírban

volt egyhalántékgyrü
és egy I. Endre kora-

beli dénár
;
a hatodik-

ban volt két halán-

tékgyr ;
a hetedik-

ben is egy halántékgyr volt
; négy sírban nem volt mellék-

let. Utóbb e helyrl még két halántékgyr került elé.

Gerendás (Békés m.). Az orsz. rég. társulat megbízásából

Zsilinszky Mihály 1879-ben rég. ásatást vezetett a Gyecs-

halomban, melyrl hírt adott az Arch. Ért. 1880. évf. 91.

s k. lapjain. V. ö. Alterth. II. 855—856. Mintegy 30 sírt

tártak föl, melyben a csontvázak kelet-nyugoti irányban
terültek el, sem a sírok mélysége, sem az egymástól való

távolság nem mutatott szabályosságot. Átlag egy méternyi

mélységben lehettek a föld alatt. Mintegy két gyerek csont-

vázát lelték, a többi felntt csontváza volt, két helyütt a

csontok halomba voltak rakva. A temet korát magyar

királyok pénzei állapítják meg, a XI. század els felébl

Szent Istvántól, Aba Samutól és Pétertl.

5$. tábla. 1. Nyakperecz három sodronyból összefonva,

közben beléfontak egy rovátkolt vékony sodronyt ; anyaga

Fábiánsebestyén. B. Negyedik sir.
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sárga fém
; végei hurok és kampó idomúak ;

három példány
volt.

2—3. Ujjgyrük sárga fémbl, egyik vékony, másik

vastag sodronyból, nyilt végekkel.

4. Zárt ujjgyr sárga fémbl, körülfutó tompa ge-

rinczczel.

5. a., b. Csörg sárga fémbl, derékszögben kereszt-

tormára álló résekkel, kerületén körülfutó két párhuzamos

egyenessel és a rések közt vonalas díszszel.

56. tábla. 7. a., b. Karperecz négyélü sodronyból, anyaga

sárga fém
;
két küls lapját beponczolt központi körsorral

díszítették.

8. és 9. Hengerded üveggyöngyök, végeiken kördudor,

közben a hengert ezüstlemez díszíti üvegréteg alatt.

10. Szent István király érme.

11. Péter király érme.

Gombos (Bogojeva) Bács m. Cziráky Gyula Gomboson

1899-ben, 1900-ban és 1903-ban egy honfoglalási korbeli

temetnek 40 sírját ásatta föl és ismertette Arch. Ert. 1900.

265—267, 1901. 424—428, és 1903. 60—61 1. Itt csak azokat

a sírokat említjük, melyekben voltak mellékletek. V. ö.

Alterth. II. 762—765.

5J. tábla. 3. sir. Ni csontváz. I. I. a., b. Bronz csüng,
kanálhoz hasonlítható, lemezszer nyele át van lyukasztva.

2. és 3. Sodronykarika sárga fémbl, egyik vége kúpos sod-

ronytekercsben folytatódik. 4. a., b. Pántszer pálcza sárga

fémbl, mindkét végén tojásdad hurokkal. A nyak táján

találták. Volt a sírban a nyak mellett egy átlyukasztott

Valentinianus-féle rézérem és jobb keze táján II. Constan-

tinus-féle átlyukasztott rézérem.

4. sir. Férfi csontváz. I. 5. Halántékgyür a bal fül táján.

5. sir. Felntt csontváz. II. 1. a., b. Gyr sárga fémbl,

nyilt végekkel lemezbl ; nyaka táján találták. 2. Karperecz

sárga fémbl, hegyes, nyilt végekkel, a bal kéz táján találták.

3. Karperecz sárga fém lemezbl, hengerdeden behajló nyilt

végekkel, ugyancsak a jobbja táján találták.

6. sir. Gyermek csontváza. III. 1—2. Halántékgyür

négyél sodronyból.
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9. sir. Gyermek csontváza. III. 3
—

4. Gyr sárgaréz

sodronyból, nyilt végekkel, a koponya táján lelték. 5 Hasonló
csonka gyr a keze táján került elé. 6. Pitykés gomb sárga
fémbl. Feketés pasztából készült tojásdad gyöngyöt is

találtak a sírban.

58. tábla. ig. sir. Két gyermek csontváza. 1. Karperecz
rossz ezüstbl, nyilt vég, egyik vége tompa, másik hegyes.
2. Halántékgyr sárga fémbl. 3. Gombos pityke sárga
fémbl.

20. sir. Gyermek csontváz mellett vaskés feküdt.

(A huszonkettedik sírban felntt csontváz közelében

gombos pityke volt, mint a 19. sírban.)

25. sir. Ábránk tegez vasalásának fels csonka darabját

mutatja három nyíllal a harántosan álló lemez alatt, a nyíl-

hegyek formája deltoid idomú, fölületük rozsdás. A jobb-

czombcsont fels csuklója táján találták. A nyilak fölött

néhány cm.-rel vaskés töredékei feküdtek. Bal térde táján

vékony csontlemez és bronzlemezkék voltak, a láb csuklóinál

vasdarabok. Dereka táján vascsatot leltek. Nyaka alatt,

mellén és csipi alatt zöld patinával borított vékony lemez-

töredékek hevertek.

(A huszonhetedik gyermek sírban a fej mellett bronz-

függ töredékét, mellen gömbös pitykét sárga fémbl leltek,

füle csonka.)

28. sir. Ni csontváz. 1. Karperecz négy sodronyszálból,
összefont sárga fémbl, hurokkal és kampóval, a bal kéz alsó

szárán találták. 2. Gyr sárga fémbl, medenczecsontja

táján. 3. Gyr vékony sodronyból, mely egy helyen kissé

kitágul, jobb kezén volt. 4. Gombos pityke sárga fémbl.,

a melle táján feküdt. 5. Hasonló pityke, de nagyobb a füle.

a karperecz alatt feküdt.

29. sir. Gyermek csontváza. 1. Vastagfalú gyr sárga

fémbl, küls oldalát vonaldísz ékíti, mely egymást metsz

zig-zeg vonalból alakul, a vonalas rajzot sáv szegélyzi, mely-
nek fels és alsó széle a vonalas minta küls idomát követi.

2. Sodronykarika, egyik vége körtekercscsel ;
a bal fül táján

lelték.
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32. sir. Gyermek csontváza. Vastagfalú gyr, sárga

fémbl, vasrozsdafoltokkal, balkezének gyrs ujján lelték.

33. sir. Ni csontváz. 1—2. Halántékgyr sárga fém-

bl, a fülek táján lelték. 3. Gyr szalagos pántból, kihajló

körded végekkel, a kihajlás tövén három gömböcscsel, a

jobb kéz gyrs ujján lelték. 4. Vastagfalú gyr sárga

fémbl, kötéltag díszíti külsejét, a bal kézen lelték. 5. Vastag-
falú gyr sárga fémbl, a 3. sz. gyr mellett volt.

34. sir. Bolygatott lovas sír. A láb fejénél lófej feküdt,

szájában összehajlított zablával
;

ló lábszáraiból nagyobb
összetört darabok kerültek elé.

38., 39. és 40. sír. Gombos (Bogojeva) Bács m. -,' s n.

55. sir. Férfi csontváza. Jobb keze táján vaskés feküdt.

36. sir. Asszony csontváza melléklet nélkül.

37. sir. Gyermek csontváza melléklet nélkül.

38. sir. Ni csontváz. 1. ábra. Sodronygyr, egyik vége

tompa, másik vége gyrsen visszahajló. Két példány volt

a fülek táján.

39. sir. Ni csontváz. Fülei táján olyan gyrt leltek

mint az imént bemutatott.

2. ábra. Gyr, rossz ezüstbl, harántosan hornyolt

fölülettel.

3. ábra. Karperecz kerek sodronyból nyilt hegyes végek-

kel ;
a két kéz közelében találták.
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4. ábra. Füles gomb sárga fémbl ;
a jobb válla táján

találták.

5. ábra. Ujjgyr, belül egyenes, kívül kihajló fallal

anyaga rossz ezüst, bal keze táján találták.

40. sir. Gyermeksír. 6. ábra. Keskeny, lapos pántú ujjas

gyürü nyilt végekkel, sárga fémbl, találták jobb kezén.

Klostar (Horvátország, Bjelovar-Krizevci megye, Gjur-

gjevacz kerületben). Mintegy két kilométernyire a helységtl
az 1885., 1886. és 1890. években sírmezt ástak föl, melynek
se terjedelme, se sírjainak a száma nem tudódik. Érmeket

nem találtak a sírokban. A sírokból összegyjtött mellék-

letek összekeverdtek és nem lehet megállapítani, mit és

hogyan találtak az egyes sírokban. Csak egy gazdagabb sír

tartalmát jegyezték föl. Volt benne nyakperecz, gyöngy-

füzér, melyben állítólag ketts tagú csüngk, csörtetk, két

pár fülönfügg és két gyr is csüngött. Egy más sírban

bronz keresztkét és két fülönfüggt találtak. Dr. Brunsmid

véleménye szerint a klostari temet valamivel régibb mint

a bjelobrdói, talán a X. század második felébl vagy a XI.

század elejérl való.

5g. tábla. I. 1—7. Halántékgyrk. Ilyen volt egészben

105 darab, legtöbbje sárga fémbl, mintegy
2
/ 5

része ezüst-

bl való.

8. Fülönfügg, egyik vége gömböcsös befejezéssel, másik

végét valószínleg kiforgatták eredeti idomából.

II. Gyrk. Egészben 15 ezüstbl, 15 sárga fémbl való

példány ismeretes.

1—3. Tömör zárt gyrk, belül laposak, kívül gerin

czesek ; ilyen volt 14 darab.

4. Tömör zárt gyr, négyél átmetszet, ezüstbl.

5
—10. Tömör zárt gyrk, kidl gerinczczel és rajta

czikkelyes díszítéssel ; ilyen volt 7 darab.

11. Zárt gyr, küls kötéldíszszel.

12. Pántos nyilt gyr, egymás fölé hajló végekkel,

külsejét hosszában futó egyenesek és közben pontozott fer-

dék ékítik ; anyaga sárga fém.

13. Nyilt vég gyr, végei tompák, külseje sima, bels

fölületét ferdén álló bemetszések ékítik
; anyaga sárga fém.
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14- Ezüstgyürü, keskenyül végekkel, melyek tompák
és közelállók.

15. Pántos gyr hosszában futó négy gerinczczel és

közben három hornyolattal ;
volt feje, mely hiányzik ; egy

hasonló gyr töredékét lelték és egy pántos gyrt díszítés

nélkül.

60. tábla. 1. Nyakláncz, melyet klostari sírban lelt tár-

gyakból megszerkesztettek és melyrl dr. Brunsmid is azt

tartja, hogy nem így volt a sírban. Javarészben üveg-

gyöngyökbl áll. Legtöbbje világossárga, sárgászöld vagy
.zöld, egyik gyöngy hengerded idomú kékes, más hasonló

idomú gyöngy világosrózsaszín, van ketts kúpú zöld

gyöngy is.

Van a nyakláncz közepén és két végén kéttagú csüng,

melynek fels tagja korong, alsó tagja szívidomú. A középs
csüng szívidomú tagjáról dr. Brunsmid megjegyzi, hogy
díszítése bagolyfejre emlékeztet. Klostarban egészben hét

korongos és nyolcz szívidomú tagot találtak.

A nyaklánczon még két csörtet csüng sárga fémbl.

2. Fülönfügg, a karika alsó részén félholdidomú áttört

lemezke megy át, melynek két oldalsó szarva fölfelé áll és

közepén van egy harmadik csücskös nyujtvány, mely az

áttörésen végig és az alsó hajláson túl is csöppformában

folytatódik ; anyaga sárga fém. Egy pár volt belle.

3. Fülönfügg, a karika alján szabálytalan félhold-

idomú lemez ; anyaga sárga fém. Kett volt.

4. Keresztke, latin idomú, fölül gyrs füllel, karjai

szélesbülnek végük felé, a négy kar tövét körhaj lás köti

össze, frületén Krisztus alakja domborodik ki
; anyaga

sárga fém.

5. Ezüstgyr, lemezes pántú, négyszög fejjel, mely-
ben zöld üvegpaszta volt

; gyöngyözött keret szegélyzi.

6. és 7. Ezüstgyrk zárt sodronyból.
61. tábla. I. Nyakperecz négyszeres drótfonadékból,

sárga fémbl, melybe két vékony rézsodronyszál van

beléfonva ; hasonló nyakperecz kett volt a klostari teme-

tben.

II. 1—6. Fülönfüggk, melyek öntött technikában kép-
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viselik a középkori börtüs fülönfüggk többféle változatát ;

leggazdagabban tagozott az i. sz., legegyszerbb a 6. sz.

7. Fülönfügg négyél huzalból, egyik vége tompa,
másik vége csonka.

8. Fülönfügg négyél huzalból, a huzal egyik vége

tompán végzdik, a másikhoz hat sodronyból és göm-
böcsökbl alakított, áttört mv tojásdad idom csat-

lakozik.

62. tábla. 1. a., b. Ketts tagú csüng. A fels kerek

tagon körszelvény dudor, melyet gyöngyözött keret sze-

gélyez. Az alsó szívidomú tagon a szélesebb részen két gömb-

szelvény dudor, gyöngyözött keretben, alsó vége körded

hajlású ;
három ilyen csüngt leltek.

A találó Fleischer tanár Bjelovártt galambfkhöz hason-

lítja ezeket a csüngket, a mit dr. Brunsmid is elfogad.

2—6. Füles gombok sárga fémbl öntve, belül üresek ;

a gömb tojásdad vagy gömbös, a fül tövén kis kördudor és

némelykor a gömb fölületén is kördudor emelkedik.

II. Hossznégyszög lemezke préselt vagy trébelt díszít-

ményékkel. A díszítmények gyöngyözött és vonalas keretben

állanak és léczkeret vagy gyöngykeret, mandolaidomú

vagy körszelvény dudorokból alakulnak. A lemez alsó szélé-

bl három háromszög lemez csüng alá, egyik lemez alsó

szélesebb oldalából ismét két kisebb hasonló lemez csüng,
a másik két lemezen egy-egy ily kisebb függ ; a lemezkéket

sodronykarikák fzik egymáshoz.
Kovaszincz (Arad m.). A Nemzeti Múzeum régiség-

osztálya 1901-ben két karpereczet és két gyrt szerzett,

mindannyi sárga fémbl való
;

a két karperecz három-

három sodronyból van fonva ; egyik gyr sodronyból való,

a másik lemez, körülfutó dudorral.

Jobbágyi (Nógrád m.). Szlültetés alkalmával 1904-ben
sírokra akadtak, melyekben nagyon egyszer ékszereket

leltek. A tulajdonos azokból megmentett egy sodronyos

karpereczet két darabban sárga fémbl, nyilt, hegyes végek-

kel, három kisebb sodronykarikát közeljáró nyilt végekkel

ugyancsak sárga fémbl, melyek fülbevalók lehettek és hat

ujjgyrt, melybl négy pléhes és kett másfajta.
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1. Karperecz sima sodronyból, keskenyül végekkel.
2. Gyr sárga fémbl, közeljáró végekkel, belül sima.

kívül közepett keskeny lécztag vonul körül, két dudoros

széle fogsorral díszített.

3. Gyr sárga fémbl, közeljáró végekkel, belül sima,

kivül közepett dudor fut körül, léczkeret szélein pontsor.

4. Gyr négyél vékony sodronyból, anyaga sárga fém
:

végei egymás fölé hajlók.

Karász (Szabolcs m.). Itt temet került elé. Az ott lelt

Szent István, Péter és Szent László-féle pénzek a XI. szá-

_!) n ssuth_

Jobbágyi
2
/ 3 n.

zadra teszik a temet korát. Egy kis mellkereszt bronzból

Krisztus dombormves alakjával rajta és egy halántékgyr
került onnan a múzeumba. A temet öt bolygatlan sírját

ásatta föl 1892-ben dr. Jósa András. Találtak benne négyél
nyilt vég bronzkarpereczet, a milyen a temet más helyérl

még kett került elé, más sírban voltak sodrott fölület állat-

fejes zárt karpereczek és voltak a sírban halántékgyrk.
V. ö. Arch. Ért. 1892. XII. 171. és 274. 11.

Küls-Puszta-Kovácsi (Bihar m.). Csépl Péter és Közé-

pesi Gyula az Arch. Ért. 1899. évi 360—366. lapjain adnak

hírt az ásatásról, melyet e sírmez területén 1899-ben ren-

deztek. Ugyanott már 1897-ben is ásatott Csépl Péter és

az Arch. Ért. 1897-iki kötetének 440. s k. lapjain adott róla

hírt. V. ö. Alterth. II. 626—628. A második ásatáskor meg-
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állapították, hogy skori és rómaikori (?) cserepek szerte

feküdtek a földben, a képes tábla az skori tárgyakból
hármat közöl (21

—
23), a többi tárgyat hét csontvázas

sírban találták.

63. tábla. 1. Nyilt vég karperecz sárga fémbl az I.

sírból.

2. Hasonló karperecz a II. sírból.

3. Négyélü karperecz sárga fémbl a III. sírból.

4. és 5. Négyél nyilt vég ujjgyrük a II. sírból.

6. Nyilt vég hengerded ujjgyr sárga fémbl a IIL

sírból
;
hasonlót leltek a VII. sírban.

7. Halántékgyr sárga fémbl az I. sírból.

8. Hornyolt fölület zárt ujjgyr sárga fémbl a II.

sírból.

9. Sodronyfonadékú nyilt ujjgyr rossz ezüstbl, talál-

ták a VII. sírban.

10. a., b. Hornyolt karimájú pityke, lelhelye ismeretlen.

11. Halántékgyr sárga fémbl, valószínleg az V. sír-

ban lelték.

12. Nyakgyrü négy összetekert sodronyból, sárga fém-

bl, II. sír.

13
—

14. és 18—19., valamint 20. valószínleg a VII. sír-

ben lelt gyöngyök.

15
—

17. Korálgyöngyök (?), alighanem a II. sírból.

Kun-Szent-Márton. Több sír szétdúlása alkalmából el-

került öt darab halántékgyr és más sodronykarika került

innen a szentesi múzeumba, melyekrl említést tesz Csallány

Gábor Arch. Ert. 1905. 43. 1.

Letenye (Zala m.). 1879-ben kapott a Nemzeti Múzeum

halántékgyrket, melyeket az Arch. Ért. 1881. XIV. k.

347
—348 11. közzé tettem

;
említi—a—a. Arch. Ert. 1883 161.

Lipta-Gerge (Nógrád m.). Dr. báró Nyáry Albert 1905-ben
fölásatott egy temett és ásatásáról részletes hírt közölt az

Arch. Ert. 1906. 276
—

278. lapjain. A falu közelében lassan

emelked domboldal Sirmány nev részén már korábban

találtak régiségeket. Az ásatás tizenegy sír föltakarását ered-

ményezte. Az els sírban a jobb kéz mellett nyitott vég
sodronygyr feküdt ezüstbl. A másodikban nem volt mel-
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léklet. A harmadikban a koponyán halántékgyürü és vasta-

gabb sodronyú nyitott vég karika
;
mindkét kézen vékony

lapos karperecz feküdt sárga fémbl csúcsos végekkel és

lapos karika egymásra hajló végekkel, egyikén hornyolat
vonul végig.

64. tábla. 1. ábra (negyedik sír). Három ezüstsodronyból
font ujjgyr nyilt hegyes végekkel. Bal karja fels része

táján két dénárt találtak I. Endre korából (1046
—1061.

Corpus Nummorum Hungáriáé 11. sz.). Az ötödik és hatodik

sírban nem volt melléklet.

2. ábra (nyolczadik sír). Zárt karperecz sárga fémbl,

egyik oldalán egymással szembe tekint állati f domborodik

ki, többi fölülete harántosan álló hornyolatokkal díszes,

találták a jobb kéz táján.

3. ábra (u. o.). Zárt gyr, belül lapos, kívül ki-

hajló fallal, egy darabon sima, azontúl két sorban álló rovát-

kákkal.

Koponyája táján Szent István-féle dénárt leltek. (Corp.

N. H. 1. sz.) A csontváz alatt korhadt deszka nyoma.

4. ábra (kilenczedik sír). (1.) Sima sodronyú karperecz

nyilt végekkel, közelzáró végein egymás felé fordult grifféjek,

azokon túl a gyr falán egy-egy kördudor ;
a jobb kéz

mellett feküdt (2.) lemezes ujjgyr közepén végigvonuló

dudorral, mellette keskeny csipkézett szél sávok. (3.) Hasonló

ujjgyr, de a középs dudor helyett hornyolat és mellette

két vékony lécz vonul, a léczek mellett hornyolatok sora-

koznak. Azonkívül a has táján vékony sodronyú nyitott

vég karpereczet találtak.

5. ábra (tizedik sír). Nyílcsúcs vasból, hegye letört,

tüskéje és pengéje lapos, a penge töve derékszögökben ugrik
ki a tüske oldalából, nyújtott rhomboid idomú, az idom alsó

hosszabb szélei kevéssé behajlók, fels rövidebb szélei egye-

nesek.

A csontváz észak felé tekintett, fölötte deszkalap feküdt,

a koponya alatt elpusztult ezüstpénz nyoma maradt.

6. ábra (tizenegyedik sír). Ujjgyr lapított fallal, közel-

járó keskeny végekkel, sárga fémbl ; szájában Szent István-

féle dénár feküdt.



176

Mezberényen a gátrháznál 1900-ban Csallány Gábor

egy rövid tartamú ásatást vezetett, melyrl az Arch. Ert.

1905. 40. lapján ad hírt. Hun-avar sírok közelében három

Árpádkori sírra akadtak. Egyikben volt halántékgyr
sárga fémbl és volt 114 darab gyöngy, ketts, hármas és

négyes, színezett és berakott, a csontváz nyaka táján ;
más

két sírban két-két halántékgyürü akadt a csontváz mellett.

Késbb ugyané helyen jelentékenyebb leletekhez jutottak
kubikus földmunkások, kik a szakaszmérnöknek küldték

Volt köztük két csüng és egy szent László-féle dénár.

Mindszentrl (Csongrád m.) kapott a Nemzeti Múzeum

1863-ban sodrott nyakgyrt, két állatfejes karpereczet és

kisebb karikákat. Említi —a—a Arch. Ert. 1883. 161.

Ugyancsak Mindszent közelében a baksi pusztán 1886-ban

három csontvázat leltek. Egyik csontváz ujján nyilt sárgaréz-

gyr volt, ez elveszett, nyakán ugyancsak sárgarézbl való

sodrott karikát leltek. Kerülete 47 cm. hosszú, átmérje
15 cm. Három bronzhuzal sodrásából áll, mely közé fino-

mabb bronzszál volt fektetve. Reizner János ismertette.

(Arch. Ert. 1891. XI. 358.)

Nagy-Kapornak (Zala. m.). Darnay Kálmán az Arch.

Ért. 1907. 191. lapján ismertet a jezsuiták szérskertjében
veremásáskor elkerült csontvázakat, melyeknek egyikén
három ékszert leltek. (V. ö. még Arch. Ert. 1907. 91. 1.)

64. tábla. B. 1. Négy sodronyból font nyakperecz hurok-

kal és kampóval, anyaga sárga fém.

2. és 3. Pántos lemez karpereczek sárga fémbl, nyilt

végekkel, végei szélesbülnek és körded kihajlásúak ;
kül-

sejükön ponczdíszek ; központi ketts, illetleg hármas lécz-

körök
;
az egyik példány csonkán maradt meg.

Növi Banovczi, Zimony mellett a Dunánál.

Dr. Brunsmid József a Vjestnik 1903. évf.

82. lapján leír egy sajátszer ékszert arany-

ból, melyet Növi Banovcziban találtak és

közli ábráját, melyet szerz szívességébl
itt ismételhetünk. A függ sodronya széles

lemez S formában végzdik, e között és

Növi Banovczi. másik vége között három gömbidom ül, me-
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lyek egymáshoz forrasztott gyrücskékböl és sodronyszá-
lakból alakíttattak ;

a legalsó gömb aljáról gulyaformában

egymáshoz forrasztott négy kis börtü csüng le.

Orosháza (Békés m.). Majláth Béla 1890-ben egy teme-

tnek mintegy 12 sírját ásta föl. Két sírban dénárt talált,

egyik László királytól, a másik II. Istvántól való, a miért azt

kell hinnünk, hogy a temet kora az 1077
—

1131. évekre

talál. A legtöbb csontváz nyaktövénél halántékgyürü volt,

volt nyilt vég ujjgyürü, kerek csat és sodrott fölület zárt

ujjgyür. Majláth B. az Arch. Ért. 1890. X. k. 417
—

423.

lapjain értekezik ásatásáról.

Pécsett a budai vámház közelében 1870-ben lelt régi-

ségekbl a Nemzeti Múzeum régiségtárába került egy sodrott

karperecz és több

^gyéb ékszer. Em-
lítette —a—a Arch.

Ért. 1883. 162.

Pilin (Nógrád

m.). Dr. báró Nyáry
Albert 1901-ben föl-

ásott a pilini Sir-

mányhegy déli olda-

lán 78 sírt. Ásatásá-

ról részletesen adott

számot az Arch. Ért. 1902-ik évfolyamának 210—241. lap-

jain. V. ö. Alterth. II. k. 871
—880. Az éremmellékletek

tanúsága szerint a temet a XI. században keletkezett. Az

érdekesebb sírmellékletekrl az Arch. Ért.-bi ismételt

ábrák és táblák adnak megfelel fogalmat.

(Az els sír gyermeké volt, gyr sárga fémbl, lapos

falú, nyilt végekkel, ábra nincs.)

2. sir. Ni csontváz. (Ábra.) 1. Halántékgyr ezüstbl.

2. Ezüstszálakból font ujjgyür, nyilt végekkel, a jobb
kézen találták.

3. Laposfalú gyr sárga fémbl, nyilt végekkel ; a bal

kéz gyrs ujján találták.

4. és 5. Amethist-gyöngy ;
hat példányt találtak a nyak

táján ;
közben feküdt hasonló gyöngy kék üvegbl.

Hampel : A honfoglalás emlékein")!. ' -

Pilini 2 sír.
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6. és 7. Halántékgyrk csonka darabjai, a nyak táján
lelték.

(A harmadik sírban férfi csontvázát lelték, mellette két

XI. századi Árpád-kori pénzdarabot.
— A negyedik sírban

ugyancsak férfi csontváz feküdt és mellette egy hasonló

érem.)

65. tábla. 5. sir. Ni csontváz. 1. Karperecz sávos lemez-

bl, nyilt végei hengerded behajlással, küls oldalát ketts

pontozott zig-zeg idomok ékítik ; három darabra tört ; anyaga
rossz ezüst. A rajta tapadó vászonrostokról báró Nyáry azt

tartja, hogy szemföd kendbl valók.

2. Csüng, félholdidomú, lefelé hajló szarvakkal, a fölület

közepén háromszögbe rakott három gömböcs, a szarvakat

egy-egy gömböcs ékíti, közben párhuzamosan rakott zig-zeg

dísz emelkedik ki
;
a félhold fels hajlásán hosszában hen-

gerded fül, melyet alul a sík felé csipkés szegély ékít. Anyaga
rossz ezüst.

3. Gyr pántos lemezbl, nyilt végekkel.

4. Gyr sodronyból, egymás fölé hajló hegyes végekkel ;

a jobb kézen lelték.

5. Kéttagú csüng fels gömbszelvény tagja dudoros

kerettel, alsó hajlásán füllel
; alján két fül nyoma.

6. Vékony szálú gyr, közelér végekkel.

7
—

9. Halántékgyrk. Volt 12 darab ezüstbl, 2 darab

sárga fémbl, találták beágyazva mohacsomóban a koponya
alatt

;
a mohacsomót báró Nyáry fej párnának véli.

(A hatodik sírban fekv ni csontváz mellett találtak

11 darab halántékgyrt ezüstbl és sárga fémbl, gyrt
sárga fémbl, a jobb kézen karikát sárga fémbl és hasonlót

rossz ezüstbl. — A hetedik sírban gyermekcsontváz mellett

ers karikagyr feküdt. — A nyolczadik és kilenczedik sír

nélkülözte a mellékleteket. — A tizedik sírban férfi csontváz

volt, álla alatt érem feküdt, bal kezén gyr és más két

gyr sárga fémbl. — A tizenegyedik és tizenkettedik sír-

ban melléklet nem volt. — A tizenharmadik sírban fiatal

férfi csontváza mellett a jobb kéz mellett keskeny lapos gyr
és vékony karikagyr feküdt. — A tizennegyedik sír boly-

gatott volt. — A tizenötödik gyermeksírban a nyak táján
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hat lapura csiszolt hasábforma amethist-gyöngyöt találtak. —
A tizenhatodik gyermekcsontváz mellett kis gyrt és

halántékgyrt leltek.)

íj. sir. Koponyát leltek. Mellette i. Nyakgyür négy

sodronyból fonva, hurokkal és kampóval rossz ezüstbl.

2. Kis karikás gyr, nyilt végekkel ezüstbl. 3. Ujj-

gyr, bels oldala lapos, külseje kihajló. Volt még a sírban

négy darab cyprea-kagyló és sok apró sárga gyöngy üveg-

pasztából.

(A 18. férfisírban a tarkó táján Árpád-kori XI. századi

érem feküdt. — A 19. sz. gyermeksírban egy kis kerek vas-

lemezkét leltek. — A 20. sz. ni sírban gerezdes gyrt sárga

fémbl, gyrt ezüstbl és egyet sárga fémbl, mindkettt

a fülek táján lelték. — A 21. és 22. sír széthányt állapotban
volt. — Hasonlókép a 23. sír, de itt vastag gyrt sárga
fémbl leltek, nyilt hegyes végekkel.

— A 24. sír is széthányt

állapotot mutatott. — A 25. sír mellékletet nélkülözött. —
A 26. sírban férfi csontvázát lelték, mellette kihajló, belül

homorú falú gyrt leltek, keskenyül végt, anyaga ezüst,

továbbá egy gyrt sárga fémbl s egy ezüst karikát ferdén

futó vonalas mélyedésekkel külsején, melyek sodrást utá-

noznak. — A 27
—

32. sírokban nem volt melléklet. — A 33.

férfi csontváz mellett széttört gyr volt sárga fémbl. —
A 34. férfi csontváz mellett ezüstgyürt találtak, körülfutó

gerinczczel fala külsején.
— A 35. és 36. csontváz nélkülözött

minden mellékletet.)

66. tábla. 37. sir. Férfi csontváz mellett találtak két

gyrt, az 1. sz. fala belül lapos, kívül szélét hosszában kes-

kenyebb keret szegélyzi, közepett végigvonuló dudor.

2. sz. Bels lapja egyenes, külseje dudoros. Volt még
azonkívül Árpád-kori érem a sírban.

(A 38. férfi sírban egy ezüstérmet a XI. századból

leltek. — A 39. sz. ni sírban nyolcz halántékgyrt leltek

anyaguk sárga fém. — A 40. sz. férfi csontváz mellett három

XI. századi magyar dénárt leltek. — A 41. sz. sírban hasonló

érmet találtak.)

42. sir. Ni sírban volt 1. négyél karperecz, nyilt végek-

kel, sárga fémbl.
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2. Vékony sodronyú gyürü fele töredéke.

3. Fülönfügg alsó fele, a négyélü körszelvény hajláson
két végét gömböcsök szegélyzik, legersebb hajlásán göm-
böcsökben végzd gömbidom nyúlik lefelé és fölfelé hasonló,

de rövidebb idom emelkedik. Anyaga sárga fém, találták a

jobbik fül táján.

(A 43. sír melléklet nélkül volt. — A 44. sírban mindegyik
fül táján leltek egy-egy sodronygyürüt sárga fémbl.)

45. sir. Férfi sír. Mellékletek : 1. Vas nyílhegy, köpüs.

bajszos szárnyakkal, egyik szárnya csonka, nyele ferdén

sodrott.

2. sz. Gyürü pántos fallal, kerekdeden kihajló lapos

fejjel, melyet geometriai idom díszít, négyágú csillag az

ágak közt három-három ponttal ; anyaga sárga fém.

(A 46. sírban két sodronygyürüt találtak a fülek táján.
—

A 47. sírban volt karperecz két összefont sodronyból, anyaga

sárga fém és ezüst gyürü.)

48. sir. A ni csontváz mellett volt 1. nyakgyürü, három

sodronyból font, anyaga sárga fém, rajta 2. pántos gyürü.

3. Gyürü hosszában pontozott szegélyekkel, közepett végig
vonuló dudorral. Mindkét gyürü sárga fémbl készült.

6y. tábla. 4g. sir. Férfi csontváz mellett zárt ezüst gyrt
leltek, fölületét harántosan futó vonalak tagozzák.

(Az 50. ni sírban találtak pántos karpereczet, pálczás

test karpereczet küls szélén vászonnyomokkal.)

51. sir. Gyermekcsontváz mellett egy szem kék üveg-

gyöngy feküdt.

(Az 52. sírban melléklet nem volt. — Az 53. sírban fekv
férfi csontváz térde mellett sárga fémü karika feküdt és egy

vastagfalú gyr sárga fémbl.)

54. sir. Ni csontváz mellett volt 1., 2. Fülönfügg
sárga fémbl, alsó hajlásán négyél és a négyél dudor végén

gyöngyözöttek, gömböcsös alsó peczeggel és fölfelé álló göm-
böcscsel. 3. Ujjgyr rossz ezüstbl, bels lapja sima, külsején

körülfutó dudor és a két széle keretes. 4. Két karperecz, zárt,

ferdén rovátkos, két egymás felé fordult állatfvel
; anyaguk

sárga fém.

(Az 55. férfi sírban melléklet nem volt.)
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56. sir. Ni sír. 1. Sima sodronyú karperecz, hegyes

végekkel, sárga fémbl.

2. Pántos karperecz hengerdeden behajlott végekkel,
küls lapját vonalas levéldíszek ékítik, anyaga rossz ezüst,

külsején hozzátapadt szövet nyoma.

3. Fülönfügg, alsó hajlása négyél dudorral, a dudor

végén gyöngykerettel, gömböcsös peczeg áll a hajláson föl-

felé és gömböcsös tagozású peczeg lefelé.

4. és 5. Fülönfügg. Hasonlít az elbbihez, csakhogy
a gömböcsös tagozás elsimul és fölületét pontozott díszszel

ékítették.

6. Fülönfügg, olyan mint a 4. ábrabeli.

7
—10. Halántékgyrk, volt 7 darab ; anyaguk ezüst.

11—13. Sodronyos gyrk.
14. Pántos gyr, összegörbített állapotban.

15. Cyprea-kagyló és üveggyöngyök ;
ez utóbbiak közt

vannak duplák és hármas tagúak ; színük aranyos, ezüstös

és fémszín.

Találtak azonkívül XI. századi magyar dénárt.

68. tábla. 57. sir. A gyermekcsontváz mellett volt 1.,

2. Csörg, fölül füllel, alul keresztidomú réssel, sárga fémbl
és volt Szent István-féle dénár.

58. sir. Ni csontváz mellett voltak : 1. Karperecz két

összefont sodronyszálból, nyilt végekkel.

2. Pántos karperecz, a pánt végei felé keskenyül és a

végek hengerdeden kihajolnak. Küls lapját beponczolt pon-
tokból alakított párhuzamos zig-zegvonalak és hajlított

vonalakból alakított mustra díszíti. Anyaga ezüst.

3. Csonka körlemez, rajta kidomborított rozettával, a

hurkos keret levelek középs dudoros kör körül sorakoztak ;

átvert apró lyukak szolgáltak az alapra való megersítésre ;

négy darab volt a mellkas táján.

4. Füles gomb ; a jobb váll táján volt ; anyaga ezüst.

5. Lemez csonka darabja, mely valószínleg korong-

idomú volt
; megmaradt a domború díszítésbl a középs

gömbszelvény dudor körülötte gyöngyözött és dudoros keret,

azontúl ismét nagyobb gyöngykeret és a korong szélén

dudorszegély volt.
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$g. sir. Gyermek csontváza mellett volt i. Pántos gyr
egymás fölé ér tompa végekkel, fölületét ferdén vont vonalak

ékítik.

2. Füles gomb, anyaga ezüst, a válla táján találták.

(A 60. sírban gyermek csontváz mellett körlemezkét

találtak, anyaga sárga fém.)

68. tábla. 61. sir. A. Férfi csontváz lovastul. Mellékle-

tek : 1. Kengyelvas, idoma megközelíti a háromszögöt, szárai

négyélek, füle tojásdad idomú, lapos.

2. Kengyelvas. Idoma megközelíti az elbbi kengyelét,

de füle szögletes. A ló feje, 3 csigolyája és négy lába is meg-
volt. A ló feje felül feküdt. A szájában volt még a zabla.

69. tábla. 61. sir. B. 1. . n. csikózabla.

2. Csiholó vas, a lemez háromszög idomú, karjai göm-
bösen végzdnek és összeérnek ;

a csontváz mellett a jobb-

oldalon feküdt.

3. Vascsat, négyszög, a hevederszíjról.

4. Vaskarika a lószerszámról.

5. és 6. Rövidebb és hosszabb pálczás pánt kihajló füllel

a szíj aláhúzására, alul két, illetleg három aklával.

7. és 8. Két lemez puha anyagból, tojásdad idomúak,

harántosan kihajlók ; egymással érintkez helyzetben voltak

a csontváz czombjai között.

9. Vasnyíl, rhomboid idomú középs gerinczczel, nyélbe

való tüskével.

10. Hasonló nyílcsúcs, de hegyfelli élei hajlottak és

hosszabbak mint az alsó tompa és behajló szélei.

11. Vaskés egyenes háttal.

12. Késpenge (?) vasból.

13. és 14. Pálczás vaspántok, végükön átjáró szöggel,

talán a tegezrl.

15. Nyílcsúcs vasból, bajszos hosszú tüskével. Mind a

három nyílcsúcs egy csomóban feküdt a jobb láb fejénél.

16—19. Lemezes és pálczás pánttöredék, átjáró szöggel,

talán ugyancsak a tegez vasalásából. — A 18. számú vés
idomú szerszám, talán a nyilak élesítésére használták (?) ;

azok közelében lelték. — 17. Obsidian, tzknek szolgált,

a csiholó vas közelében lelték.
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Találtak még a fej alsó részén hét halántékgyrüt
•ezüstbl.

Számozatlan ábra : Lemez kidomborodó keresztidommal,

a kihajló ágak szélei négykarélyúak.

(A 62. sírban nem volt melléklet.)

yo. tábla. 63. sir. Férfi csontváz mellett találtak négyszög
vascsatot.

64. sir. Ni csontváz. 1. Pántos karpereczek vaslemezbl,

széj jelhaj ló végekkel.

2. Csonka sodronykarika, egyik végén gyrszer hurok

lehetett, a másikon talán kampó ; anyaga ezüst.

3. Vaskés csonka pengéje.

4. Kovaszilánk.

5. Fülönfügg sodronyból, alul csonka. (6. szám hiányzik.)

7. Vékony ezüst t, rajta farostok és szövet nyomai
maradtak. Találtak a sírban három cyprea-kagylót és egy

aranyozott négyszög ezüstpitykét.

6j. sir. Gyermekcsontváz mellett találtak négykarélyú

gyöngyöt sárga üvegbl.

(A 66. sírban nem volt melléklet. — A 67. Férficsontváz

szájában árpádházi érmet a XI. századból, ujjcsontjain zöld

rozsdafoltok. — A 68. férficsontváz mellett nem volt mel-

léklet.)

6g. sir. Ni csontváz. 1. és 2. Halántékgyrk.
3. Gyöngyök, ketts és hármas példányok, legtöbb üveg,

3 ezüstbl
;
a nyak táján találták.

(A 70. sírban nem volt melléklet.)

yi. sir. Férfi csontváz válla táján nyílcsúcs feküdt. Pen-

géje rhombikus lehetett, középs gerincz nélkül. Tüskéjén

még rajta van a nyél vége és rajta az ötsoros háncskötés.

72. sir. Ni csontváz mellett : 1—3. Halántékgyr.
4. Sodronygyr. Volt azonkívül nyakgyr három össze-

font sodronyszálból burokkal, rajta csüngött egy darab

gyr rossz ezüstbl, a gyrn sodrást utánzó vonaldísz
;

finom fonal nyomaival rajta ;
továbbá két cyprea-kagyló,

egy kék és egy fekete üvegyszem.

7 . sir. Leány csontváza mellett volt : 1. Pántos kar-

perecz hengerdeden behajlított végekkel, a hajlás közepén
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a pánt két darabja, aklával van egymásra ersítve
; reátapadt

vászonnyomokkal.
2. Ujjgyr bels lapja, egyenes, külsején végighúzódó

dudor és mellette két szélkeret
; anyaga ezüst.

3. Csonka ékszer. Talán félhold idomú csüngbl maradt

meg a két csonka ólomlemezke. Volt még 8 halántékgyr,
két kis összehajlított ezüsthuzal és a nyak táján apró kék

üveggyöngyök.

yi. tábla. 74. sir. Ni csontváz mellett : 1. és 2. Nyilt

vég sodronykarikák, a karika fele hajlásán tekercsesen

hajlított finom sodronyszálakból alakított fodrok öt sora

veszi körül a karika szárát és a sodrott díszek végét két-

oldalt vékony sodronyú hengertekercs szegélyzi.

J5. sir. Ni csontváz. 1. Karperecz három összefont

sodronyból ; anyaga ezüst.

2. Gyr vastag sodronyból, nyilt végekkel ; anyaga
ezüst.

3. és 4. Füles gomb ;
a váll táján találták.

5. Korongos lemez ezüstbl, közepett gömbszelvény
dudorral, körülötte hét egymással kapcsolatos gyrbl
alakuló keret, minden gyrben gömbszelvény dudor, két-

két gyrs idom mellett a küls beugró szögben kis gömböcs-
dísz. A korong széle karimásán lehajló ; alján ersítésre

szolgáló aklák.

6. és 7. Korongos lemez ezüstbl. Közepett gömbszel-

vény dudor, körülötte gyöngyözött keret, léczkeret és-

szélén nagyobb gyöngykeret.
8. Korongos lemez ezüstbl. Közepett körded léczkeret,

körülötte nagyobb gyöngykeret. 7
—8 fajta korongos lemez

volt 23 darab, a mélyedések meg voltak aranyozva. A koron-

gokon három áttört apró lyuk a fölvarrásra szolgáló fonal

számára.

9. Ujjra való gyr, bels lapja sima, küls fölülete

kissé kihajló, fejéri egymás mellett három négyszögidom
domborodik ki, legersebben a középs négyszög, mindegyik

négyszög mezben központos körmélyedés, a két oldalsó

négyszög pontozott szegélylyel két hosszabb széle mellett
;

anyaga rossz ezüst. A jobb kéz táján találták.
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10. Ujjra való gyürü, bels lapja sima, küls kevéssé

kihajló, fölületén közepett vékony léczes gerincz vonul körül ;

anyaga sárga fém, a jobb kéz táján találták.

(A 76. gyermekcsontváz közelében gyöngy üvegpasz-
tából. — A íj. ni csontváz mellett feküdt egy vaskarika

a derék táján és két halántékgyür.)

j8. sir. Gyermekcsontváz. 1. Üveggyöngyök, barnás

szín, nagyobb példány, vonalakkal és betétekkel díszítve,

egy sárgásfehér példány négy szürkés pasztabetéttel, egy
szürkés gyöngy négy vörös betéttel, több kis sárga gyöngy,

egy kis darabka ólom.

2. Pityke sárga fémbl, csonka (?), közepett talán ki-

domborodott és eredeti állapotában talán négy gömbszel-

vényü domborodás szegélyezte, alján szögecsek.

Pilin (Nógrád m.). II. Dr. báró Nyáry Albert 1902-ben
a Sirmányhegy déli oldalán ásatott föl mintegy 82 sírból

álló temett. Ásatásáról az Arch. Ért. 1904. évfolyam 50—70.

lapjain adott részletes hírt. V. ö. Alterth. II. 881—88y.

A sírok átlag másfél méternyire egymástól rendes sorokban

találtattak, a hol nagyobb köz mutatkozott, ott a szántóvas

pusztíthatta el a sírokat. így a két sirmányhegyi sírmezben

több mint másfél száz sír lehetett. A megállapított sírok

közül is szenvedett egynémelyik a szántóvastól, mert cs;ik

40—50 cm.-nyi mélységben feküdtek a csontvázak. Leg-

mélyebb volt a 39. sz. sír, 95 czm.-nyire feküdt a föld alatt.

A déli temet szegényebb volt sírmellékletekben. Az állati

maradványok közt voltak kérdzk csontjai, hét scitésfog,

szarvasagancsok és csontok, valamint csibecsontok. Egyes
sírokban találtak tojáshéj t és édesvízi kagylót. Az érmek

szent Istvántól II. Lászlóig (1071
—

1095) terjednek ;
ezúttal

késbbi érem srbben akadt mint az északi temetben,
a miért ez a sírmez késbbi lehet mint az elbbi. Érmet

csak férfisírban találtak. A kutató 79 csontvázról a nemet

és hozzávetleg a kort is vélte megállapíthatni ;
volt szerinte

14 férfi csontváz átlag 168 cm.-nyi hosszúsággal, volt 29

ni csontváz, átlag 153 cm.-nyi és 26 gyermeksír.

(Az els sírban halántékgyr feküdt, agyaga ezüst.

A második sírban volt ujjgyr sárga fémbl.)
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j. sir. (Ábra.) i. Ujjgyür négyélü sodronyból, anyaga

sárga fém.

2. Halántékgyür négyélü sodronyból.

(A negyedik sírban nem volt melléklet, az ötödikben az

állkapocs alatt ezüstérmet találtak, a hatodik nélkülözött

minden mellékletet. A hetedikben az állkapocs alatt érmet

és a csontváz mellett két csonka halántékgyürt leltek.

A nyolczadik és kilenczedik gyermeksírban melléklet nem
volt. A tizedik szét volt bontva, a tizenegyedik is meg volt

bolygatva, mégis volt benne érem és három sodronyból font

nyakperecz, a tizenkettedik szét volt dúlva, a tizenharma-

dikban a bal karcsont táján egy csonka érmet és tojásdad

sodronykarikát leltek, a tizennegyedikben a homlok táján

érem, a csontváz két oldalán

cserépdarabok voltak (lásd 76.

tábla). A tizenötödik sírban gyer-

mekcsontváz mellett kicsi halán-

tékgyrt leltek.)

72. tábla. 16. sir. 1. Vaska-

Pilin. 3. sír. rika négyél, két tojásdad kihaj-

lása végét szög tartja össze

2. Kétágú vasnyílhegy.

3
—6. Nyílcsúcsok, deltoid idomúak, három változat,

mely a penge hossza és szélessége által különbözik egymástól,

gerincz nélkül
;
a csontváz két oldalán feküdtek.

iy. sir. 1. Három sodronyból font nyakperecz, végei

mint hurok és kampó járnak egymásba ; anyaga sárga fém.

2. és 3. Karpereczek sima sodronyból, közelzáró végek-

kel, még rajta voltak a karcsontokon.

4. Ujjgyür, külsejét egymást ferdén metsz vonalak

ékítik
; anyaga rossz ezüst

;
a jobb kéz középs ujján volt.

5. Ujjgyür nyilt végekkel, belül lapos, kivül kihajló

fölülettel
;
a bal kéz táján volt.

73. tábla. 18. sir. 1. a., b. Zárt ujjgyür párhuzamosan
álló harántos hornyolatokkal ; anyaga sárga fém.

2. Sima ujjgyür nyilt hegyekkel, sárga fémbl. A gy-
rket a két mutatóujjon találták.

ig. sir. 1. Lemezes gyr nyilt végekkel, külsejét köze-
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;

sárga fémbl.

2. Ujjgyür, zárt, sárga fémbl. Külsején gerincz fut

körül, a gerincz két síkját párhuzamos vonalkák díszítik.

3. Karperecz négyélü sodronyból, nyilt végekkel, melyek

keskenyülnek.

(A huszadik sírban csak vékony sodronygyürt leltek.)

21. sir. 1—3. Halántékgyrü sárga fémbl, volt a gyer-
meksírban négy nagyobb és egy kisebb

4—7. Üveggyöngyök, egészben öt darab feküdt a sírban.

(A huszonkettedik sír nélkülözte a mellékletet, a huszon-

harmadikban volt ezüst érem, egy ujjgyür, halántékgyrü
ezüstbl és egy halántékgyrü sárga fémbl, a huszon-

negyedik sírban az ujjakon volt két sodronygyr, a huszon-

ötödikben nem volt melléklet.)

26. sir. A csontváz alatt korhadt faréteg terült el, mely
a holt test alatti deszkából keletkezett.

1. a., b. Csüng ezüstbl, félhold idomú. A fölület köze-

pét háromszögben álló három dudor, a két csúcsot egy-egy
dudor ékíti. A középs dudorok mellett kétoldalt két-két

léczes, egymásba helyezett párhuzamos háromszög dombo-

rodik ki, ezeken túl a tereket három sorba rakott apró három-

szögmélyedésekkel díszítették. A félhold kihajló szélén hosszú

hengerded fül ül.

2. Ujjgyür sárga fémbl, feje három központi körrel

díszített négyszögmezt mutat.

3. Zárt ujjgyür harántosan álló czikkelyekre osztott

fölü'ettel, sárga fémbl
;
a jobb kéznél találták.

4. Pántos ujjgyür, nyilt végekkel, anyaga sárga fém
;

a jobb kéznél lelték.

5
—8. Halántékgyrük, a nagyobbakból három darabot,

a kisebbekbl kilencz darabot találtak
; anyaguk sárga fém.

9
—10. Apró üveggyöngyök.

(A huszonhetedik sírban két halántékgyrt találtak,

a huszonnyolczadik sírban ujjgyrt harántosan czikkelye-

zett fölülettel, a huszonkilenczedikben tz nyomaira akadtak

és a láb táján csibecsontokra, a harminczadik sír szét volt

dúlva, a harminczegyedik sírban a jobb kéz táján czik-
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lemezbl való gyri, anyaguk sárga fém

;
a haiminczket-

tedik sírban minden kéz mellett ujjgyr és az állkapocs

fölött tojásdad hajlású sodronygyr feküdt, a harmincz-

harmadik sírban nem volt melléklet, a harmincznegyedikben

négyél sodronyból álló karperecz volt a jobb kéz mellett,

a jobb kéz középs ujján nyílt ujjgyr volt sárga fémbl,

kördíszekkel, a bal kéz mellett feküdt egy kis sodronygyr
ezüstbl, harántos rovatokkal, a harminczötödik sírban

melléklet nem volt.)

36. sir. A bal kéz középs ujján három gyrt leltek,

egyik kerek sodronyból való, a másik kett lapított fallal bír,

mind a háromnak az anyaga sárga fém.

74. tábla. 7. sir. 1. Nyakperecz három összefont sod-

ronyból, hurokkal és kampóval a végén, anyaga sárga fém.

2. Ujjgyr, falán körülfutó középs dudorral, mellette

zig-zeg díszszel
; anyaga sárga fém, találták a jobb kéz

középs ujján.

3
—

4. Halántékgyr ;
a koponya mellett találták

;

anyaguk sárga fém.

5
—6. Sodronygyr sárga fémbl.

7. Rozettadísz, középs kerek áttöréssel, az áttörés

körül csipkézett kerettel, küls kerületén kilencz karély-

lyal, alja lapos ; anyaga ezüst.

8—14. Üveggyöngyök, a nyak táján lelték.

(A harmincznyolczadik sírban az állkapocs alatt volt

két érem, a törzs táján is akadtak érmek, a koponya mellett

lófog feküdt és a sírban ezenkívül kovaszilánkokat és kagy-
lókat találtak

;
a harminczkilenczedik sírban a jobb- és bal-

oldalon érmeket találtak, mellette tégladarabot és kova-

szilánkot, a jobb kézen volt egy rovátkolt ujjgyr.)

40. sir. 1. Ujjgyr ezüstbl, nyilt végekkel, külsején

körülfutó dudorral.

2. és 3. Halántékgyr ezüstbl, öt darabot találtak

a nyak táján.

41. sir. 1. és 2. Halántékgyür vékony sodronyból,

anyaguk sárga fém.
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(A negyvenkettedik sírban nem volt melléklet, a negy-
venharmadikban tojáshéját leltek a jobb kar mellett.)

44. sir. 1. és 2. Nyílcsúcs két töredéke, a penge lapos,

gerincz nélkül.

3. Ujjgyür, bels lapján sima, a külsn körülfutó

dudorral, anyaga ezüst.

4. Zárt ujjgyür, belül sima, kívül kihajló fölülettel.

anyaga ezüst.

(A negyvenötödik sírban kis fekete üveggyöngyöt leltek,

a negyvenhatodikban mindegyik kar mellett sodrony-

karperecz feküdt, anyaga rossz ezüst. A jobb kézen volt egy

gyr vastag lemezbl, nyilt vég, anyaga sárga fém, a bal

kézen zárt gyr volt, ugyancsak sárga fémbl, volt még
két halántékgyr, egyik sárga fémbl, egy másik ezüstbl

;

a negyvenhetedik sírban melléklet nem volt.)

j$. tábla. 48. sir. 1. Karperecz vastag sodronyból, nyilt

végekkel, anyaga rossz ezüst, találták a jobb kéz táján.

2. Karperecz, nyilt vég, sodronyból, anyaga sárga fém.

3. Gyr, nyilt vég, talán körülfutó dudorral a dudor

mellett fogsordíszszel, találták a jobb kéz középs ujján.

4. Gyr, bels lapja sima, külseje kihajló, anyaga sárga

fém, találták a bal kéz mellett.

4g. sir. 1. és 2. Halántékgyr sárga fémbl, találták

a halánték táján.

3. Sodronygyr sárga fémbl, találták ugyanott.

4. Sodronyos gyr ezüstbl, találták a bal fül táján.

5. Lemezes gyr, közelzáró végekkel, találták a bal

kéznél.

6. Ékszer (?) sárga fémbl
;
ábránk szemközt és oldalt

mutatja, fölül nyilt vég gyrféle, ez alatt az üresen öntött

tárgyon dudor és hornyolat, alsó végén csonka, fölületen

szívidomát valamennyire megközelít mélyedés.

7. Lemezes gyr sárga fémbl.

8. Zárt gyr, hengerded, szélei perimések, közben körül-

futó dudor.

9. Csörtet sárga fémbl.

10. P.'éhes gomb, csonka, füle is letört, sárga fémbl.

11—17. Üveggyöngyök.



Találtak még karpereczet sárga fémbl.

(Az ötvenedik sírban a bal kéz táján ujjgyrt leltek

sárga fémbl, a halánték körül hajgyrt, szinte sárga
fémbl és egy kis gyrt ezüstsodronyból ;

az ötvenegyedik
sírban a bal kéz táján rossz ezüstbl való kis sodronygyr
feküdt, egy más gyrt ezüstpléhbl és a nyak táján három

sodronyból font nyakpereczet sárga fémbl
;
az ötvenket-

tedik sírban a koponya táján feküdt három halántékgyr
sárga fémbl

;
az ötvenharmadik sírban nem volt melléklet

;

az ötvennegyedikben két érem
;
az ötvenötödik sírban a jobb

kéz táján sima gyrcske feküdt sárga fémbl.)

j6. tábla. $6. sir. i. Gyr lemezbl, nyilt végekkel, a le-

mezt pontsorok ékítik, anyaga sárga fém, találták a balkézen.

2—4. Gyöngyök üvegbl, a nyak táján lelték.

A csontváz alatt deszkának korhadt maradványai és a

koponya alatt korhadt moszat rétege terült el.

(Az ötvenhetedik sírban a bal kéz középs ujján gyrt
leltek, anyaga sárga fém

;
az ötvennyolczadik sírban a bal

kézen nyilt gyrcske feküdt és a koponya táján volt tiz

halántékgyr sárga fémbl. — A következ négy sírban

melléklet nem volt
;

a hatvanharmadik sírban volt két

halántékgyr sárga fémbl
;
a következ két sír meg volt

bolygatva.)

66. sir. Gyr négyél sodronyból, egymásfölé helyez-

ked végekkel, sárga fémbl, találták egy gyermek ujján.

(A hatvanhetedik sírban egy érmet leltek a mellkas

táján, az áll táján halántékgyrt, a jobb kéz mellett pléh-

gyrt, a bal kéz táján több sodronyból font csonka ujj-

gyrt, valamennyinek anyaga sárga fém
;
a hatvannyol-

czadik sírban az állkapocs táján halántékgyr feküdt, a

jobb kéz táján lapos falú gyr ;
a következ öt sírban nem

volt melléklet
;
a hetvennegyedik sírban az állkapocs táján

érem volt
;
a következ sír nélkülözött minden mellékletet

;

a hetvenhatodik sírban a bal kéz táján ers sodronyból való

gyr feküdt, anyaga sárga fém, a gyrre vászonrostok

tapadtak ;
a következ sír meg volt bolygatva ;

a hetven-

nyolczadik sírban a koponya mindkét oldalán halánték-

gyrt leltek.)
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yg. sir. i—4. üveggyöngyök, nagyjából hengerded

idomúak, az üvegfölület alatt arany lemez ;
a nyak tájáról.

5
—

9. Üveggyöngyök, a nyak táján lelték ; egészben
v
rolt 15 gyöngy ;

azonkívül volt félkör idomú gyrtöredék,
egy halántékgyr sárga fémbl és kett ezüstbl.

A csontváz alatt korhadt fadeszkából származó réteg

terült el.

80. sir. Nyilt gyrcske sodronyból, egy hegyes és egy

tompa, dudoros véggel sárga fémbl, a koponya alatt feküdt,

ugyanott találtak ers sodronyú halántékgyrt ezüstbl.

(A nyolczvanegyedik és nyolczvankettedik sír nélkülö-

zött minden mellékletet.)

Agyagedények a sírmezbl.
1. Durván, korong nélkül mintázott, dísz nélküli edényke

fölfelé szélesbül testtel, széles nyílással.

2. Durva csésze csonka állapotban, korong nélkül min-

tázva
;
a széle táján bütykös füllel, fölületét hol vízszintesen

futó, hol ferdén és párhuzamosan, majd egymást keresztez

vonalak díszítik a fölületét, találták a 14. sírban.

Rabé (Torontál m.). Az ú. n. Ankaszigeten folytatott

földmunkálatoknál 1890-ben hét csontvázra akadtak.

A leletrl Reizner János adott hírt Arch. Ért. 1891. 209.

210. 1. V. ö. Honfogl. Emi. 678. 1. és Alterth. d. fr. Mitt.

és II. 658. 1.
. v

1. és 2. Fülönfügg ezüstbl, három csonka darabja,

talán egy példányból való; a karika nagyjából tojásdad

idomú volt, csupán fels vége volt pálczás, többi fölülete

4.0/ i\

Rabé.
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lapos volt, a kampóval ellentétes hátsó oldalon kis kerekded

hajlású fül állott ki, alsó szélén is talán hasonló két körhaj-
lású fülecske díszítette. A karika falát körszelvény dom-

borulatok sora ékítette. Alján két pöczög közt harántos

csukló és szögön függött a pálczás csüng, megvan a pál-

czából két töredék, rajta mandulaidomok, a közökben sora-

kozó gyrs dudorok, a mandulaidomokon négy hosszában

kiálló gerincz, közben sorban álló pontmélyedések. Az éksze-

ren aranyozás nyomai maradtak. Két példány volt a fülön-

függvel egy sírban.

3. a., b. Körded pityke, közepett körmélyedéssel, a

mélyedés aranyozott, alján két kampós fül.

4. a., b., 5. a., b. Átfúrt kagyló, találták egy másik csont-

váz fült körüli részén.

Rákospalota. Földmunkálatok alkalmával 1905-ben sír-

lelet került elé, melyet a Nemzeti Múzeum régiségosztálya

a föld tulajdonosától ajándékba kapott.

1. Karperecz sima sodronyból, keskenyül nyilt végek-

kel, melyeket két-, illetleg háromvonalas kör szegélyez ;

volt két darab
; anyaga sárga fém.

2. és 3. Kéttagú csüngk rossz ezüstbl (?). A fels tag

hegyére állított négyszögidomot példáz, lapos középs kör-

dudor körül keresztformában négy szívidomú sávos inda

•domborodik, hegyével kifelé áll, a szív bekerített bels

mélyedésébl háromszög levélke domborodik ki, mely a

két sáv végs behajlásainak beugró szöge fölött ül. A négy-

szög egyenes széle közepén kissé kihajlik, a mi nyilván a

két-két szívidom közti beugró szögöt máskor borító levél-

kének az emléke. A lemez alján két akla. A négyszög fülébe

akasztott szívidomú csüng lemezen van szívidomú áttörés.

Küls szélét két oldalán léczes keret szegélyzi, mely alul a

csúcs mellett kétfell körhaj lásban érintkezik és a két gyr
alsó hajlásából csúcsos levélke ugrik ki. A bekerített téren

az áttörést két hullámos oldalú hegyes levél szegélyzi, mely-
nek a szív csúcsa táján, a keret felé irányuló körhaj lása sávos

indát bocsájt, az inda hajlásának két széls pontjából sáv

indul a tengely irányában a karima mellett és a lemez

csúcsán összetalál. A fels és alsó tagon a mélyített alapon
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legtöbbnyire megmaradt az aranyozás. Egészben 10 darab

van.

4. Áttört pléhes pityke (talán csüng volt), szívidomú,

keskeny széle lapos, közepe kidomborodik.

5. és 6. Kéttagú kisebb pléhes csüng. Fels tagja kör-

idomú, közepett körded mélyedéssel, alsó tagja szívidomú,

rajta laposan kidomborodó szívidomú sáv, a kerítésben

laposan kihajló középs szívidommal
;
mindkét tagon a mélye-

dések aranyozottak.

Rákos-Palota 2
/3 n.

77. tábla. Svinjarevci (Szlavónia, Srijem-Szerém megye,
vukovári kerület). 1895-ben Negoslavciból Orolikba vezet

út építésénél a 12. kilométerknél, 2 kilométerre Svinja-

revcitl temetre akadtak. Hét darab régiség a bécsi udvari

múzeumba jutott és errl van szó a Mitth. der praehist.

Commission I. kötetének 284 s k. lapjain és két tárgyat szer-

zett innen a zágrábi múzeum, egy halántékgyr üt ezüstbl

és egy ezüst gyrt hatoldalú fejlemezzel, melyen a betét

elveszett. Dr. Brunsmid, a zágrábi múzeum igazgatója,

megbízásából ásatott ott Nuber.

Az ásatás csupán a szántóföld szélén folyt. Hatvan sírt

Ilanipel : A honfoglalás emlékeirl. ' 3
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állapítottak meg, legtöbbnyire csupán az útépítésnél el-

került sírok elejét vagy végét találták.

Dr. Brunsmid szíves volt a Vjesnikben megjelent köz-

leménye alapján az ásatás eredményét velünk közölni és

az szívességének köszönjük, hogy az ott közölt ábrákat

ismételhetjük.

I. Árpád-kori érmek.

i. I. Béla királytól. 2—5. I. László-féle érmek
;
volt

még egy I. László-féle érem.

II. 1., 44., 48. (els sor) Halántékgyürk sárga fémbl
;

egészben öt jutott a zágrábi múzeumba.

Gyrk (második sor) 4. két összefont sodronyból.
1. Keskeny pántból egymásfölé nyúló tompa végekkel.

9. Kerek sima sodronyból, közelér hegyes végekkel.

(Harmadik sor) 19. Sima sodronyból, egymás fölé ér
hegyes végekkel. 45. Zárt pántból, rajta külsején négyszög-
dudorokkal. 15. Zárt, pántos ; fejjel, a fej kis hengerded

hüvelybl áll, melynek alsó és fels szélét sodrony szegélyzi.

közben köröskörül börtük sorakoznak, a hol a henger a pán-
ton nyugszik, mindkét oldalán három-három börtü ékíti a

pántot ;
a hüvelybl pléhes félgömb emelkedik, közepett

apró börtüktl szegélyezett gömböcs, innen derékszögben

apró börtükbl alakított négy dupla sor vonul a félgömb

tövéhez, melyet alul apró börtük sora szegélyez.

2..Gyr sima sodronyból, közeljáró hegyes végekkel.

Ezeken kívül van egy hatodik gyr, mely olyan, mint az

1. sz. ábrában bemutatott gyr.
A 46. sírban elkerült egy darab kova.

A sírmez az érmek tanúsága szerint a XI. század máso-

dik felébl való lehet.

Szabadkán a téglagyárban 1894-ben egy pár állatfej

karpereczet találtak és ugyanonnan egy pár hármas fonatú

bronzsodronyból készült kézkarika került a szabadkai f-

gymnasium múzeumába. Gohl Ödön adott rólok hírt az

Arch. Ert. 1895. XV. k. 314. lapján.

Szécsényben (Nógrád m.) az ú. n. kerékdombon több

ízben kerültek elé Árpádkori sírok és bennök halántékgyrk
és egyéb jellemz ékszerek. 1879-ben Pulszky Károly ren-
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dezett a dombon ásatást
;
a domb tetején lelt sírok egyikében

I. Endre-féle dénár volt a korhatározó pénzdarab. (V. ö.

Arch. Ért. 1881. XIV. k. 39. 1.)
— Ugyancsak 1880-ban

Kosa Jánostól kapott a Nemzeti Múzeum a kerékdombról

származó leletet, melyben volt négy apró karika, köztük

egy halántékgyür. (Arch. Ért. 1881. XIV. k. 747.) Mind
a két leletet említi —a—a (Arch. Ért. 1883. 163.).

—
1902-ben

Pintér Sándor ajándékozott a Nemzeti Múzeumnak az ú. n.

Porpát-pusztáról származó halántékgyürüt, zárt ujjgyrt,
sodronyos fonadékú kargyrt, csatot és hármas osztályú
karikát

; ezek Szent István-féle dénárral kerültek elé. így
az ottani temet kora a XI. század els felére tehet.

Szegszárd. A Jobb remete nev szlhegyen a Török-féle

telken 1899-ben sírokra akadtak halántékgyrs mellékle-

tekkel. A telek rendszeres átkutatása 28 sírt derített ki,

a csontvázak rendesen 70—75 cm. mélységben, fejjel nyu-

gotnak, lábbal keletnek feküdtek. Lásd Haugh B. értekezését

Arch. Ért. 1902. 367
—

368. Az els sírban nem volt melléklet.

A másodikban volt egy dénár Péter magyar királytól (1038
—

1041). A 3. csontváz mellett volt egy ezüst halántékgyr
és egy I. András-féle érem (1044

—
1061). A 4. csontváz jobb

halántéka mellett volt egy nyilt vég sodronygyr. Az

5. sírban melléklet nem volt. A 6. sírban a váll táján kis

sodronygyr feküdt egymás fölé nyúló végekkel. A 7. sír-

ban a jobb halánték táján, a szájban és a bal váll közelében

egy-egy halántékgyr volt. A következ hat sírban nem
volt melléklet. A 14. csontváz szájában ezüst érmet leltek,

de a munkások elhordták
;
két karján karperecz volt, egyik

zárt és külsejét ferdén futó hornyolatok ékítették, egymás
felé tekint két állatfej domborodott ki rajta. A másiknak

nyilt végén is egy-egy állati fej volt, fölületét szintén ferdén

vonuló hornyolatok és dudorok ékítették. A 15. csontváz

bal kezének negyedik ujján ezüst gyrt leltek, fölületét

ferdén álló dudorok ékítették. A 16. sírban melléklet nem

volt. A 17. sírban a csontváz bal kezének negyedik ujján

ezüstsodronyú gyr volt, egymásfölé nyúló nyilt végekkel.

A következ két sírban nem volt melléklet. A 20. sírban

a bal kéz negyedik ujján 18 mm. átmérj gyrt leltek.
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közeljáró tompa végekkel. A koponya táján három gyürücske

feküdt, egyiknek végei egymás fölé nyúlnak, a másiknak a

végei vastagodnak. A 21. sírban a bal kézen két gyr volt.

a bal halánték táján két halántékgyr. A 22. csontváz

balján szintén két gyrt leltek. A 23. csontváz balján

gyr volt, a halánték táján egy nagyobbfajta és egy kisebb

halántékgyr feküdt. A 24. sírban nem volt melléklet.

A 25. csontváz halántéka táján halántékgyr feküdt és

jobb karján karperecz volt sárga fémbl, átmérje 6 '5 cm.

A 26. csontváz koponyája táján kis halántékgyrt és egy
más sodronykarikát leltek, melynek egyik ága sodrony-

hengerkében végzdik, másik vége csonka. A két végs sír-

ban mellékletet nem találtak. Szegszárdon a Bati-torok nev
dln elkerültek avarkori sírok és azokban is voltak

halántékgyrk, továbbá ujjgyrk és üveggyöngyök.
Puszta-Hencsérl vétel útján öt csüng dísz jutott a

szegszárdi múzeumba ; szívidomuak, lapos domborulatban

emelked leveles indák díszítik. Egyik csüngnek meg-
maradt fels kerek tagja, közepett dudorral, alján két fülecske

áll ki.

Székesfejérvár (Demkóhegy). Már több ízben hol a vélet-

len, hol rendszeres ásatások következtében fordultak elé a

Demkóhegyen sírleletek, melyekrl már a Honfogl. Emlé-

kekben volt szó. 1902-ben Lichtneckert József úr újabban
21 sírt nyitott meg, melyeknek mellékletei a Nemzeti Mú-

zeumba jutottak. V. ö. Alterth, II. 867—871.

j8. tábla. 1. sir. Bronz csöngettyt találtak, melynek
csonka a gyrs füle és hiányzik a nyelve.

2. sir. 1. és 2. Két állati fog feküdt a csontváz mel-

lett, melynek egyike gyökerén, másik a koronáján mes-

terségesen volt átlyukasztva.

3. sir. 1. Karperecz három

összefont sodronyból, melynek

végei megcsonkultak, anyaga

sárga fém.

2. Ujjgyr sodronyból.

nyilt tompa végekkel, anyaga

5. sir. sárga fém.
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(A negyedik sírban két vastöredék, egyik csatnak lehe-

tett darabja.)

5. sir. 1. és 2. Kis sodronykarikák tompa végekkel.

(A hatodik sírban volt három hasonló kis gyürü.)

7. sir. Lovas sír. 1. a., b. Kengyelvas kevéssé kihajló

talppal, melynek szélei lefelé hajlanak, közepén gerincz ;

szárai laposak és csúcsba futók, füle trapezidomú.
2. a., b. Hasonló alakú kengyelvas felerésze. Szárai

valamivel szélesebbek és mindkét kengyelnél a szárak alja

majdnem hegyes szöggel ugrik ki a talp végébl. Azon-

kívül volt a sírban még négy vastöredék, egyik valószínleg
kés csonka darabja.

8. sir. 1. Sodronygyr nyíltan álló tompa végekkel ;

anyaga sárga fém.

2. Kis sodronygyr egymás
fölé hajló tompa végekkel, anyaga

sárga fém.

(A kilenczedik sírban oly

kengyelvas fele maradt meg, a

milyent a 7. sírban leltek.)

10. sir. 1. a., b. és 2. Kéttagú

csüng. A fels dudoros szél boglár, kihajló domborulat-

tal, sárga fém pléhbl, a széle reczézett, a kúp tetején

kerek behajlás, alján fül. Szélébl fül nyúlik ki, melyen
szívidomot példázó pléh ül. Közepén hasonló, behorpadt
csúcsú gömbszelvény dudor emelkedik, mint a fels tagon, a

kör fels szélét kétpárhuzamos sáv szegélyzi, a kör alját csú-

csos szögben összefutó két sáv kereteli be. Volt hat példány.

3. Ujjgyr sárga fémbl, egymás fölé nyúló végekkel,

belsején sima, külsején kihajló a fölülete.

4. a., b. Pántos ujjgyr, egyenesen elmetszett nyilt

végekkel, külsején dudor fut körül, a közepén ezt két szélén

gyöngyözött keret szegélyzi.

5. és 6. Sodronygyr közeljáró végekkel, rajta kisebb

zárt gyrcske lóg le. Anyaga sárga fém.

7. Halántékgyr sárga fémbl.

yg. tábla. 11. sir. 1. Karperecz három összefont sodrony-

ból, anyaga sárga fém, végei megcsonkultak.
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2—4- Boglár ferdén hajlott sávos kerettel és gyöngy-
körben foglalt lapos dudorrral. Legtetején körmélyedéssel,

alján fülecske.

5. és 6. Ujjgyrük sárga fémbl, egymás fölé hajló el-

metszett végekkel, külsején végigvonuló dudorral, mellette

mindkét szálén gyöngyözött szegélylyel.

7
— 10. Sodronygyürk egymásfölé hajló végekkel.

11. Pántos szalagú gyr egymásfölé hajló végekkel,
szélei rovátkosak.

12—13. Halántékgyrk, a végs kihajlások letörtek.

12. sir. Kéttagú csüng, a fels tag köridomú léczkerettel,

középs dudorral, fölül behajlással, tövén ferdén álló sávval

és körülötte rovátkolt kerettel, alján fül és szélébl kiálló

kampós fülön lóg a szívidomot példázó csünglemez, alsó

vége csöppidomú, széle léczkeret, középs tengelye irányá-

ban léczes dudor és mellette három sorban váltakozva gyön-

gyözött és léczes vonalú kerettel, mely küls szélével pár-

huzamos.

íj. sir. 1. és 2. Ujjas gyrk vékony sodronyból, közel-

járó végekkel.

3. és 4. Ujjas gyrk vastagabb sodronyból, közel záró

végekkel.

80. tábla. 14. sir. 1. Karperecz négy összefont sodrony-

ból, anyaga sárga fém, kampóval és hurokkal a két végén.
2. Karperecz sima sodronyból, nyilt tompa végekkel,

anyaga sárga fém.

3
—

5. Sodronygyrk vékony sodronyból, közeljáró

végekkel.

6. a., b. Boglár sávos dudorral a szélén, lapos dudorral,

közepett kerekded mélyedés és a dudor tövén fogsorral

díszített hornyolat.

7—15. Üveggyöngyök.

15. sir. 1. Karperecz három összefont sodronyból, anyaga

sárga fém, kampóval és hurokkal a végén.
2. Ujjgyr egymás fölé nyúló végekkel, belül sima,

kívül dudorral és mellette gyöngyözött szegélyekkel.

3. és 4. Sodronyos gyrk közelzáró végekkel ; anyaga

sárga fém.
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5. Pántos lemez gyr közelzáró végekkel ; anyaga

sárga fém.

81. tábla. 16. sir. i. Karperecz három sodronyból fonva,

melynek végein hurok és kampó van.

2. Karperecz sima sodronyból, nyilt végekkel, egyik

vastagabb, a másik vékonyabb.

íj. sir. i—2. Sodronykarikák sárga fémbl, egyik végük

apró gyrcskében hajlik ki.

3. a., 6.-4. Pitykék sima kidomborodó kerek lemezbl,
a lapos kúp legközepén körmélyedéssel, alján gyrs fül ;

anyaga rossz ezüst, a mélyedésben aranyozás nyomai.

5. a., b. 1—6. Pitykék tojásdad idomú kidomborodó

lemezbl, széle rovátkos, alján két kampósan hajló szög.

7. a., b. 8. Hasonló pitykék mint a 3. és 4. számúak,

csakhogy a szélébl egy kis füldurvány áll ki.

18. sir. 1. Karperecz három sodronyból fonva, hurokkal

és kampósan visszahajló végzdéssel.
2. Karperecz sima sodronyból, hegyes nyilt végekkel.

3. Csüng szívidomú lemezbl, alsó végén csöppidomú

nyujtványnyal, fölületének díszítése hasonlít a 12. sírban

lelt kéttagú csüng alsó lemezéhez, amott megvan a fels

tag is.

4. Füles gomb sárga fémbl.

5. Füles gomb sárga fémbl, a fül és a gömb között

rövid nyak és kördudor.

6—8. Gyrk sima sodronyból, közeljáró végekkel.

9
—

17. Ujjgyrk, némelyeken fölülfutó üvegszálakkal.

82. tábla. ig. sir. 1. Karperecz sima sodronyból, közel-

záró hegyes végekkel ; anyaga sárga fém.

2. és 3. Gombok ers füllel, lapított fejjel ;
hasonló

fémbl.

4. Ujjgyr két sodronyból fonva, zárt
; sárga fémbl.

5. Ujjgyr, lemezes pántú, közeljáró végekkel.

2 . sir. 1. a., b. Gomb sárga fémbl.

2. a., b. Pityke kerek lemezbl, kihajló fölületén kör-

hajlású mélyedés ; alján fül
; anyaga rossz ezüst, a mélye-

désben aranyozás nyoma ;
két példány.

3. Halántékgyr sárga fémbl, két példány.
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4. Gyr sima sodronyból, egyik vége vastagabb és

tompa ;
másik vége hegyes.

21. sir. i. Ujjgyr sárga fémbl, szalagos idomú, egy-

más fölé nyúló végekkel ; külsején három sor geometrikus
dudorral díszítve, a középs csúcsra helyezett rhombusokból

áll, közben fölül-alul háromszögök sorakoznak.

2. a., b. Kéttagú csüng fels csonka tagja, kerek idomú,

sávos kerettel, mellette körhornyolattal, melybl közepett

lapos domborodás emelkedik ; alján fül.

Székesfejérvár Demkóhegy (II.). 1903-ban ugyancsak a

Demkóhegyen nyitott meg Lichtneckert József úr néhány

sírt, melyeknek a mellékleteit a Nemzeti Múzeum régiség-

tárába juttatta.

83. tábla. 1. sir. A.i. és 2. Kengyelvasak. Talpuk ersen

kihajló és alsó lapján gerinczes, a hol a. talp oldalsó végén
a szárba átmegyen, gumós kihajlás áll, a szárak kerekded

átméretüek, a fülek idoma megközelíti a négyszögöt, úgy

hogy keskeny nyakból emelkedik
;
a harántos rés keskeny

szabályos hossznégyszög.

3. Csikózabla, a küls karikák laposak.

4. Vascsat, három oldala lapos és majdnem egyenes,

a negyedik oldal is lapos és körszelvényben kihajló.

a. Vaskard
;
ismertette Nagy Géza Arch. Ért. 1906.

134., ábrákkal, melyeket itt ismétlünk. A kard három darabra

tört, mely azonban együtt kiadja egész hosszát. Egész hossza

104 cm.
;
a penge szélessége tövén 5-5 cm. A penge egyenes,

kétél, közepett hornyolat fut végig rajta. Az ellenz egyenes
és vége felé kissé szélesbül, markolata vége felé keskenyül.

Gombja két tagból alakul, az alsó hossznégyszög, mintegy
12—14 cm. hosszú, küls része háromkarélyú, a középs
ersebben kihajló, az oldalsó alacsonyabb. Egész fölületét

megtámadta a rozsda, hegye felé odarozsdásodtak a hüvely
farészei és hegyén szintén odarozsdásodva megmaradt a

hüvely sárga fém pántos csúcsa. Ez utóbbit b., c. képeink
mindkét oldalról külön is ábrázolják.

A hüvelyvég küls csúcsán lapított gömbszelvény

gomb ül, nyakán gyrs. A penge felé hosszúra nyúló behajló

szélei a középtengelyen csúcsba futnak, a csúcsa szívidom-
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mai végzdik és rajta négy czikkely díszítmény domborodik

ki, a czikkelyeket elválasztó hornyolatok egyenes vonalúak

és derékszögben metszik egymást. A két szél hosszában két

párhuzamos lécz közt négyszögsor vonul. A két keret beugró

szögébl széles t indul ki, mely kétfelé hajló leveleket

bocsát, a két levél szögébl a tengely irányában szívidomú

levél nyúlik ki, szélein és középtengelye irányában finom

pontsor ékíti. Hasonló hármas level idom indul ki a hüvely
küls csúcsából, csakhogy ezúttal a két oldalsó levél csúcsa

a tre visszahajlik. A hol a hüvelypánt közepe táján a két

középs levél csúcsa egymásra talál, a harántos tengely

irányában mindkét oldalt egy-egy ötlevelü növényidom ugrik
ki. Idoma geometrikus, a középtengelyük rhomboidikus levél-

ben csúcsosodik, alatta négyszög levelek állanak kétfelé,

nagyságban és formában nem egészen szimmetrikus.

B. 6—o. Négy nyílvas, egyik (6.) keskenyebbnek látszik,

egy másik (7.) szabályos rhombus idomát mutatja, kettnél

(8, 9.) a rhombus tompa szögei inkább a csúcs felé esnek.

C. 10. Kéttagú csüngnek alsó szívidomú tagja, léczkeret

szegélyzi, melybl fels hajlásán gyrs fül áll ki, alsó csú-

csán hármas levélke, két oldalsó hajlású levelének a csúcsa

a léczes keretre talál, a középs szirom körded. A szívidom-

ban az alsó csúcsból kiugró két körben hajló vég levél

emelkedik és szívidomot alkotva, bels körhaj lásával egy-

mást érinti.

11. Kéttagú csüngnek fels pitykéje, szívidomú, hegyén
lefelé hajló kampóval, a két levél a keretben ugyancsak szív-

idommá egyesül és belsejében, úgy mint a fels beugró szög-

ben kis dudor
; alján két gyrs fül.

12. Két pityke, hasonló az elbbihez, csakhogy a csúcsán

ninGS kampó.
Volt e sírban sok vaspánt, mely eredeti hely-

zetében a csontváz medenczéje táján tegez idomát adta.

Megközelítleg oly helyzetben ábrázolják idecsatolt rajzaink

a töredékeket, a hogy Lichtneckert emlékezetbl közölt

vázlatos rajza szerint feküdtek. Megvolt a nyílás körüli fek-

mentes pánt és mellette a födél nyomai mutatkoztak, melyek

szétporlódtak ;
hosszában négy sorban pántok vonultak.



Székesfejérvár Demkóhegy.

melyeken két helyütt púpos fülek állottak ki a szíj áthúzá-

sára
;
a középs két pánton hurokszer kihajlások mutat-

koztak a pántokon. Három laposra metszett csontlemez is
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feküdt a pántok táján és valószín, hogy ezek is a tegez
ékítésére szolgáltak. (Ábrák.)

85. tábla. 2. sir. A. 1. Kengyelvas ; talpa ersen szélesül,

szélei behajlók, alján gerincz fut végig ;
szárai laposak, füle

vízszintes hossztengelyü négyszög idomát ölti.

2. Kengyelvas, kisebb, de hasonló idomú, csupán a füle

más, idoma fölfelé keskenyül trapéz formáját ölti.

3. Csikózabla, küls karimái laposak.
B. 1. Vascsat, lószerszámból való.

2. Nyílhegy, pengéje lapos, kihajló élekkel, legszélesebb
átmetszetük alul van, a hol hirtelenül szkülnek a t felé.

3. és 4. Vaspálczák.

5
—

7- Vasakiák, valószínleg a tegez pántjaihoz tar-

toztak.

9. Sodronykarika sárga fémbl.

10—13. Vaspántok, tegez maradványai.

85. tábla. 3. sir. 1—2. Kéttagú csüngk szürke fémbl.

A fels tag kúpos, mely úgy alakul, hogy csúcsán gömbszel-

vény, melyet lépcszetesen két sima és legalján egy gyön-

gyözött kördudor keretei körül, alsó szélébl körben hajló

kampó áll ki, alján két gyrs fül. A kampóból lecsüng
lemez szívidomú, hegyes csúcsán csöppforma toldvány-

nyal. Küls szélét vékony léczkeret szegélyzi, középtengelye

irányában gyöngysor vonul, a tengely két vékony indából

alakított szívidom közepe, mely a gyöngysor fels vége fölött

egymást megközelítvén, a keret felé hajlik és gyöngyözött

zsineget bocsát a küls keret hosszában a mez alsó csúcsa

felé. Az indás szívidomban egy darab gyöngyzsineg tölti

meg kétoldalt a tért és egy-egy hegyesvég tojásdad idom

ül az indák félkörhaj lásában. Volt négy egész dupla csüng
és hat fels kúpos tag.

3. és 4. Kéttagú csüng szürke fémbl, küls formája

és szerkezete hasonló az elbbiekéhez, csupán a díszítése

más. A fels tag lapos gömbszelvény, a kidomborodást

vonalkákkal harántosan reczézett sávkeret szegélyzi ;
hasonló

reczés sáv veszi körül az alsó csüng szívidomú lapos dom-

borulatát. Volt három ép darab és 13 tag, melyek közt vagy
öt kampós, a többi nélkülözte a kampót.
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5. Kéttagú csüng alsó tagja, szürke fémbl
; hasonlít

az elbbiekhez, de a küls keret mellett gyöngyözött keret

vonul, mely akanthuslevélfélét fog körül.

6. Kéttagú csüng alsó tagja, szürke fémbl
;
hasonlít

az elbbiekhez, de sávos keret szegélyzi a szélét, mellette

hornyolat és benne tompa élü lécztag vonul a sima középs
szívidom körül.

7. Csörtet csüng fele része, szürkés fémbl. Alján

párhuzamosan futó hornyolatok csoportjaival ékes, leger-
sebb kihajlásán harántosan körülfutó vonalas sáv díszítette.

8. Átlyukasztott cyprea-csiga, az átlyukasztás kidom-
borodó hátán van.

9. Csonka pléhkorong szürke fémbl, dudoros kerettel,

közepett lapított gömbszelvény dudor, körülötte gyöngyö-
zött keret. Van még egy ily korong töredéke.

4. sir. 1. és 2. Két fülönfügg szürke fémbl
;
a karika

alsó fele dudoros és két végét gyr jelzi ;
a dudorok hosz-

szában hornyolat, az alsó hajlás közepén rövid nyakon fél-

holdidom ül, két végén gömböcscsel, szemközti felületén

hornyolat vonul
;
a gyr alsó legersebb kihajlásán hegyes

gúlaidom nyúlik lefelé, a csúcsán gömböcs.

3. és 4. Ers sodronyú gyr, egymás fölé hajló végekkel.

(Az ötödik sírban volt egy sima sodronyú karperecz

hegyes végekkel, ketté tört széles falú zárt gyr, három

gyr vékony sodronyból és egy negyediknek a töredéke

és két pálczás vastárgy, határozatlan rendeltetés töredékek.)
6. sir. 1. Karperecz kétél sodronyból, hegyes végekkel ;

van két példány, anyaguk sárga fém.

2. Gyr, bels oldala sima, külsején tompaél gerincz

vonul, végei tompák ; anyaga sárga fém.

3. Halántékgyr ; egyik vége köröcskében kihajló ;

anyaga sárga fém.

4. Gyr vastag sodronyból, egymásra hajló végekkel ;

egyik vége hegyes, a másik tompa ; anyaga sárga fém.

7. sir. Karperecz kétél sodronyból, egymás fölé záró

tompa végekkel, sárga fémbl.

2. Lemezes pántú gyr közelzáró végekkel, sárga fém-

bl ; 2 darab.
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3- Gyöngyök áttetsz üvegbl, fehéresek, sárgásak,
szürkék.

86. tábla. 8. sir. Csat sárga fémbl, tüskéje hiányzik ;

karika és lemez egy tagban van öntve, lemeze ötszögü, a

tompaszög táján a lemez át van lyukasztva.
2. Halántékgyürü, egyik végén kihajló apró gyürücske.

Vaskést is találtak a sírban.

9. sir. 1. Vaskés, mindkét végén csonka.

2. Halántékgyürü, egyik végén kihajló apró gyürücske ;

ilyen kett volt.

3
—

5. Sodronyos gyürük tompa végekkel, sárga fémbl
;

ilyen tíz darab volt.

6. Pántos lemez gyürü, körülfutó hornyolatán pontsor,

sárga fémbl.

7. Pántos lemez gyürü, három párhuzamos dudor fut

végig rajta ; sárga fémbl.

(Voltak még három vékony sodronyból alakított gy-
rkbl származó töredékek.)

Székesfejérvár Demkóhegy (III.). Ugyancsak a Demkó-

hegyen 1905-ben is akadtak sírleletek, melyekbl keresked

útján többrendbeli vas- és egyéb régiség jutott a Nemzeti

Múzeum régiségtárába.

8y. tábla. A. 1. Vasfogantyú, körszelvényre hajlított

vastag sodronyból, mely végei felé keskenyül ; végs kampós

hajlásai letörtek, megvannak a gyrs vég ers szögek,

melyek a bödöny falába ersítették. A sodronyt három

helyütt két-két hármas hornyolat és közben három kördu-

dor díszíti.

2. Ismeretlen szerszámból való két vaspálcza, melyek

egyik, ersebben kihajló végükkel talán összefüggtek, míg a

másik végük csekélyebben hajlik ki és kúpos gombbal feje-

zdik be.

3. Nyílcsúcs, hiányosan fönmaradt ;
a penge valószín-

leg megközelítette a rhombus idomát, középs gerincze talán

nem volt.

4. Nyílcsúcs csonka pengéje és a szára
; pengéjének

idoma megközelíti a rhomboidikus idomot, gerincze talán

nem volt.
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B. i. Karperecz három srn font sodronyból, három
darabra tört

; egyik vége kampós, a kampó mellett az egyik

sodrony hatszoros haj lássál hengerded módon van körül-

csavarva, másik végén hurok
; anyaga sárga fém.

2. Karperecz sima sodronyból, egymás fölé nyúló nyilt

végekkel ; anyaga sárga fém.

3. és 4. Halántékgyrk (?), egyik végük sávos gyürcs-
két bocsát ki, másik végük közel jár hozzá

; anyaga sárga fém.

5. és 6. Ujjgyrk sima sodronyból, közeljáró végekkel,
volt három darab

; anyaga sárga fém.

7. Szívidomot megközelít két lemez sárga fémbl, mely
szélesebb részén egymást borítja ;

két csücske és alsó kihajlása
át van lyukakasztva, egyik lapján az egyik lemezt két pár-
huzamos vonal szegélyzi. A lemez talán egy nyíltartó tegez

hüvelyének alsó csúcsát borította mint pánt. Anyaga sárga fém.

8. Csörtet apró vékony sodronyú gyrn ; anyaga
sárga fém.

9. és 10. Apró vasgyrcskék együvé rozsdásodott töm-

böcskékben, többnyire csonka állapotban ; talán sodronyos

ingbl vagy nyakborítóból származnak.

11. és 12. Átlyukasztott cyprea-kagyló ;
volt három

darab.

13. és 14. Gyöngyök üvegpasztából, némelyik karélyos.
másokon egymást átmetsz dudorsávok domborodnak ki.

Szelevényrl (Csongrád m.) 1900-ban a szentesi múzeum
odavaló leletbl ered ékszereket kapott ajándékul, melyek-
rl Csallány Gábor az Arch. Ert. 1905. 38. és 39. lapjain
értekezett.

1. Csüngs pityke. A fels tagról a fül letört, kerek,

középs kerekded mélyedéssel, melynek szélén keskeny lécz-

keret
;
a csüng szívidomú sávos és léczes

keret körülvesz egy laposan domború ido-

mot, melynek szélei a lemez küls szélei-

vel párhuzamosan futnak. Van 14 darab
;

a mélyedésekben aranyozás nyomaival ;

alján két kis füles gyr.
2. Hasonló ékszer

;
a fül megvan, me-

Szelevény. »/a n. lyen a csüng függ ; tizennégy darab van.
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Van még sodronyból való karperecz, anyaga sárga
fém ;

két sodronygyr, egy nagyobb és egy kisebb füles

gomb ; egy 13 mm. széles lemezes kapocs >>két felkun-

koritott széliek és hat darab színes gyöngy sávos és dudo-

ros felülettel.

Szentes (Csongrád m.). A Nagyhegyrl, hol már annyi

régiség került elé, a Nemzeti Múzeum régiségosztálya 1900-ban
két kéttagú pléhes csüngt szerzett. Mindkettnek" adjuk a

rajzát, majdnem egyformák. A két tag idoma helyesen csak

a verseczi csüngvel való egybevetése után válik érthetvé.

Egészben megmaradt a minta idoma
;
a fels tag kerek, az

alsó szívidomú.

A fels tag szélét dudoros keret szegélyzi, mellette hor-

nyolat fogja körül a gömbszelvényü

középs dudort, melynek tövét czik-

kelyesen tagozott gyr foglalja el.

Az alsó csüng szívidomú, de elma-

radt a fels beugró csücske és alján

a háromkarélyú kis kiugrás. A küls

szegélyz sávos inda helyébe lapos

sáv lépett és a máskor mélyített kö-

zép tér kihajlik, a beléje mélyített Szentes. -,., n.

körök, körszelvények és szögbe állí-

tott egyenesek oly képpé egyesülnek, mely már alig-alig

emlékeztet hármas levélre, inkább azt lehet hinni, hogy a

ki az ékszert készítette, madárfejre gondolhatott.
A fels tagon két kis gyrs fül.

Szentes és Szegvár között a határdombon 1898-ban el-

fordult leletrl ad hírt Csallány Gábor az Arch. Ért. 1905.

40. lapján. Ezen, az ú. n. Ság nev halmon kincskeresk

által folytatott ásatás alkalmával az alsó rétegben egy dara-

bon rendesen fekv csontvázakra akadtak ;
találtak mel-

lettük halántékgyrt, egészben tizet, egy karpereczet sárga

fémbl, nyilt végeinek egyike lapított és akadt egy kék szín

üvegpaszta.

Ugyancsak 1898-ban e helyrl kapott a szentesi múzeum
hivatalos úton egy karpereczet hatél sodronyból, anyaga

sárga fém és négy darab halántékgyrt.
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Szentes vidéke. A szentesi gymnasium régiséggyüjteménye

1903-ban kerülvén a szentesi múzeumba, abban volt néhány
darabból álló lelet, melyrl Csallány Gábor az Arch. Ért.

1005. 79. lapján értekezik. (V. ö. Alterth. II. 758.)

1. Karperecz sodronyból, anyaga sárga fém, kettétört

példány, van egy második hasonló karperecz csonka darabja.

2. Kéttagú csüngs pityke ;
a fels pityke gyöngyözött

és léczes 'keret dudorral, a dudor legtetejét köridomú hor-

nyolt vonal tagozza, a csüng szívidomú, hegyes csúcsán

csöppidomú toldalékkal, sávkeretben sávos inda díszíti,

melynek két vége körded hajlású, a két körsávból egye-

nes sáv indul ki és a kett a szív csúcsával párhuzamosan

hegyes szögben találkozik
;

a

fels tag alján fül.

3. Hasonló ékszer, csak-

hogy a fels pityke tagozása

egyszerbb, léczes és gyön-

gyözött keretben sima gömb-

szelvény emelkedik ki rajta, a

fels tag alján fül ;
van két

példány.
Van azonkívül két fels

tag és egy ezüstös szín gyöngy
csonka darabja.

Egy más leletben, mely

ugyanazon gyjteménybl került a szentesi múzeumba, van

két darab kerek pityke, középen mélyedéssel, egy hasonló,

de szélén füle van a csüng számára, van továbbá négy szív-

alakú csüng.

Szirma-Beseny (Borsod m.). A borsodmegyei múzeum-
ban riznek egy karpereczet sárga fémbl, egy nyílhegyet
és egy halántékgyrt, mely a szirmabesenyi gróf Forgách-
féle gyüjteménynyel jutott oda. Arch. Ert. 1903. 399.

Tápió-Szelén még 1869-ben talált régiségekbl kapott
a Nemzeti Múzeum ezüst fülönfüggket és egy Béla dux-féle

érmet
;
említi —a—a Arch. Ért. 1883. 162.

Tápió-Szele (Pest m.). Benedikty Gyula földbirtokán

1902-ben lelt gyrt, csörgt és halántékgyürt ajándékozott

A. Szentes vidéke. 2
/3 n.
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a Nemzeti Múzeumnak
; mind a három ékszer sárga fémbl

való. 1903-ban hét sírt ásatott föl dr. Márton Lajos a Nem-
zeti Múzeum részére.

88. tábla. 1. Karperecz négyélü sodronyból, anyaga
sárga fém, végei egymás fölé érnek.

2. Karperecz négyélü ersebb sodronyból, anyaga sárga

fém, végei keskenyülk és egyenesen elmetszettek.

3. Csörtet csüng, alján keresztben álló áttöréssel,

a rések kezdete fölött körülfutó párhuzamos vonalas hor-

nyokat és belle lefelé irányuló párhuzamos vonalak ékítik
;

találták az els sírban.

4. Csüng, félhold idomú lemez, melynek csücskén ki-

hajló dudorok. Nem lehet tudni, úgy csüngött-e, mint a rajz

mutatja, vagy ellentétesen
; behajló széle közepébl gyürüs

fül emelkedik ki, mellette valamivel kisebb második gyürü
áll

;
a kihajló széle közepe táján apró lyuk; a lemezt a szé-

lével párhuzamosan futó két vonal között kötéldísz ékíti,

közben közepett és kétfelé apró gömbszelvényü dudor
;

találták az els sírban.

5. Ujjgyr négyél sodronyból, anyaga sárga fém.

6. és 7. Ujjgyr vékony sodronyból, az egyik ki van

forgatva idomából
; anyaga sárga fém.

8. és 9. Halántékgyrk, van bellük három példány.

10. Üveggyöngyök. Volt a negyedik sírban két ezüst-

érem I. Endre korából.

Tke (Csongrád m.). 1902-ben az ú. n. Libahalomban

földmunkálatok alkalmával lovas sírokra akadtak, melyekrl
részletes hírt ad Csallány Gábor az Arch. Ert. 1905. $j

—
38.

lapjain. Egészben három sírt ástak föl akkor és nem lehetett

bizton megállapítani, mely sírokból valók a Csallány által

megmentett tárgyak, a lovas sírból-e, vagy a másik

két sírból. Kérdés, vájjon a szent István vagy I. Endre

korabeli dénár töredéke, egy fülönfügg csüngje (8. sz.)

és a halántékgyrük (2. sz.) a lovas sírból és nem-e inkább

a másik két sírból származnak-e ?

88. tábla: 1. Nyakperecz három összefont sodronyból,

anyaga sárga fém
; kampóval és hurokkal két végén.

2. Halántékgyr.

Hampel : A honfoglalási ko'' emlékeirl. 14



210

3. és 4. Kéttagú csüngk. A fels tag vonalas hornyolatok
révén három félhold idomra és három körded idomra tago-

zódik, melyek egymással váltakoznak
;
a tér közepét egy

idom foglalja el, melyet bagolyarcznak lehetne nevezni.

Ali két sávos körded idomú gyrbl, mely úgy függ össze,

hogy az egyik hosszabb szélén a függélyes sáv közös, a gy-
rkben körded idom a szemre emlékeztet. Mindegyik sávból

kiáll egy sávos hegyes szög és a két körded sávból lefelé

háromszög idom középs gerinczczel nyúlik lefelé, melv

könnyen csrnek nézhet. Az alsó áttört csüng nagyjából
szívidomot példáz, melyet sávos indák két mandolaidomú

és egy tojásdad térre tagoznak, a beugró szögökön és az áttörés

mellett jobbra-balra egy-egy csücskös toldalék
; anyaga ezüst.

A mélyebb helyeken aranyozás nyomai.

5. és 6. Kisebb kéttagú csüngdísz, anyaga aranyozott
ezüst

;
a fels tag négy sávos gyrt mutat, melyek páro-

sával állanak, közepett vízszintesen álló léczféle választja el

egymástól a két pár gyrt ; alján két gyrs fülecske.

A csüng nagyjából hasonlít az elbb leírt csünghöz,.
küls szélének a tagozását egyszersítették ;

öt darabot

találtak.

7. Sodronyos gyr tompa és hegyes véggel.

8. Fülönfüggnek csüngs darabja, sárga fémbl, vékony
pálczán csüng három különböz idomú és nagyságú pléh-

gyöngy, közben vékony sodronyhengerkék választják el a

gyöngyöket egymástól ;
fölül hiányzik egy gyöngy és a pálcza

csonka.

1. Boglár, gyönge emelkedés fölülete közepén körded

mélyedés, alján két szögecs.

10. és 11. Hasonló kisebb boglár két ers szöggel ; volt

három darab.

12. Füles gomb egyik fele, a másik hiányzik.

13., 14., 15. (16. szám kimaradt), 17. sz. pitykék, melyek-
nek az idoma hasonló a kéttagú csüngk fels tagjához (5.

és 6. sz.), csakhogy nincs rajtuk lecsüng tag befoga-
dására szolgáló gyrs fül, az alsó lapon két kis fül

;
volt

12 darab.

A sírokban a föntemlített tárgyakon kívül még állítólag
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kis fekete edényt találtak, melyet azonban eltörtek és szét-

hánytak a munkások.

A munkások e sírokban két sodronyos karpereczet is

találtak, melyek szintén a szentesi múzeumba jutottak.

A Libahalmon Csallány Gábor folytatva az ásatást, öt sírra

akadt és ásatásáról az Arch. Ért. 1905. 42. és 43. lapján
adott hírt.

Az 1. sírban volt két halántékgyrü vastag sodronyból,

anyaga sárga fém. A 2. sírban sodronyból való karikát lel-

tek, a 3. sírban két darab hosszúkás ezüstlemezt és egy csonka

vaskést találtak, a 4. sírban Árpád-házi dénár volt, Csallány
szerint talán II. Béla királytól ;

az 5. sírban volt nyilt vég
karperecz sodronyból, egy nyilt vég karika

;
mindkett

sárga fémbl, hossznégyszög ezüstlemez közepett ugyan-

ilyen idomú áttöréssel és minden sarokban egy-egy szöggel

és tizenegy darab hengerded üveggyöngy, kidomborodó

dudorokkal.

Tömörkénybl (Csongrád m.) került a Nemzeti Múzeum

régiségtárába 1876-ban Szél Farkas ajándékából egy sodrott

nyakgyr ;
említi —a—a Arch. Ért. 1883. 162.

Veliki Bukovac (Horvátország Varazdin (Várasd) m.,

Ludbrijeg kerület). A Draskovics-kastély kertjében régeb-

ben négy sírt találtak, melyrl említést tesz Wurmbrand
báró a bécsi Mitth. der Anthrop. (ies. I. köt. 156. lapján.

Ljubic, a zágrábi múzeum egykori igazgatója, ugyanott

1871. évi október havában két sírt ásatott föl. A lelt tárgya-

kat összehányták. Dr. Brunsmid a Vjesnikben közölt érte-

kezése nyomán szíves volt az eredményrl értesíteni és a/,

ott közölt ábrákat is átengedte.

8g. ábra. I. 1. Két ezüstsodronyból iont gyr hegyes

végekkel.

2. Sima sodronyú gyr közeljáró keskenyebb végekkel :

ezüstbl.

3. Halántékgyr ezüstbl ;
van kett.

4. Halántékgyrü sárga fémbl ;
van öt darab.

5. Füles gomb, gömbös idoma csúcsos vég és dudoros

gyr vonul körül rajta.

>r
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6. Bulla sárga fém pléhbl, mindkét oldala lapos kúpot

példáz, közepett gömbszelvényü mélyedéssel, a szélét göngy-
keret szegélyzi.

7
—

9. Kauri csiga (Cyprea moneta) átlyukasztva ; egész-

ben volt 6 darab.

10—15. Szines vagy halványfehéres üveggyöngyök ;

egészben volt 31 darab.

II. 1. Csüngdísz, állott vastagabb gyrbl, melynek

tompa végei közel érik egymást és róla lecsüng hat lánczból,

a lánczok négy-négy, egymásba kapcsolt 8-as idomú tagból
alakulnak

; legalul háromtagú, bunkós idomú tömör csüngk
lógtak rajtuk ; egyik láncz hiányos, a hatodik bunkós csüng
lánczostul hiányzik. Anyaga sárga fém.

2. és 3. Fülönfüggk ezüstbl, börtüs dísz fülönfüggk
utánzásai, öntés útján egy tagban készültek rajta a gyr
és a dudorok

; ezüstbl.

4. és 5. Csörtetk, körteidomúak, sárga fémbl.

Találtak még egy hegyes, keskeny pálczaforma tárgyat
vert vasból

;
talán kés vagy kard (?) markolat tüskéje lehetett.

Dr. BrunSmid azt tartja, hogy a sírok a X. század végérl

vagy a XI. század elejérl valók.

Versecz. A Nemzeti Múzeum régiségosztálya egy sír-

leletbl szerzett 1900-ban három kéttagú csüngs ezüst-

ékszert és más öt ily csüngs ékszer fels bogláros tagját.

Említve Arch. Ért. 1901. 189. és Alterth. II. 859.'

A csüng fels tagja pléhkorong, éles szegélykerettel
és laposan kidomborodó középtérrel, a közbees hornyolat-
ban rovátkolt dudor emelkedik. A csüng alsó tagja legtisz-

tább formában mutatja azt a díszít mintát, mely számos

rokon szívidomú csüngn ismétldik. A szívidom szélén

ugyanis sávos inda emelkedik ki mint keret, az alsó csúcsban

a két hosszú szélen lefutó inda egybefut és mindegyik ismét

kis körhaj lásban jobbra vagy balra kiugrik, a két elhajlás

szögét kis levél borítja. A szívidom fels beugrásában a két

fölfutó szegélyz inda keskenyül és párhuzamosan kiegyene-
sedve mint közös szár jelentkezik, melybl kétfelé egy-egy
3
/4 körben hajló félholdidomú levél n ki, az általuk befoglalt

téren kis dudor emelkedik
;
a két félholdlevél beugró szögébl
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mandulaidomú levél áll ki a ftengely irányában. Mindkét

tagon a mélyedésekben megmaradt az aranyozás.
Két ezüstfüggt közöl Rómer a gyulai múzeumból, a

melyekrl valószín, hogy békésmegyei leletbl származ-

nak. Arch. Ért. 1870—71. IV.

k. 287. 1.

A Nemzeti Múzeum egy
csinos börtüs fülönfüggt szer-

zett 1891-ben ; rajza megjelent
az Arch. Értesítben (1892.

XII. 18.).

Az ország különböz vidé-

keirl származó sodrott gyü- Versecz.

rk és állatfejes karpereczek
vannak a Nemzeti Múzeumban, melyek magángyjtemé-
nyekbl, nevezetesen Ráth György, Bitnitz Lajos, Szalay

Ágoston, Stachovits Rémig és Ebenhöch Ferencz gyjte-

ményeibl származnak
;
említi —a—a. Arch. Ert. 1883. 163.*)

C) Különféle belföldi emlékek.

Veszkényi lelet (Sopron m.). 1902-ben szerzett gróf Szé-

chenyi Manó egy leletet, mely valószínleg a Veszkény köze-

lében létez nagy halomban csontváz mellett találtatott.

A leletrl értekezett a boldogult Riegl a Jahrbuch der k. k.

Zentralkomission 1903. évi I. k. 273
—288. lapjain képekkel,

melyeket az Arch. Ert. 1904. évi folyamában kivonatos

ismertetés kíséretében ismételt. (1904. 366—368.) Ez ábrákat

új leírás kíséretében felhasználtam az Altcrth. II. kötetének

338—340. lapjain és- III. 539. tábláján ; ugyanazon lelet elkal-

lódott más két darabját sikerült Bella Lajosnak a soproni

múzeum számára megszerezni és ezeket kísér szöveggel

közzétette Kugler Alajos az Arch. Ert. 1906. 27
—

30. lapjain.

*) Bizonyára számos vidéki múzeum riz ez emlékcsoportba
tartozó ismeretlen leleteket ; közzétételük az emlékcsoport teljes

ismerete érdekében kívánatos volna.
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i. Zabla (ábra), rúdjai vasból valók, a küls gyürük

sárga fémbl, mindegyik gyrn két-két pántos gyr lóg

a szíj végek befogadására. Van egy második példány is, de

annak a vasrúdjai nincsenek meg. A vasrudak szokás szerint

egymással és a küls karikával gyrk révén függnek össze.

A nagy karikáknak tompított négyél az átmérjük. A kari-

kák két küls lapját egyenl távolságban négy-négy bevert

ezüstszalagból alakuló nyolcz csoport díszíti. A pántos gy-
rk mindig két egymást borító szívidomú pánttal végzdnek,

melyeknek szélén három gombosfej átjáró akla a szíj er-

sítésére szolgál. A pántos tagok kétfélék : vannak szélesebbek

és vannak keskenyebbek. A keskenyebb példányokon az

Veszkényi lelet.

egyik lemez fölületét a hossztengely irányában két pár-

huzamos ezüstszalag és közben ezüst zig-zegvonal ékíti.

A szélesebb példányokon a hossztengely irányában ugyan-
azon küls oldalon lapos gerincz vonul.

go. tábla. 2. Kereszt idomú szíjpánt sárga rézbl öntve.

A derékszögbe állított négy hossznégyszög ág középs talál-

kozása fölé emelkedik egy korongos domborulat, melynek
kerülete a derékszögökig ér. A négy ág derékszögeiben

egy-egy félgömbös fej ezüst szeg ül, mely arra szolgált,

hogy az ékít lemezt négy egymásra találó szíjra ersítsék

vele, néhány szeg még megvan. A lemez dombormvekkel

ékes, a domborulatok aranyozottak. A korongot két lécz-

keret és közben hornyolat kereteli be. Mellette két sáv

összefonásából alakult koszorú vonul, a sáv közepe hornyolt
és szélei léczesek. Közepette, dudoros gyrben kerettel
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köri Ivett gömbszelvényü dudor emelkedik, a keretbl egyenl
távolságokban négy egyenes lécz indul ki és átjár a dudoron.

Minden keresztágon ugyanaz a domború díszítés ismétldik.

Két szélén ketts léczkeretben hamis maeander vonul, a

középtéren két kétrét hármas keret gömbszelvényü sáv

két helyen ellentétesen metszi egymást. Ily szíjpánt van

kett és maradt egy töredék.

3. Szíjpánt sárga fémbl, fölülete aranyozott. Négyágú,
a derékszögben álló négy ágon gömbszelvényü dudor emel-

kedik, melynek széle alól a négy ágnak mintegy fele áll ki.

A négy ág négy derékszög sarkán egy-egy gömbszelvény
fej szögecs állott és ersítette a lemezt a szíjra. Párhuzamos

széleik hosszában c\J forma beponczolt mélyedések sora vonul,

mindegyik mélyedésben három gömböcs domborodik. A kö-

zéps dudor legteteje lapított, rajta közepett kis korong,

mely körül hornyolat, lapos lécz, hornyolat, keskeny lécz,

hornyolat és ersebb dudoros keret vonul. A küls dudorból

kiinduló derékszög kereszt formára négy domború sáv

emelkedik, a dudor oldalán és a dudor szélén túl gyík fejét

példázó véggel nyúl mindegyik a négy ág közepére. Mind-

egyik sávot hosszában berakott niellos zig-zegvonal díszíti.

A pántok négy mezre osztják a dudor oldalát, mindig két-

két ellentétes mezt ugyanaz a motívum ékít.

3. a. Kettben körszelvény léczkeretbe foglalt emberi

ábrázatfélét mutat, látszik rajta a szabályos dudorokban

ábrázolt haj, az orr és belle kétfelé hajló körszelvény
lécz a hajat határolja. Az orr csúcsa mellett a két szemet

és az orczákat domborítja az ötvös, a száj mélyedés fölött

bajusz kétfelé lehajolva éri a léczszegélyt. A léczkeretbl

talán a két kar indul ki, mindegyikén talán karperecz.

A karok mellett két lécz vonul mindegyik oldalon és a léczek

végén harántosan lécz áll, melybl mintegy hat pálczika

indul lefelé egymás mellett és ezeken túl egy-egy gömböcs
ül a kéz (?) mellett. Mit képzelt az ötvös e helyütt, bajos

volna megmondani. A két mez domborulata nagyjából

összevág, de részletei néha zavarosak.

3. b. A másik két mezben alul két egymás mellett

elterül állatft látunk, fölötte két háromrét sáv egymásba
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tekerve talán a hozzávaló testeket képviselik, a sávokat

tövükön két kétrovású sávdarab ferdén átmetszi, a sávoktól

jobbra-balra bekerített téren talán ismét két állatft kell

képzelnünk, a mez legfels részén két hurkos levél szárai

szögben találkoznak, talán ezeket is állatfejnek képzelte az

ötvös. A négy mezt alul körülfutó ketts léczü keret

szegélyzi.

Ilyen négyágú pántlemez egészben három van.

4. Csüng sárga fémbl, aranyozott, áttört munka.

Általános idoma félholdat közelít meg, mely lefelé nyílik.

Mindegyik csúcsa modoros állatfejjel végzdik. A félhold

két egyforma részre tagozódik, mindegyik mezt kétrét

sáv szegélyez, mely a találkozásnál egymást két helyen át-

járja ; mindegyik keretben a szélesebb végén zárt és a kes-

kenyebb vége felé szkül hajlásokban járó kétrét sáv-

fonadék van. Az »állatfej« alakul a szarvak végén ül ketts

dudorkeret sodronyból, mely szemnek számít. Innen indul

a ketté hasadó »fej «
; egyik ága kifej lé hajlik és rövidebb,

ezt küls szélén léczes keret szegélyzi, a hasadék felé es
részen ketts léczkeret vonul, a másik ága körformában

hajlik vissza a fejre és ez is a hasadéktól kezdve háromrét
sávvá alakul. A két fej két »ajka« érintkezik egymással a

csüng tengelyében és rajtuk a félhold bels hajlásával

párhuzamosan és vele egy tagban körszelvény háromrét
sáv ül, úgy hogy végei a csüng középtengelyétl egyenl

távolságokban érik a hosszabb ág fels szélét. A félhold

legersebb küls hajlásán a két egymást átjáró sávos keret

beugró szögébl fül emelkedik ki.

5. Csüng, mely közel kétszer akkora mint az elbbi.

Nagyjából ez is félhold idomát példázza, csakhogy ágai

hosszabbra nyúlnak, csúcsai visszahajlanak és van egy har-

madik középs ága, mely a két csúcsra talál. Hátulja lapos,

eleje aranyozott és dombormvekkel ékes. Fels széle köze-

pébl fül emelkedik, ennek tövén állati fejecske jelzi a fels

központot, szája, szemei ferdén állanak. A rövidebb tengely

alsó végén ugyancsak szemközt ábrázolt állati arcz dom-

borodik, a koponya hajlása alul, szája fölül van, szemei fer-

dén állanak, kétcsúcsú mélyedés formáját öltik, melyekbl
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keskeny mandolaforma emelkedik, a szemek táján harán-

tosan futó lécz vonul a szomszédos idomok felé
;
a szájából

induló összeköt ág szabálytalan négyszögöt példáz, két

párhuzamos központi léczkeret díszíti. A félhold két szarvát

két állatfej foglalja el, egyik a csúcsa felé, másik a szélesebb

közepe felé fordul. Az utóbbi egy nyitott nagy szájt mutat.

Egyik ajak a fül tövén tompán végzdik, a másik hosszabb,

vége körben hajló és egy gömböcsidomot zár körül. A száj-

hasadék legmélyén kiinduló rovátkolt keret talán fogsort

példáz ;
a két ajk fölületén három vonalpár vonul végig és

küls szélét gyöngysor szegélyzi. Az állat testébl egy els-

lábat a czombjával és egy hátsó lábat czombostul oldal-

nézetben látunk, a két czomb között három, illetleg négy
harántosan álló körszelvény lécz talán bordákat jelez.

A nagyobbik czomb keretes szél és a keret mellett finom

vonalpár vonul, ujjas vég alsó szára vékonyan kinyújtott.

A hátsó czomb mandolaforma
; középs idomát ketts

vonalkeret szegélyezi, kívül rovátkolt ersebb dudorkeret

fogja körül, szára rövidebb és lába kétujjú. Az els czomb

és az ajk közti tért kis gúlaforma domborulat tölti ki és a

lap szélét az állat körül mindkét oldalon éles párkánykeret

szegélyzi.

A hátsó czomb mögött ellenkez irányban forduló

hosszú orrmányú állati fej foglalja el az egész tért ;
a fej tövén

fölül hegyes fül áll, a harántosan álló szem ketts hegy
mélyedésben domborodó keskeny kéthegy hurok, az orrmány

végén madár csre és azontúl három harántos gyr ékíti.

Veszprémmegyei kard. A Nemzeti Múzeum régiségosz-

tálya 1902-ben a Miháldy-féle gyjteménybl szerezte, mely

Bakony-Szentlászlón keletkezett és valószín, hogy legtöbb

tárgya Veszprémmegyébl való. Elször ismertettem Arch.

Ert. 1902. 436
—

437. lapon, onnan vettük át az ábrákat.

V. ö. még Alterth. II. k. 846—847. 1.

1. A penge (ábra) kettétört, de a markolat nyújtványnval

együtt 93 cm. hosszú, szélessége 5-3 cm. A penge kétél,

egyenes és közepén hornyolat fut végig rajta ;
a markolat

vasa egyik oldalán derékszögben, másik oldalán tompaszög-

ben válik ki a penge tövébl.



1. Veszprém m.
kard. cca </s n.

2. A hüvely pántolásából megvan a nyílása

felli darabja (ábra) ;
ezüstlemezbl való és küls

dombormves lapja aranyozott. Egyik hosszabb

széle, mely a nyílást határolta, egyenes, a két

rövidebb párhuzamos széle szintén egyenes, alsó

hosszú széle hullámzó vonalú. Három egyenes
szélét niellós zig-zeg dísz szegélyzi és hasonló

zig-zegvonal harántosan ketté választja az egész

fölületet. A fels mezt vékony hossznégyszög
léczkeret szegélyzi, közepett hasonló vékony egye-

nes lécz kettéosztja a fels tért. Mindkét osz-

tályban hosszában futó c\j idomú szalagos indák-

ból alakított sor vonul végig, az indák egymást
érintik. Az alsó mezben hat földarabolt s mere-

ven stilizált madáralak látszik. Ezekbl két pár

egyenként párjával szembe fordul, a két párt

közepett szívidom, mely fölfelé két hegyes hu-

roklevelet bocsát, választja el egymástól ;
hasonló

idom különíti el a két páros madárcsoportot a

keret felé tekint széls két madár mindegyikétl.
A szívidomot két harántosan álló párhuzamos
három tagra osztja. A madárfk idoma körded

és a csrt két vagy több pálczatag jelzi, mely
belle hol jobbra, hol balra indul, a testet két

czikkely jelzi, melybl kiinduló, széjjelnyitó pál-

czák jelzik a szárnyakat. A test egyik czikkelyét

és a fej körét niello borítja. A dombormvek

aranyozottak.
2. b. A pántlemez hátulja mutatja, hogy két

darabból alakul, a homlok felli pánt hátra hajlik

és ott egy második közberakott lemezt mind a

két reáhajló pántvégre két-két aklával reászö-

gezték.

Karoling korabeli kardok Vácz-Csörögrl, Buda-

pestrl és »Szent István kardja«. Értekezett róluk

Nagy Géza Arch. Ért. 1906. 129
—135 és dr. b.

Forster Gyula »III. Béla emlékezete « czím dísz-

munkájában 233 és 235—238.
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gi. tábla. A. Váczcsörögi kard, találták 1896-ban a
Váczhoz tartozó csörögi szlkben

; rzik a váczi múzeum-
ban

; két darabja maradt meg, mely most 64-5 cm. hosszú.

Nagy Géza úgy vélekedik, hogy hiányzik egy 15—20 cm.
hosszú darab. Kétél egyenes pengéjének egyik éle maradt
meglehets épségben. A penge szélessége a tövén 5 cm.,
odább 4-5 cm.-re keskenyül, középs tengelye felé vasta-

godik ; nincs sem gerincze, sem vércsatornája.
B. Budapesti kard, a Nemzeti Múzeum 1899-ben régi-

ségkereskedtl szerezte, állítólag az Erzsébet-híd építésénél
a budai oldalon találták. A kard egész hossza 88 cm.

;

szélessége a tövén 5 cm., közepett vércsatorna vonul végig

2. a. 2. b.

Ezüstpánt a veszprémmegyei kard hüvelyébl. */* n.

rajta. Elször közzétette a rajzát Nagy Géza a Magyar Nem-
zeti Múzeum Múltja és Jelenjében 1902. 167. 1.

C. »Szent István «-féle kard a prágai Szent Vid-templom
kincstárában. Sokszor tették közzé. Lásd az irodalmát Nagy
Géza közleményében Arch. Ert. 1906. 132. és 133. 1. Hossza

77 cm., a penge szélessége a tövén 3*9 cm.

A kardhoz fzd hagyomány 1368-ig nyúl vissza.

A kard alakja igazolja a hagyomány korhatározását. Nagy
Géza (III. Béla emlékezete 238. 1.) azt véli, hogy fejedelmi

örökség útján kerülhetett Prágába.

92. tábla. a. A váczcsörögi kard markolata mindkét

oldalról tekintve. Ellenzje 9^5 cm. hosszú, szélessége 1*5

cm., végei felé kissé szélesbül és csekély kihajlású éllel

végzdik. Mindkét oldalát ezüstlemez berakásokkal ékí-

tették, melyek egymást keresztez sávokból alakulnak
;

a három középs körülzárt idom a tengely hosszában hajló
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kéthegy hurok, a hol a sávok egymást metszik, az egyik
sávot két kis párhuzamosan álló körszelvény idom sza-

kítja meg. A két sáv félkörhajlásokban végzdik; az ezüst-

sávok mellett közvetlenül a vasfölületen keskeny sávok

vonulnak, a többi tért ezüstlemez borította. Egyik lapon
az ezüstlemez jelentékeny része fönmaradt, az ellenkez

oldalról majdnem egészen lehámlott. A markolat vasa a

gomb felé keskenyül. Gombja kéttagú, fels része púposán

kihajló, kétoldalt behajlik és alul gyönge kihajlással záródik.

Ez az idom a hármas karélyú gombok emlékezetét rizte

meg. Alján kevéssé kihajló hossznégyszögü tagozassál vég-

zdik, mely máskor külön darab, ezúttal a kihajló gombbal

egy tagban készült. A gombot és az alatta vonuló hossz-

négyszögöt ezüstlemezü berakott idomok ékítették, a hossz-

négyszögön egymásba szövd sávok voltak, olyanok, mint

a keresztvason, a végs gombot ékít mustráról csak azt

látni, hogy a középtengely mellett ismétldik és csupán

körhajlású sávokat lehet bizton megállapítani.

b. A budapesti kard markolata mindkét oldalról tekintve.

Ellenzje n cm. hosszú, szélessége i'8 cm. Az ellenz csak

kevéssé szélesbül végei felé, ott tompa szögben kihajló és

hosszában mérsékelten domborodó gerincz emelkedik. Fölü-

letét finom lemez berakások ékítették, melyekrl az egyik

oldalon a sarok táján maradtak sávos fonadékok nyomai.
A markolat vasa a gomb felé keskenyül. A gomb küls és

bels tagból áll, a két tag egyforma szélesség. A bels tag

hossznégyszög, szélei kissé kihajlók, fölületén hajló ezüst-

sávok nyomai. A küls gomb háromkarélyú, a középs karély

ersebben emelkedik ki
;
a három karélyt egymástól a köz-

bens mélyedésen végigvonuló többszörös párhuzamos ezüst-

sávok különítették el egymástól ; egyebütt is maradtak

berakott ezüstlemezek nyomai, a középs karélyon körsáv

látszik, legtöbbje azonban elromlott.

93. tábla. Szent István kardjának a markolata. Utol-

jára fénykép után színes ábrákban megjelent a »III. Béla

Emlékezete« czím m X. és XI. tábláján
4
/5 nagyságban,

melyek szerint ábráink készültek. Ellenzje és gombja ele-

fántcsontból készültek, a markolatot aranyozott ezüstlemez
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borítja, tövét számos rovátkolt finom sodronyszálból font

kötéltag köríti. Azontúl szabályos, párhuzamos sorokban

ersebb ketts ezüstsodronyból font kötéltaggal húszszor

övezték és minden ersebb kötélt szegélyez két-két finomabb

aranyos sodronyból font vékonyabb kötél.

Az ellenz bels hosszabb széle kihajló, két keskenyebb

végén és kihajló küls hosszabb szélén faragványos dombor-

mvek vannak, melyek a másik hosszabb szélt szegélyz sávos

keretig terjednek. A markolatvas felé es fölület, úgy mint a

küls hajlási fölületek használat következtében kopottak és

azért nem lehet az idomokat és összefüggésüket egész biz-

tossággal megállapítani. Az ellenz két oldala hasonló mintát

mutat, de eltérésekkel. A compositio mind a két lapon
ellentétesen megismétldik, úgy hogy a kétfell vonuló sávok

a középtengelyben egymásra találnak és a legtöbb sáv a

penge felé es szél közepe táján csomóban összefut. A sávok

közt vannak kétrétek, háromrétek, egyenesek és hajlók,

egyforma szélességek és a legnagyobbak a középtengely
felé szélesbülnek, szélüket sávos keret szegélyzi és közben

harántosan álló egyenesek czikkelyekre osztják a bels tért.

A csomóban két fölfelé álló kétrét sáv csigában hajlik

egymás felé, más kett kívül hosszú, keskeny hurokkal

végzdik, folytatásuk a legnagyobb sávok tagozását mutatja.

A geometriai idomokhoz járulnak olyanok, melyek hol állati,

hol növényi formákra emlékeztetnek. így a két legnagyobb
sáv által határolt téren szárnyakhoz hasonlítható formák

mutatkoznak, a markolat felé es tér közepén balra álló

szárnyas állat emlékét kelt kép van és a mez két keskeny
szélén hajló, kopottas fölület idomok is állati koponyára

emlékeztetk, még leginkább nagyjából elefántfket pél-

dáznak
;

alul keskenyül körhajlású hullámzó levelek

erednek bellük a penge felé es szél felé, ezek a stilizált

levelek talán az elefánt ketts orrmányát jelzik. Egyik
oldalon a markolat felé es középtéren sávos gyr felé

forduló kigyófket képzelhetünk, mögöttük hasonló fk

ismétldnek, st a hullámzó kigyótesteket is követhetjük

és ilyenek töltik meg az ott kínálkozó háromszög tért.
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A gomb bels tagja a külsvel egy darabból készült.

A bels tagot csak vízszintes lécz különíti el a külstl,

melynek hajló vonalai és síkjai rajta folytatódnak. A küls

tag középs nagyobb és oldalt két kisebb karélyból alakul.

A karélyokat ferdén futó egyenes hornyolatok különítik el

egymástól és úgy látszik, hogy mindegyik karély egy nagy
levélnek volt képzelve, melynek csipkés szélei a lécz felé

Kardellenz Deés vidékérl. 2
/ 3 n.

még megvannak, a csipkék szélei néha folytatódnak a levél

fölületén a tövéig, legtöbbször lekoptak.

Kard ellenzje Deés vidékérl (ábrák). Anyaga vas.

Hossza io -

5 cm., közepén szélessége 1*5 cm., végén 2, vastag-

sága közepén 2 '8 cm. a. elölrl, b. alulról, c. hátulról,

d. fölülrl tekintve. Két oldalát (b, d) berakott ezüstsávok,

melyek hosszában részben harántosan vonultak, díszítették.

Most a kolozsvári múzeumban rzik.

Vaslándsák a karolingikus korból.
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94- tábla. i. és 2. Találták 1896-ban Keczölön (Gyr m.)

gróf Cziráky Béláné birtokán szántáskor
;

ismertette B.

Miske Kálmán Arch. Ért. 1900. 96 ; v. ö. Alterth. II. k.

761 és 762. 1. és 448. tábla.

3. és 4. Pengéjük ers középs gerinczczel, tövén

behajlik a két szárny és alul két négyszögidomú kiálló ellen-

zn ismét kissé szélesbülnek
;

a köpü rövid és ers falú,

egyik példányon a szögnek helye kicsorbult a falon.

3. Állítólag a Csepel-sziget környékén találták
;
a Nem-

zeti Múzeum régiségosztálya kereskedtl vette. Ers penge

középs gerinczczel, a szárnyak lassú hajlással keskenyülnek.
A köpü és a lándsa legkeskenyebb helyéig hatoldalúan kes-

kenyül ; két ellentett oldalán ellenz áll ki, fölül egyenes
volt

;
a lapjuk alsó széle körszelvényben emelkedik ki a köpü-

bl
; egyik ellenz megcsonkult.

4. A Nemzeti Múzeum kereskedtl szerezte
; pengéje

hosszában csupán laposan kidomborodó gerincz, a szárnyai

keskenyek és köpüje igen magasan éri a szárnyak tövét, a

köpüjét hosszában vonalak ékítették, a két ellenz idoma

hasonlít a csepeli lándsák ellenzihez, de nyúlánkabbak,
mint általában az egész lándsa arányai.

5. Hasonló, de kisebb és még nyúlánkabb lándsa, állí-

tólag Marczalt mellett találták, a Nemzeti Múzeum keres-

kedtl szerezte
; köpüje és ellenzi, valamint szárnyai is

kicsorbultak.

Még egy ilyenfajta lándsa ismeretes Munkácson, bírja

Lehóczky Tivadar úr, állítólag a múlt század kilenczvenes

éveiben a Dunából kotorták ki.

Ezüst sarkantyú, a Nemzeti Múzeum 1895-ben a Lan-

franconi Enea-féle régiséggyüjteménynyel szerezte (ábrák).

Hír szerint a dunai kotrás- vagy a vele járt földmunkálatoknáí

Pozsony táján találták. V. ö. Alterth. II. k. 760—761. 1.

a 448. táblával. Szárai ezüstlemezbl készültek, mely kes-

keny hüvelyivé van hajlítva, a hüvely csak a két végén nyilt,

ott a két lemez koronggá szélesbül és több szögecs áll még

bennük, mely valamikor a korongok közé szorított szíjakat

is átjárta. A két szár egyenes lapú és a hátsó félkörhaj lásból

kiindulva csak kissé szélesbülnek. A sarkantyút már anyaga
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ékszernek tünteti föl, még inkább tanúsítja ezt a külsejére

helyezett áttört ezüst munka. A két széls korongot közepett

három léczkeretbe foglalt gömbszelvény díszíti, mely körül

hasonló kisebb 9 gömbszelvény sorakozik, mindegyiknek a

gömbszelvényét egy-egy léczkeret szegélyzi. A szárakon

dudoros keretben hosszába helyezett hegyes vég tojásdad

lemezek párhuzamosan sorakoznak, melyeknek hegyébl kör-

Ezüst sarkantyú. (Pozsony tájáról.)

idomokban kétfelé egy-egy inda hajlik a csúcsa felé és apró
köröcskékben végzdik. Minden tojásdad tag körded végéhez
csatlakozik egy-egy kis korong, közepette gömbszelvény
dudorral körkeretben

;
a két korong bels széle érintkezik, a

külsn mindig kis körkeret tag ugrik ki középs kis dudorral,

melyek révén a szár két dudoros keretéhez ersíttetnek.

Mindkét száron a díszítmények ez a két sora odáig ér,

a hol a sarkantyú hátsó kihajlásának középen ül korongig

ér, melybl a fölfelé hajló tüske áll ki. A tüskék oldalt fino-

man csiszolt élekkel határolt két-kétvonalúak és minden lap
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alján bevésett köröcske díszíti ; a tüske tövét dudoros gyr
fogja körül, m«lyet kétoldalt egy-egy vékony lécztag szegélyez.

Az alsó korongon, melybl a tüske kiemelkedik, három köz-

pontos körlécz fogja körül
;
a korongból a tüske fölött és

alatta kis gyrtag ugrik ki, melylyel az alapra volt er-
sítve és a hol a szárak díszítéseinek végs négy korongja a

tüske korongjával összeér, az érintkezés melletti szögökbl

egy-egy kerekded hajlású indaszár emelkedik ki.

Darufalvi kincs. (Sopron m.) 1902-ben a darufalvi határ-

ban a falutól éjszakra szántóföldben 34 cm. mélységben

mintegy 2 négyszögméternyi téren elszórva találták, rzik

a soproni múzeumban
; legelször értekezett róla Kugler

Alajos az Arch. Ért. 1904. 41
—

47. lapjain

ábrákkal, melyeket itt ismétlünk.

95. tábla. A. 1. Nyakperecz ezüstpléhbl,
körnek mintegy

2
/3

részét alkotó csbl ala-

kult, mely középhaj lásán legvastagabb és vé-

gei felé vékonyul. A sima felület csövön há- D {
,

rom helyütt a legersebb hajláson és egy- kincs,

forma távolságú két pontján egy-egy hólya-

gos gömb ül. A gömb két szélét keskeny gyrtag sze-

gélyzi, fölületén hosszában álló nyolcz karély sorakozik,

mindegyik karélyt keret szegélyezi. A gömb gyrs szélébl

két lemez nyúlik a cs felületére a hossztengely irányában

(ábra). A lemezen domborodó díszítmény van, mely közép-

tengelyén alul körhurokkal, kívül tojásdad hurokkal végz-
dik, a körhurokhoz jobbra-balra kihajló hegyes vég hurok

csatlakozik, a küls középhurokból jobbra-balra tekercsbe

hajló inda ered
;

a tekercshez alulról a hegyes hurokból

feléje hajló öblös inda érintkezik, melynek öblében hegyes

vég huroklevél ül. A lemezek aranyozottak. A nyakperecz
két vége tompán záródik és két falát lyuk járja át, mely-
ben csuklószög járt át és rajta mozgott valószínleg a

karika hiányzó harmadrésze.

2. Karperecz négyél ers aranysodronyból, közeljáró

tompa végekkel.

3
—

5. Ezüstgyöngyök, nagyjából tojásidomúak saját-

szer alkattal. Belül hosszában terjed csövön keskenyebb

Hampel : A honfoglalási kor emlékeirl. 15
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gyöngy ül a hossztengely irányában ; a cs végérl a középs-

gyöngy fölé négy kengyeltag hajlik a másik* felé, a nyolcz

kengyelvéget reáforrasztották a csre. A bels gyöngyöt és

a küls kengyeleket sodronynyal és apró börtükek ékítették.

A bels gyöngyöt közepén és két végén harántosan sodrony-

gyr övezi, a középs gyr hosszában kétfell börtüssor

vonul, a két végs sodrony mellett csak belül vonul egy
sor börtü. Az igy támadt két mezt a 3. és 4. gyöngyön

háromszögekbe rakott börtüs csoportokkal ékítették ; az

5. gyöngyön a két tért a tengely hosszába állított rhombikus

börtücsoportokkal díszítették. A kengyelek összeforrasztott

csúcsán a henger nyílását ersebb sodrony szegélyzi, mellette

reczés sodronynyal többszörösen egymás mellett körülcsavar-

ták a kengyelek végeit és a iegfe-s sodrony mellé börtüs sort

raktak. Minden kengyelt éles gerinczén és két hosszú szélén

börtüssorral ékítették, közben a kengyel két oldalán a 3.

gyöngyön a hegyes végekkel összeér börtüsrhombusokat r

a 4. és 5. gyöngyön pedig a tompaszögökkel érintkez rhom-

buscsoportokkal rakták meg.
6. és 7. Gyöngyök ezüstbl, idomuk két kúpot mutat,

melynek szélesebb nyilasa összeér, míg keskenyül vége

tompán le van metszve. Mindkét gyöngy egyik végén kicsor-

bult, az ép végén ersebb sodrony és mellette börtüssor

szegélyzi a nyílását. Mindegyik kúp fölületét a 6 gyöngy-

négy szélesebb és négy keskenyebb mezre osztották, a mez-
ket a hosszirányban egy-egy börtüssor szegélyzi ;

a szélesebb'

mezben oldalt háromszögökbe, köztük pedig rhombusokba

raktak börtükeí. A keskenyebb mezket csupán háromszög
börtüs csoportokkal ékítették.

A kisebb 7. számú gyöngyön a nagyobb mezket hasonló-

kép díszítették, a keskeny mezket dísz nélkül hagyták,

csupán a két kúp találkozásán támadt getinczet díszíti egy
sor börtü.

B. 1. Karneol-gyöngy, nyolczoldalú hasáb idomát pél-

dázza, van két darab.

2. Karneol-gyöngyidom négy lapú hasáb, háromszögre
csiszolt sarkokkal

;
van két példány.

C. A kincsleletben volt 37 csüngs ékszer, legtöbbnek az
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alját börtük és sodronykörök ékítik. Ábránk a díszítések

hat változatát mutatja.
i. Középen börtüskör, szélét börtüssor szegélyzi, mel-

lette sodrony vonul
;
a vonalon belül egyenl távolságokban

négy egymás mellé rakott börtük csoportjai sorakoznak.

2. A kör szélét két sodrony szegélyzi, közben börtük

vonultak, melyekbl egypár még megvan. Középen sodrony
és börtüskör, ettl egy irányban két átló vonul, mely két-két

börtüssorból alakult, az így körülhatárolt két térben három-

három kör sorakozik sodronyokból és börtüssorokból.

3. Közepett sodronyos kör, körülötte öt sodronyos és

börtüs kör, közben ketts börtüs vonalból alakuló átló és

háromszögbe rakott börtücsoport ;
a küls kör sodronyos

szegély.

4. Sodronyos körben közepett börtüs kör, körülötte

egyenl távolságokba helyezett négy különböz nagyságú
kör börtükbl vagy sodronyból és börtükbl.

5. Közepett börtüs kör
;
a küls börtüs és sodronyos

körön egymás mellett sorakozó háromszög börtüscsoportok.
6. Közepett börtüs kör

;
a küls börtüs és sodronyos

szegély kör mellett kilencz lazán egymás mellett sorakozó

háromszög börtüscsoport.

A középs körkeret áttörést szegélyez.

96. tábla. 1—37. Csüngk ezüstpléhbl, külsejüket sod-

rony- és börtüs díszek ékítik.

1—29. Nagyjából harangidomhoz hasonlítható, mely-
nek alját lemezkoronggal borították

;
az elbbi táblán adtunk

a borító korong díszítéseinek hat változatáról ábrákat.

A csüngk közt vannak szélesebbek, melyeknek majd-
nem hengerdedidomú a kerületük és keskenyebbek, ersebb

keskenyüléssel fölfelé. Mindkét fajtánál fels végzésük kúp

formáját ölti, melyen a harántosan álló csöves fül ül. Tizen-

hét példánynál a fül megvan, bár néha a díszítése lehullott.

A tagozás és díszítés különböz. Kgyik fajta (2, 12. 24).

mikor a cs két végére gyrt és mellette börtüssort, közepére

ketts sodronygyrt raknak. Máskor (26) megkettztetik a

végs sodronygyürket, szélesbítik a középst és a közbe-

es terekre két-két börtüsgyrt raknak. Olykor (1. 18) a

iS*
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középs sodronygyrt elhagyják (?), de börtüscsoportot
raknak a két széls gyrk közé. A legegyszerbb füleken

(3, 4, 5, 6, 9, 10, 11) beérik egy-egy börtüsgyrvel a széls

sodronygyrk mellett. A hol a füles henger a kúpot éri.

börtüsgyr fogja körül a forrasztás helyét. A keskenyebb

csüngknél a kúpot egymás felé helyezett egyenl vagy külön-

böz nagyságú háromszögekkel díszítették, melyek egymás
mellé rakott apró börtükbl alakulnak. A nagyobbaknál a

háromszögök kisebb számmal vannak, de közben négy ketts

börtüssor vonul a csúcs felé
;
ez néha a keskenyebb példányok-

nál is megesik (29), st egyszer (24) apró börtüsháromszö-

gekkel börtüskörök váltakoznak.

A kúpalakú hengerded fölületet legtöbb esetben (1
—

17)

három sodronyos gyrvel két víszintesen körülfutó mezre

osztják, két gyr a fels és alsó szegélyen jár körül, a fels

mellett egy sor börtü vonul, a középst fölül-alul egy-egy
börtüssor kíséri. A mezket egyenlen háromszög börtüs-

csoportokkal ékítették, váltakozva föl- és lefelé áll a csúcsuk,

az egyenszárú háromszögök egyik oldala mindig a sodrony-
vonalhoz simul. A keskenyebb csüngknél (18

—
29) a test

fels és als szélét sodronynyal szegélyzik, a fels sodronynál

alul, az alsónál fölül sorakozik egy börtüssor, közben három

sodronygyrt párhuzamosan egyenl távolságokban helyez-

tek el és mindegyik sodrony mellé fölül-alul börtüssort raktak.

Volt nyolcz csüng (30
—

37), mely gömbölyded test, fölül-

alul keskenyül véggel, alsó végén körded sima ezüstpléh-

gyöngy ült, fels végén hengerded fül, szélét sima ersebb

sodrony szegélyzi mindkét nyilasán, mellettök egy-egy bör-

tüssor vonul, közben is díszíti néha a henger fölületét három-

szögbe helyezett börtücsoport (32, 34—36), vagy több ilyen

csoport (38, 31, 33). A hol a fül a bogyót éri, börtüssor ül,

alatta sodronygyr és a mellett börtükbl alakított apró

háromszögök sorakoznak. A bogyó egész fölületét ezentúl Ír

a gyöngyig srn elhelyezett vízszintesen körülfutó börtüs-

sorokkal díszítették. A többi részletet lásd Kugler Alajos

gondos ismertetésében i. h. 44—45. 1.

Mármaros megyében, valószínleg Huszt tájékán nagyobb
éremleletet találtak, melybl dr. Réthy László nemzeti
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múzeumi éremtári igazgazó-r szíves közlése szerint 400 darab

került a Nemzeti Múzeumba.

Az érmek szammanida dirhemek voltak a 903
—

940
közötti évekbl és készültek Enderabe, Balch, Samarkand,
Sas és Maden városokban.

Kecskemét. Az ev. collegium gyjteményében riznek

egy szammanida dirhemet, mely Szilády Áron szerint Ismael

ben Achmed fejedelem korából való (892/3
—

907/8). Való-

szín, hogy a városi határban találták. Arch. Ért. 1902. 309.

Alterth. II. 634.

gj. tábla. Szent István sapkája vagy pénzestárczája

(marsupium) czímén riznek a bécsi kapuczinusok egy arany-

hímzés kelmedarabot, mely két részbl áll és 21 cm. széles,

meg 22 cm. hosszú

táska formájában van

összefzve. Az erek-

lyét XV. századi kris-

tály ereklyetartóban
rizik. Az ereklye

biztos története csak

a XVII. századig ki-

sérhet vissza
;
akkor

királyi adomány gyanánt került mostani helyére.

Alterth. II. 765
—

771.

Itt azért közöljük, mert a kelmét díszít mustra tanú-

sága szerint az ereklye a régibb középkor végs századaiból

származik. Bock közzétette a rajzmintát »Kleinodien des

röm. Reiches« Anhang 29. lapján ; ezt az ábrát közölte Ipolyi

a magyar szent korona történetében és ismertettük a Honfogl.

Kútfk 822. lapján ; ugyanaz a kép megjelent dr. K. Lind

értekezésében »Aus dem Schatz des Kapuzinerkloster's in

Wien« (Mitth. der k. k. Centralcom. N. F. IX. Bd. 1883.

in—112). Utoljára Czobor Béla tette közzé a »sapka« fény-

edzés képét a mill. kiállításról szóló díszmü IX. tábláján.

Ez a kép azt tanúsítja, hogy a Bock-féle rajz az egyik szövet-

darabból vétetett és azt sem adja vissza kell hséggel. A mi

rajzunk a Czobor-féle fölvétel után készült körvonalas rajz.

Bock az idézett helyen azt a fölfogást vallja, hogy szava-

Kecskemét. Vi n.

V.
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hihet a hír, mely az ereklyét Szent Istvánhoz fzi, a ki

marsupiumnak használta és tovább folytatva így szól : »mit

dieser Angabe, derén Richtigkeit zu bezweifeln man keine

Anhaltspunkte findet, stimmen nicht nur die Farbe und

Textur des schweren Seidenstoffes, sondern auch vorzugs-

weise die goldgestickten Muster überein, mit welchen die

Oberfláche ganz bedeckt ist. Das Gewebe . . . ist von der-

selben stofflichen Beschaffenheit und Farbe, wie das an

dem deutschen Kaisermantel . . . Die Stickerei in feinen

orientalischen Goldfáden hat hinsichtlich ihrer technischen

Ausführung auffallende Aehnlichkeit mit den vielen gold-

gestickten Ornamenten, welche den ungarischen Krönungs-
mantel . . . beleben. Merkwürdiger Weise kommen auch

jené pfauenartigen Vögel, welche an demuntern Abschluss-

rande der Casula Giselae regináé angebracht sind, in áhn-

licher Goldstickerei an den Aussentheilen des stephanischen

Marsupium vor
; sogar die Halsbánder an diesen Pfauen

fehlen nicht. Ferner sind die goldgestickten Pflanzenorna-

mente, wie sie in conventioneller Weise geordnet auf unserer

Reliquie vorkommen, in derselben Stilisierung und in der-

selben schwungvollen Ausführung an dem áussern Rande

des ungarischen Krönungsmantels ersichtlich . . .«

Bock leírását kiegészíti Lind leírása, a ki szintén erede-

tiben látta az ereklyét, a miért szavait ideiktatjuk. »Die

Reliquie besteht in zwei viereckigen, an zwei Seiten zusam-

mengenáhten Stücken licht kirschrothen Seidenstoffes von

21, resp. 22 cm. Lángé der correspondierenden Seiten,

Jedes dieser Stücke ist mit in Linien ausgeführter Goldstickerei

géziért, die theils ein reiches Ornament bildet, das eine Partié

des Stoffes bedeckt, theils als Bordré den Stoff an zwei

Seiten einfasst. An diese Bordré schliessen sich noch gegen
innen drei Reihen kleiner Vierpásse an, eine Partié des

Stoffes ist unbedeckt. Es hat den Anschein, als seien diese

Stoffstücke der Rest eines viereckigen Tüchlein's nach Art

der Kelchdecken. In dem Bordureornaments off findet sich

auf jedem der beiden Stücke ein in Goldfáden flachgestickter

Vogel, auch ist in der Mitte der Vierpásse und in den Aus-

füllungen einiger Blátter der Bordré ein wenig blaue Seide
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^ur Stickerei verwendet. Die Tradition bezeichnet diese

Reliquie als eine Mütze des genannten Königs«.
Sem a hagyomány, sem Lind magyarázata nem adnak

kielégít választ az ereklye eredeti rendeltetésére vonatkozó-

lag. Mostani állapotában nem lehetett sapka, mert széles-

sége egy rendes fej kerületének még a felét sem éri el. K' hely-

takarónak sem ítélnk, mert ha a két darabot egymástól

elkülönítjük, nem olyan az alakjuk, mely négyszög kehely-

borítónak megfelelne. Igaz, hogy a kelme nincs meg eredeti

formájában, de a kelmét díszít motívumok ferdén lehajló

fels vonala reávezet bennünket az eredeti idom fölismeré-

sére. Az idecsatolt ábrában a szétválasztott két darabot

egymás mellé állítottuk, a hogy a díszítés kívánja. Idoma

tompa csúcsú háromszög, melynek homlokfelli középs
darabját birjuk. Ez az idom önként azt a gondolatot kelti,

hogy középkori mitrával van dolgunk, melynek homlok-

fala csak mérsékelten emelkedett és fölül nem csúcsba fut,

de közepett szívidomú kimetszést mutat, melyet más kelme

boríthatott. Mikor a drága kelméj püspöksüveg már nem
volt használatban, más czélra szolgált, táskát csináltak

belle és ereklyét borítottak le vele vagy más szent tárgyat.

Ily helyzetben megmaradtak a mustrák az eredeti álló

irányban és könnyen támadhatott az a jámbor hit, hogy
Szent István sapkája volt. Szent István neve fzdött hozzá

Prágában, a hol Szent István kardját is rzik és a honnan

állítólag Bécsbe került.

Az ereklye nemcsak ezen származásánál fogva érdekel-

het bennünket, de e helyütt még fontosabb motívumainál

fogva, melyek szorosan csatlakoznak a mi honfoglalási kor-

beli ékszereink ízléséhez és azért részletes ismertetést igé-

nyelnek.

Az alsó szélén végigvonuló szegélydíszítésbl csak egy

csekély részlet van meg, de aligha tévedünk, ha azt véljük,

hogy két sávos körindából alakult a sor. Az egyik idomban

a két körinda küls hajlásával egymást érintve, szára ellen-

kez irányban széjjelvonul, a második idom szárak végeit

mutatja, melyek összenttek és fölül egymástól elfordulván,

.alsó szélükön kisebb körded mellékhajtást bocsájtanak.
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A két háromszög tért függélyes sorban emelked
sávos indák idomai töltik be, melyek az alapon egymással

összefüggnek, egészben alighanem mind a két oldalon leg-

alább öt függélyes sor következett egymás mellett, mely
a közepétl kezdve a vége felé rövidül és azt a változatossá-

got mutatja, hogy mindig ketts indákból alakuló sor után

nyilt indakép következik.

Közepett a két egymástól elforduló madár bekeretelé-

sére szolgált sávos körindákból alakuló kép, mind a két

oldalon két indás virágból fölfelé szabadon végzd inda-

hajlásokból áll. Az alsó körben álló virág közös szárban

egyesül kétfelé hajló félkörvégzésen mint alapon két rövid,

kifelé hajló indás pálcza áll és rajtuk az idomot zárja két

hasonló indapálcza egymásnak támasztott háttal. A fels

virág alapja egy kettéváló indavégen ül, rajta zárt körinda,

ebbl kétfelé indavég áll ki és a kett között a zárt inda-

körön ül egy csúcsos indaidom.

Ugyancsak a középen a madarak fölött a »sapka« fels

kimetszését szegélyzi két egyenl, de ellenkez irányban
haladó inda. Alsó száruk megcsonkult, mindkettn tojásdad
idomú mellékhajtásban virág ül a kettéváló indavégen, mint

kehelyben. A virág két egymás fölött hegyes tojásdad hurok-

hoz csatlakozó két hegyes huroklevélbl alakul. A virág

tövén- k alsó hajlásából lefelé irányuló rövid indaszár hegyes
levélhurokkal végzdik ;

a fszáron hasonló de rövidebb

hajtás nyúlik lefelé és maga a szár fölül félpalmettel vég-

zdik, melyen második levél lehajló kis indaszáron áll

fölfelé.

A középtér melletti els legmagasabb sor két indája

hegygyei egymásnak álló, alul kisebb, fölül nagyobb szív-

idomot alakít, a két szívidom között a két szár egyesül és

harántos gyürütag van rajta. Az alsó szívben a két indavég
félkör behajlásán egymást érinti és ezentúl mindegyik fél-

palmettet bocsát, így kehelyül szolgál a rajta egyenesen

épül virágforma számára. Ebben a középs idom két egye-

nesen álló indából és két ferdén záródó indaszárból alakul,

a két szár tompaszögébl kétfelé kisebb fels és nagyobb alsó

félkörbe haladó inda áll ki. A középidom csúcsán csomó
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jelzi a helyet, a hol ismét két inda n ki kétfelé és mind-

egyik ismét fels rövidebb és alsó hosszabb körindára hasad,

a fels ágak végei záródnak és rajtuk hegyes csúcsú sávos

levél fejezi be az összetett virág idomát. Ügy az alsó, mint

a fels központi idom aljából kiálló pálcza hangsúlyozza a

kompoziczió középtengelyét. A két szív közötti tért meg-
tölti kétoldalt lefelé hajló körinda, melynek kettészakadó

végei közül az egyik befelé irányul és rajta ül fölfelé egy-egy
indás virág. Az alsó szár sávos levéllel, rügyet hajtó mellék-

hajtással és a hasadó szögbl kiálló csonka egyenes indás

pálczával bír, mely körben végzdik. A virág alsó kelyhét

alakítja a kétfelé hasadó indavég. Mindegyik szára ismét

gazdagon tagozott, tekercsformára lefelé hajlik, az indaszár

a tekercsen túl emelkedik és félpalmettel végzdik ;
a hol

a fölfelé tör inda az alsó hajtástól különválik, kivül a szög-

ben kis levélke ül. A nyiló kehely szerepét képvisel két

száron ül virágidom szívidomban egymás felé hajló mellék-

hajtásból és rajta szívidomban hajló két indából képzdik,

mely a szívidom csúcsán egybefut és fölül kettéhasad, az

egyik ága mindig háromnegyedkörben kifelé hajlik, a másik

ág szívidomban kihajolván, fölül csúcsban összefut. A virágot

bekerít küls inda hajlásán rövid mellékhajtáson, mely
fölfelé áll, huroklevél ül. A. fels nagyobb szívidomban a

két inda a befelé hajló szívcsúcs táján közös szárban egyesül,

az egyesülést ismét gyr jelzi, az egyenes szár a szív közepe

táján kettéhasad, mindegyik ágból virág n ki, a hasadás

szögébl a középs szár folytatása gyanánt rövid szár n
lefelé és két félkörleg kihajló kis ágra hasad, a hasadás

táján ismét kis gyrs dudor van a száron, a két körhajlású

ágból kin, hegygyei lefelé, hurkos levél. A középs pálczá-

ból kétfelé hajló ágon ott, a hol legersebben lefelé hajlik,

lefelé kis mellékhajtás van, mindegyik a fölfelé hajló végén
kétfelé hasadván, nyilt kehely szerepét ölti. Mindegyik

kehelyszár kettéhasad, a rövidebb ágacska félkörben lefelé

hajlik, a nagyobbik félpalmettet bocsájt fölfelé. A kelyhen

tojásdad idom hajló két szár a zárt idom csúcsán gyesül,

kétfelé félkörben kihajlik és az elválás pontján hurkos levél-

idom áll fölfelé és befejezi a virágidomot. A két szívbl ala-
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kított függélyes sornak fels befejezése egy nagy hurkos zárt

levélidom, melyben mint keretben benne ül egy olyan virág-

féle, a mint e sorban már három változatban ismertünk

meg. Ez a virágfajta ismét új változat. Áll az alján a fels

szív fels beugró szögébl tojásdad idomban hajló két inda-

szárból, mely mint máskor is az idom csúcsán kettéhasad

és mindegyik különváló ága ismét kettéhasad, az alsó ág fél-

körben lefelé hajlik, a másik fölfelé törekszik és félpalmettel

végzdik. A hol az alsó hurok csúcsán a két inda támad,

csúcsos levélhurok emelkedik és fölfelé egyenes pálczával

végzdik, mely ismét az egész sor tengelyét hangsúlyozza.
Ennek a sajátszer virágidomnak küls indás keretébl

mintegy félmagasságban egy-egy inda ugrik ki, a szár ketté-

hasad, a hasadó szögben kis levélke ül, alsó szára félpalmettel

végzdik, fölfelé hajló szára kis hegyes levélhurokkal. A tojás-

dad indás keret két indája fölül összefut, majd legfölül rövid

félkör kihajlással széjjelválik és az elválás szögében kis

levélke ül, közepett az elváló szárakon pedig egy-egy kifelé

hajló rövid indaszár szegélyzi a levélkét, úgy hogy az egész

idom az indás keret legtetején egy kis gránátvirágnak
tnik.

A harmadik sorban hullámosan fölfelé emelked inda

iölti meg a szkül vagy táguló tért hullámaival és mellék-

hajtásaival. Legalul a szomszéd sorból körinda n össze az

indával, úgy hogy a rajz alul két idommal indul meg. Mind-

egyik körben az indaszár két körded ágra hasad, melyen mint

kelyhen a virág ül. A virág a kehelyszár kettéhasadásából

keletkezik, úgy hogy a két ág közül a fels a másik ág fels

hajtásával lapított szívidom formáját alakítja, melynek fels

beugró szögén hegyes huroklevél ül. Az indás soron fölfelé

a második tag a balra hajló hullámhegybl kiinduló körded

mellékhajtás végén hasonló virágidom ül, mint a legalsó-

két körhaj lásban. Az inda harmadik kihajlása jobbra irá-

nyul, ezúttal jobboldalából fölfelé hajló indaszár emelkedik

hurkos levélidommal a végén s balra ismét körhajlású ágban
hasonló virág ül, mint az említett három esetben, a hajlá-

sából lefelé forduló inda ugrik ki belle és nurkos levéllel

végzdik. A negyedik hajlás után az inda kettéhasad, ers
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ágat bocsát jobbfelé, e mellett a szögbl pálczás, bunkós

vég egyenes indaszár áll ki ferdén, az ág ismét kettéhasad,

egyik vége jobbfelé tovább folytatódik, azután kis mellék-

hajtást bocsát, mellette kis kiugró mellékhajtás, a szív

fels beugró szögében érintkeznek és azután körhaj lásokban

elfordulnak egymástól, az érintkezési pontból a ftengely

irányában lefelé levélféle áll, a miért a hármas idom heral-

dikus liliomnak tnhetik
;
a szív beugró szögét fölül hegyes

levélhurok formája borítja, melybl a két kihajló szár és

közepett álló levél kisebb heraldikus liliom idomát példázza.
Az alsó nagy szívkeret fels csúcsán a két inda egyesül,
az egyesülés pontját köridom jelzi, azontúl kétfelé nagy kö -

ded idomban kihajlanak, a hajlás alján kettéhasad mindegyik
szár, az alsó lefelé konyul és csúcsos levélhurokkal végzdik,
a másik fölfelé hajlik és ketté hasad, az alsó szár körben

kihajlik, a két másik ág szívidomban fölemelkedik, a szív

hegye lefelé állván, a szív beugró csücskében összetalálkoz-

nak és lefelé széjjelhasadván, a közbefogott lefelé irányuló
levéllel ismét liliomféle idomot létesítenek

;
a két szív keretén

az oldalsó beugró szögbl kis levélke n ki, a fels beugró

szögbl a bal szíven ugyancsak egyes levél, a jobbikon hár-

mas levél áll ki. A fels szívkeret két indája a szív beugró
csücskén érintkezik, azután széjjelhajolván, mindegyik inda-

vég kettéhasad, az alsó ág körben kihajlik, a két fels ág szív-

idomban emelkedik alsó hegygyei, a fels érintkez ponton
háromkarú egyenes kis pálcza n ki, a fels és alsó ág között

levélhurok ül. A küls szívkeret indáján oldalt egy-egy fél-

palmett áll ki, a fels szívcsúcson körtekercsü végük összeér

és a két köridomon hármas levélke áll.

A negyedik sor két egymás fölött álló tagból áll, az alsó

a szomszéd sorokkal közös indaszárakból alakul, a máso-

sodik fels tag nem n össze az alsóval, csupán reáhelyez-

kedik. A két fidm egymás fölött álló sávos keret szív-

idom heggyel fölfelé, benne egy-egy szív heggyel lefelé és

ugyancsak közben oldalt két szív tölti meg a tért, mely
szintén heggyel lefelé áll. Ügy az indás keret, mint maga a

szív alakítása egyik-másik részben külömbözik az elbbi

sorokban észlelt kerettl és szívektl. Az alsó szív beugró
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szögében a szívkeretet alakító két inda egyesül, feljebb

ketté hasad s az alsó ág ismét ketté hasad, a fels ágak
szívalakra hajlanak, a szív csúcsa lefelé áll.

Az ötödik sorból, mely ismét nyilt völgyelet inda-

szárakból alakult, csak egy alsó félkörhaj lás és a fels inda-

szár maradt meg, melybl egy tekercses oldalhajtás és belle

hegyes levélhurokban végzd szár, alsó hajlásán két hasonló

levélhurkos vég szár ugrik ki, míg a vége ketté hasad és

rajta ismét hegyes vég levélhurok ül. A beugró szögben

pálczás levélféle ül, és az ág félkörhaj lás után balra irányul-

ván, ismét ketté hasad, lefelé és balra fölfelé egy-egy hegyes
levélhurokkal végzdik. A fágból lefelé szakad egy ág, az

ág ismét az ismert virágidommal végzdik és mieltt a virág

belle kifejldik, alsó hajlásából rövid mellékhajtást bocsát

a szárából lefelé. Végre az indaszár ötödik, legfels hajlá-

sához érünk. Mieltt a szár a félkört megírja, kiindul belle

fölfelé hajló rövid szár, mely hegyes levélhurokkal végzdik,
a beugró szögbl rövid pálcza áll ki

;
a szár végén ismét az

ismert virág ül és mieltt a szár ezt a végs kihajlást végzi,

rövid szárú mellékhajtás ugrik ki lefelé, ez is hegyes levél-

hurokkal végzdik. Szembetn, hogy az indás sor két leg-

fels szára a küls szélnek ferdén lefelé hajló egyeneséhez
alkalmazkodik.

g8. tábla és gg. tábla. »Lehel kürtje« Jászberényben. Ez

az érdekes byzanczi elefántcsontm legutóbb 1903-ban az

>>Arch. Ertesít«-ben (93
—

167) és német nyelven az »Alter-

thümer des frühen Mittelalters in Ungarn«-ban (1905. II. k.

889
—

938. és III. 532—537. táblák) volt terjedelmesen

ismertetve, azért itt arra szorítkozunk, hogy közöljük a kürt

képét kétoldalról és a rajta ábrázolt dombormvek kiterí-

tett képét ;
az elbbi tábla megjelent dr. Szendrei János

»Hadtörténelmi Emlékek« czím mvében, az utóbbi az

Arch. Ért. 1903. 113. lapján.

A kürtöt valószínleg a byzanczi császári hippodro-
mosban használták és a rajta szerepl jelenetek is e verseny-

téren eladatni szokott mutatványokat ábrázolják.

A hagyománynak, mely a fölötte becses emlékhez fz-
dik, van történeti magja és nem ellenkezik a stylistikus
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vizsgálat eredményével, mely nagy valószínséggel IX. szá-

zadi származását vitatja, a miért is méltán foglal helyet a

honfoglalási kor emlékei között.

D) Külföldi analógiák.

ioc—101. táblák. Lovas sírok Oroszországban. Dr. Jankó

János 1899 augusztus 13
—

31-iki idben részt vett a XI.

orosz archaeologiai kongresszus ülésein Kievben és ottani

tapasztalásairól az Arch. Ert. 1900. évi folyamában rész-

letes jelentést közölt. Ebbl azokat a részleteket (241
—

252)

közöljük itt kivonatosan, melyekbl honfoglalási korunk

emlékeire is vonható tanulság. Khvojko ismeretes kievi

kutató a kongresszus alkalmából kiállított néhány lovas

sírleletet, melyeknek alkalmából Jankó tle érdekes föl-

világosításókat kapott a Kiev környékén elkerült lovas

sírokról. Khvojko akkor már mintegy negyven lovas sírra

akadt az ásatásai alkalmából, melyek és egyéb orosz

tudósok szerint a VIII—X. századból származnak és a

magyaroknak tulajdoníttatnak. A sírok rendesen halom-

ban, de annak mindig legfels rétegében voltak, más alatta

lév egyébkori sírok mutatták, hogy a lovas sírokat a kész

halomba rakták. Egy-egy sírban csak egy lovas vitézt talált

K. Állandó tapasztalása szerint a sírban a lóból csak

a fej és végtagjai voltak meg. A lovas sírokat szétszórtan

lelte, egész temetket nem talált. Koporsónak vagy a

sírgödör kitapasztásának soha semmi nyomát nem észlelte.

A csontváz helyzetében nem volt szabályosság. A ló csontjai

rendesen a baloldalon, az emberfej közvetlen közelében

feküdtek, a ló feje orrával a fej felé irányult. Közvetlenül a

fej alatt az emberi törzs baloldalán feküdt a ló két els

lába, míg ugyancsak a baloldalon az ember lábaitól kis

távolságban a ló hátsó két lába hevert.

A mellékletek elhelyezése majdnem mindig ugyanaz.

Arany, ezüst és egyéb díszített darabok dolgában szegények,

•de vastárgy volt csaknem mindegyikben és pedig csaknem

mindig ugyanazok. A tárgyak állapota rossz volt és K. a
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negyven sírból alig bírt valamit megmenteni, mert a vas-

rozsda fölemésztette.

A ioo. tábla, melyet az Arch. £rt. 1900. évi kötetének

247. lapjáról ismétlünk, Jankó János vázlata azon rajz

szerint, melyet Khvojko emlékezet után dr. Jankó jegyz-

könyvébe rajzolt. A rajz a fönn. adott értelmezéssel össze-

vág és minden egyes számának magán a táblán van a magya-
rázata.

101. tábla. Dr. Jankó János vázlatos képei oly tár-

gyakról, melyek Csernjakhova és Novoszelj ki közt kerül-

tek elé.

Két teljesen egyforma kard
; egyélüek, gyengén hajlók,

markolatjuk ferdén áll
; megcsonkultak. A penge hossza 90

cm., a markolaté lehetett 9
—10 cm. A kard a csontváz

baloldalán feküdt. Egyik példánynak nyírkéregbl készült

kérge vagy hüvelyének nyírkéregborítéka is részben meg-
maradt. A kard mellett, attól balra a széleit beszeg fehér

csont lapjai maradtak meg, mellettök feküdtek a nyílhegyek

egyetlen tömeggé összerozsdásodva. Alak és méret tekinte-

tében összevágnak a hazai pilini, csornai, verebi stb. nyíl-

hegyekkel, rhombikus az idomuk, hosszuk 6—10 cm.,

csúcsos szárúak, gerinczet nélkülöznek, körülfutó éllel birnak

és csúcsuk nem kihegyezett. A deréktájon a medenczében egy

apró félgömbü rozsdaette boglár feküdt. A koponya táján

1— 1'5 cm. átméretü sima sodronyú aranygyr volt, egyik

vége tompa, a másik hegyes ;
rendesen a jobb fülnyílás és

a jobb váll között feküdt. A jobboldalon a derék táján kés

volt, a legnagyobb darab, mely késbl maradt, volt 9 cm.

hosszú
;
a csernjakhovai kés vastaghátú, hegybefutó, alul

csonka, éle csorbult, fölülete rozsdás, nagyságban is körül-

belül egyez a pilini, csornai stb. sírok késeivel. A kengyel-

pár a kard táján feküdt. Alakjuk nagyjából összevág a honi

sírokban lelt kengyelekével, de fülük eltér, csupán kevéssé

kiszök kihajlás jelzi a helyet, a hol a szíjnak való áttörés

van. A zabla csupán egy rúdból állott
; Khvojko azonban

nem ezt mondta a lovas sírok jellemz idomának. A lószer-

számból maradtak még csatok vasból, hossznégyszög keret-

tel és tüskével, mely a hosszirányban áll. A kengyelektl
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balra volt a nyereg, melynek Khvojko csak teljesen elmál-

lott részeit találta meg. E helyütt került elé egy egyenes

vasszög lapos fejjel, négyélü szárral, mely félakkora, de

külömben olyan, mint a székesfejérvári demkóhegyi egyik
sírban lelt szög. Jankó említi, hogy 1898-ban dr. Posta

Béla a leletek egy részét látta és tle azok leírása várható.

V. B. Antonovics a volhyniai kurgánokban lelt sírokról azt

mondja, hogy a mellékletek közt fegyver igen ritkán akadt ;

mindössze egy sírban talált tegezmaradványokat, három

nyílhegyet és egy kengyelt. Ezeket Jankó látta és azt állítja

róluk, hogy a Khvojkó leleteivel és a magyarországiakkal

teljesen megegyezknek találta. Antonovics megnyitott Vol-

hyniában 1500 szláv kurgánsírt és »a szlávok közül föltét-

lenül kizárja azt az egyet, melyben a tegezdarabokat és a

két kengyelt találta, mert ez szerinte valami ugor néphez
tartozott«. Korát a VIII—X. századokba teszi és erre nézve

az orosz szaktudósok teljesen egyetértenek.

A kongresszusban tartott eladások közül Jankó ki-

emeli T. J. Knauer tanárét a besszarábiai akkermani kerü-

letben végzett ásatásairól. E kerületben a kurgánok rend-

szerint egyesével szétszórva találtatnak, egyetlen egy eset-

ben talált Knauer kurgáncsoportot. Ez esetben az egyik

oldalon különálló nagy kurgán volt, ettl északra csekély

távolságban kisebb kurgán állott és közvetlenül mellette

egy harmadik
; még északibbra feküdt a negyedik kurgán,

melyet a harmadikkal földsáncz kötött össze. Ezek közül

Knauer fölásatta a legdélebben fekvt, a sánczczal összekötött

"kettt és magát a sánczot. A legészakibb kurgánban a kell

középen csupán délnek fordított lókoponyát talált. A követ-

kez kurgánban felntt ember csontvázát lelte, balkezében

bronzkés volt, gyr, csat és egyéb bronztárgyak voltak

mellékletei, a férfi arczczal északnyugotnak feküdt, jobbra-

balra gyermekcsontváz volt, közte és a balján fekv

csontváz között nagy agyagkorsó állott. A két kurgánt

összeköt földsánczban egy férfi csontvázát találta ül hely-

zetben, alatta lócsontvázzal. Knauer úgy vélte, hogy egyik

kurgánban eltemették az urat, a másik vele szemben

fekvben a lovat, az összeköt földsánczban pedig a szol-



240

gát lóháton, a mi talán helyes magyarázat, de lehet hely-

telen is.

A csontvázak a kurgánok fels részében voltak. A hár-

mas csontvázú kurgán alsó rétegében még öt csontváz került

elé, két felntté és három gyermeké, ez alatt, a föld színe

alatt kkori sír volt ;
a bronzleletek a skytha-korból valók.

Tehát Knauer leírásából kitnik, hogy a skythák lovastul

temetkeztek, a mit másutt is tapasztaltak. Mireánk közvet-

lenül most csak a harmadik különálló kurgán lelete tartozik.

Ennek fels rétegében két felntt és három gyermekcsontváz
feküdt. Az egyik felntt koponyája mellett közvetlenül ló

feje és lábai feküdtek, a mellékletek voltak : vaskés, vas-

zabla, tegeztöredékek, csiholó aczél, csatok és egy arany-

gyr, ez utóbbi a ló koponyája alatt feküdt. A két gyer-

mekcsontváz alatt korsócska, a harmadik csontváz mellett

k volt. A kurgánban lelt többi sír ismét más korból szár-

mazott
; csupán az érdekel még, hogy Knauer a vasfegyve-

reket tartalmazó lovas sírokat a népvándorlás elejéhez szá-

mította, mi ellen Antonovics szólalt föl, azt tartván, hogy
e sírok a népvándorlási kor végéhez tartoznak, melyet Orosz-

országban a nomadizáló népek korának neveznek és a mely
a X., st XI. századba is belenyúlik. A korhatározást a zabla

és a nyilak formájára és a tegezdarabok maradékaira ala-

pítja, melyek a népvándorlási korban más alakúak. Szizov

a jelzett sírokat szintén a X. század körüli idre tette.

102. tábla. i. a. b. Kard és hüvely a zagrebinyi leletbl.

Vyatka kormányzóság, Oroszország. A töredékek szerint,

melyeket a szentpétervári Eremitage gyjteményében riz-

nek, részben helyreállította a kardot dr. Posta Béla (Rég.

Tan. Oroszföldön I. k. 44. ábra) és értekezett róla u. o. a

75
—

127. lapokon.
A penge egyél, mérsékelt hajlású, ellenzjének ten-

gelye egyenes, két vége tojásdad kihajlású, közepe felé kevéssé

szélesbül s ott négykarélyú díszítmény van rajta. Megvan a

markolatra átvezet ezüst pléhhüvely. A markolat ferdén

áll, a penge iránya felé hajlik ; megvan három ezüstlemez

csúcsos pityke, mely a markolat alsó szélén ült és megvan
a markolat végét borító ezüstpléhhüvely, mely körded.
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lapos lemezzel záródott. A hüvelyen két helyütt a nyilasa

mellett és a közepe táján széles ezüstpánt fogta körül, kör-

szelvény kihajlással a hátából kiállván, a szíj befogadására.

A pántot két négylábú díszíti, mely úgy áll, hogy mind-

egyik állat négy lábatalpa a másik állat talpait éri
; a haj-

lásban két csigavonalas hajlású ezüstsodronycsövecske át-

járt a dupla lemezen és a szíjat fogta. A pántot kétoldalt

és hátul kihajló szélén reáersített keskeny díszített pléh-

szalag szegélyezte. A két pánt között, valamint a hüvely

vége és a középs pánt között keskeny gyrs tag fogta

körül a hüvelyt. A hüvely végén hengerded, laposan záró

tok, rajta szegélyz pléhs-íalag. A hüvely végén díszítmények,

ezeken túl négylábú állat idoma, ugyanez a díszítés és az

állatidom ismétldik a középs pánt mellett.

A kard darabjait más tárgyakkal együtt egy csomóban

találták a sírban emberi csontok maradványai nélkül. Vol-

tak még ékszerek, brrészletek (övbl), brtarsoly, két ken-

gyel és zabla. A tárgyak nyirfakérgen vagy deszkán nyu-

godtak.
2—4. Szanyibai egyél szablyák. Dr. Posta Béla, Rég.

Tan. Oroszföldön I. 238—240. 149. rajz. Szanyiba a terszki

vidéken fekszik a Volga és a Don által bezárt azon területen,

mely a Kaukázustól éjszakra nyúló lejtihez csatlakozik.

A három kardot a moszkvai Romainczow-múzeumban rzik.

2. A penge tövétl kezdve majdnem háromnegyedrészé-
ben egyenes, azontúl ersen hajlik. Markolatvasa megcson-

kult, tengelye kissé ferdén áll, mindkét széle egyenes és

tompaszögben éle felli széle kevésbbé tompaszögben válik

ki, elhajlása hirtelenebb.

3. A penge egész hosszában gyenge hajlású ; ellenzje

-egyenes tengely, kevéssé kiálló és gombbal végzdik mind-

két végén; idoma dudoros és a gombok felé keskenyül,
kevéssé szélesedik közepe felé. A markolat vasának tengelye

elhajlik, élfelli széle egyenes, a hátfelli hajló vonallal éri

a csúcsot.

4. A penge ers hajlású, legszembetnbb a végének a

görbülete ; ellenzje egyenes tengely, kevéssé kiálló, dudo-

ros, végei gombosak, a dudor a gombok felé keskenyül és

Hampel : A honfoglalási kor emlékeirl. l6
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közepe felé kevéssé szélesbül ; a markolat vasának a ten-

gelye alig hajlik el, tengelye majdnem derékszögben áll a

penge tövére, melybl derékszög (?) hirtelen szküléssel

indul ki. Mindkét széle egyenes, vége letört, alighanem ott

tört le, a hol a markolat ersítésére szolgáló lyuk volt, mely-
nek nyomát a rajz is mutatja.

103. tábla. Kard gombja és kardellenzk Bolgári vidé-

kérl, Kazánban a Lichacsov-múzeum gyjteményében. Közli

dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 307
—

308. lapjain a 192. rajzzal.

1. Kard gombja ; egyenes kard markolatáról ; alsó

szélét fényes keskeny fémpánt szegélyzi, rajta központi
körök sorakoznak

;
fels tagozása a lesbosi chymára emlé-

keztet, középs nagyobb és mellette egy-egy kisebb tojás-

taggal, közben elszigetel gerincztaggal.

2. Kard ellenzje oldalnézetben és fölülrl tekintve.

Oldala közepett rhombus formára szélesbül, szárai végei

felé vastagodnak, fels nézetben keskenyül ; a kard tövé-

nek szánt áttörés ers vastag pengének szolgált, tehát két-

él kardhoz tartozhatott.

3. Kard ellenzje, oldalt és fölülrl tekintve
;
a kissé

lefelé hajló ellenz közepett legersebb, végei felé keskenyül,

végein tizenkétlapú gombokkal. Ügy fölülrl, mint oldalt

élben futó gerincze van, oldalán hegyire állított négyszög
idomát mutató lap van, a közepén és a hajló szélekkel pár-

huzamosan futó bordák díszítik a két szár két oldalát két-

fell, halgerinczmustrára emlékeztetvén. Valószínleg egy-

él szablya tövét ölelte át; az áttörése keskeny tojásdad

idomot mutat.

4. Kardellenz fels és oldalsó nézetben ; az áttörés

hosszúra nyúló trapezidomot mutat, az áttörést a szélesre

terjed lap köríti, melynek szélébl ers karima emelkedik
;.

két vége felé keskenyül és gombbal végzdik mindkét olda-

lán, melynek középs tagja gömbös végen lapított gömb-

szelvény, míg a bels szélén gyrs tag köti össze az ellenz

tömegével. Az ellenz függélyes oldala egymást a közé-

pen keresztez két gerinczet mutat, a keret fölemelked

csücskein és vízszintes egyenest ; egyél szablya ellen-

zje volt.
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5. Ellenz fölülrl és oldalról tekintve ; oldalnézetben

hosszúra nyúló rhomboidra emlékeztet szabálytalan idomot

mutat, majdnem vízszintes tengelylyel ; fölülrl tojásdad

kimélyítésben hossznégyszög az áttörés, az ellenz végei
felé keskenyül, végei körszelvények ; egyél szablyának

szolgált.

1^4. tábla. 1. Kszobor (kamenaja baba) a tifliszi mú-

zeumban, a Kubán vidékérl, a batalpasi kerületbl Szto-

Iojevozsa Sztaniczáról. Dr. Posta Béla Rég. Tanulmányok
r. k. 112. lapján 62. rajzban közli, melyet a szerz és kiadó

szives engedelmével itt ismétlünk. A kszobor csupasz arczú

vitézt ábrázol, kúpos süveg vagy sisak borítja fejét, nyak-

szélessége talán azt jelzi, hogy a sisakról lecsüng nyakvéd
ért le a válláig, testét aljáig ér hosszú testhez álló kabát

borítja, mely ell egész hosszában nyíltnak képzelend,
ell és alul a szélein végigfutó széles sávval

;
a nyak tövén

a két sáv a nyak tövébe vész. Valószínleg ujjasnak kell a

kabátot képzelni, bár azt a kfaragó nem jelezte. A csíp

táján öv szorítja, melyrl mellékszíjon görbe kard csüng le,

a hüvelyen a mellékszíj az alsó pántos fülbl indul ki, a fels

pántos fül közel éri az övet, ott szíjat nem mutat a kfaragó.
A vitéz balkezével fogja a kihajló markolatot, fölemelt jobb-

jával hengerded idomú száras poharat (kelyhet) emel a mel-

lére. Süvegén és két vállán egyenszárú kereszt van bevésve.

2. Kszobor (kamenaja baba) a tobolszki múzeum-

ban, a kokcsitávi kerületbl. Közli dr. Posta Béla Rég.
Tan. Oroszföldön czím mve I. k. 113. lapján a 63. ábrán,

melyet a szerz és kiadó szíves engedelmével itt ismétlünk.

A kszobor durva faragvány, mely csak kinagyolta az

emberi idomot, otromba nagy fej közvetlenül nyak nélkül

a vállon ül, a mellen egy harántosan emelked vízszintesrl

nem tudni, hogy mit akar jelezni, baljával fogja görbe kardja

markolatát, a kard hüvelyén jelzi a kfaragó a hüvely bels

hajlásának a szélébl félkörökben kiemelked két szorító

pántos fület, fölemelt jobbjával a vitéznek képzelend alak

apró meztelen (?) alakot, nt (?) emel a melle felé.

Még egy fegyverest ábrázoló szobrot közöl dr. Posta B.

ugyanonnan (63. rajz u. o.), mely fölemelt jobbjában lapos

16*
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csészét tart, míg balja ismét a görbe kard markolatát fogja,

melyrl ezúttal látszik, hogy nem hajlik el a hüvely tenge-

lyétl, a hüvely szélén ismét két félkör kiemelkedés jelzi

a szíjszorító pántos fület.

iOj. tábla. Ezüstcsésze, találták Kulagis községben a

permi kormányzóság kunguri kerületében. Dr. Posta

Béla a szentpétervári Eremitageban székel arch. bizottság

készletében látta és fénykép után közli az ábráját Rég.

Tanulmányok Oroszföldön czím mve I. köt. 115. lapján,

a honnan kisebbített rajzunk készült.

Dr. Posta szerint ez a sassanidák korából való (IV
—VII.

század) tál. A lapos dombormv jelenet két egymás ellen

szembeszálló harczost ábrázol. Fejüket hármas hegyes csúcs-

ban végzd sisak borítja, a középs csúcsot rozetta ékíti.

A sisak alighanem brbl készült, alsó szélét vastag perem

szegélyzi és a kép után azt hihetjük, hogy a nyakra meg a

vállra boruló alsó szélén ugyancsak vastag peremmel sze-

gélyzett nyakvérttel egy tagban készült, a mit az arczot

szegélyz egy tagban ábrázolt perem is látszik tanúsítani.

A sisak középs csúcsán végigfutó léczek talán fémbl ké-

szültek, talán a két mellékcsúcson is voltak fémbl készült

léczek, legalább a jobbfelli harczos sisakjának képe ezt

engedi sejteni. A nyakvértet talán pléhes pikkelyekkel
borítva kell képzelnünk. A testet térdig ér szorosan testhez

álló fegyverkabát borítja. Ell közepett végig ers perem

vonul, ily perem szegélyzi azt a vállon is és a jobbik harczosnál

a könyökig ér rövid ujjat. A derékon öv szorítja körül a

kabátot és úgy a mellen, mint az öv alatt párhuzamosan
futó harántos sávok talán br- vagy fémszalagokat jeleznek.

A sávok közt talán pléhes pikkelyek borítják a köröket,

melyek szívidom fels végei gyanánt jelentkeznek, talán

mert alsó végük egymást borítják. A szk nadrág a lábra

is elnyúlik és szabályos közökben ismétld, harántosan álló

hajlott vonalak talán ismét azt jelzik, hogy a lábakat is

pléhes lemezek borítják.

Nem lehet biztosan tudni, hogy az alkart borító ujj

a rajz szerint, mely talán nemezöltönyt akar ábrázolni, a

fegyverkabáttal egy tagban képzelend-e. A kéz fels lapját
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ismét máskép rajzolt ketts vonalkeret, hajlott szél lemez

borítja.

A bal harczos »skytha« ijjra rakja a tollas vég nyíl-

vesszt
;
övérl balra egyenes kardhüvely lóg le haiántosan.

A jobbik harczos mindkét kezével vízszintesen hosszú

póznás gerellyel ment neki az ellenfélnek
;
a rajz nem mutatja

biztosan, hogy a gerely csúcsa átment-e a bal vitéz derekán.

A jobbik vitéz testében a rajz szerint a mell táján egy nyíl

bennakadt volna a mellkasban, az alsó nyíl pedig átjárta

volna mellét. Balján harántosan lóg a kard hüvelye, látszik

rajta két helyen a pléhpántolás és a pléhes fül a két hüvely-
tartó szíj számára, a két pánt között a hüvelyt ékít három-

szögdíszítményt is mutatja az ötvös.

A két harczos közti téren két kard markolatfelli darabja

látszik, a fénykép nem mutatja tisztán a jobbik kard marko-

latát és az egyenes kétél penge tövét ölel végzését, csupán

tompa csúcsban emelked szélét és a markolat felé szkül
oldalait látjuk. A balfelli kardon talán keresztvasat kell

képzelnünk, melynek rhombikus az idoma, maga a markolat

gyrs tagozású.

Nem mondhatni bizton, hogy a kardtöredékek mellett

lebeg csonka fegyvereket is kardpengéknek vagy inkább

hosszú karú tömör csákányoknak kell-e képzelnünk ?

A tér közepén ábrázolt hétszirmú rozettára jobbról és

balról reászegezett tárgyak alighanem az eltört kardok csú-

csai, a rozetta alatt egymásra találó két fegyvertöredék talán

a kardhüvelyeknek végei, melyeket az ötvös igen díszesek-

nek képzelt. Az ötvös a csatázó harczosokat domb lejts

vonalára helyezte, szétterpesztett lábaik között egy-egy

nyolczkülls korong áll a földön. Ez talán a paizs, melyre

ily közeli harczban nincs már szükség. A domb vonala alatt

két harczi csákány fekszik, egyik ága széles lapú penge,

másik hegyes vég pálczás, egy harmadik csákánynak csupán
a nyele maradt meg.

Még csak azt jegyezzük meg a teljesség kedvéért, hogy
a balfelli harczos övét korongos boglárok ékítik.

A fénykép után készült edzés nem enged minden rész-

letet elég szabatossággal fölismerni és az ókori ötvös is több
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tekintetben kétséget támaszt a jelenet részletezésére. Az

egész jelenet mondai vagy történeti magyarázatát pedig
e tálak leghivatottabb magyarázójától, Smirnow tanártól

várjuk. A kor közelebbi megállapítására és az ethnikus

szempont tisztázására is szükségünk volna. így is azonban

a régibb középkori öltözetnek és fegyverzetnek a keleten

dívó formáira és szerkezetére többnemü tanulságot nyújt a

domborm.
icó. tábla. Sisak, melyet Veszelovszky 1896-ban a Kubán

vidékén, a Kaukázus északi lejtjén talált. Dr. Posta Béla

a szentpétervári arch. bizottság fényképei után közli elölrl

és hátulról horganyedzésü ábráját Tanulmányok Orosz-

földön czím müve I. kötetének 118. és 119. lapján, a

65. és 66. szám alatt ; a szerz és kiadó szives engedelmébl

ismételjük itt a 65. ábrát. A megmaradt darab csupán a

brsüveg fels csúcsát borító fémes részt mutatja. Ugy kép-

zeljük, hogy az ábra fél nagyságban adja az érdekes sisak-

ormot és azt látjuk, hogy a sisak alsóbb részein nem is volt

a fémburoknak folytatása. Az orom függélyes irányban
három tagból áll : alsó kúpos részbl, vele körülbelül egy-

formán hosszú igen keskenyül csúcsból és a csúcson ül
idomból, mely els tekintetre gyrnek látszik, de valóság-

ban körben hajló állatidom, melynek feje megközelíti a far-

kát. A legfels tag külön darabból készült és átjáró hüvely
révén függött össze a csúcscsal. A csúcsot hosszában futó

két fémsáv ékíti, mely talán nemes fémbl készült ;
a fém-

szalag mindkét szélét két rovátkolt drótszál szegélyzi és

egész hosszában négy (?) sodronyszálból alakított kereszt-

fonadék borítja a közt. A két sávot egyenl távolságban
három kis hengerded fémfoglalásban k vagy gyöngy ékítette

és a sávok között elterül fölületen is ily foglalású ékkövek

voltak, melyekbl azonban a legtöbb már kihullott. Hasonló

foglalású kövek voltak a gyrs állatidom külsején is. A fels

csúcs tövét vízszintesen körülfutó lemezes szalag választja el

az alsó kúptól és a kúp legalsó szélét is ily lemezes szalag

szegélyzi. A kúpot hat (?) ily egyenes szalag egyenl távol-

ságokban a kúp fölületen az alsó és a fels körszegély össze-

köti
; mindegyik szalagon egyenl távolságokban ismét hat-
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hat oly ékk ült, mint a csúcson, ott alkalmazták, a hol

a függélyes szalagból a befoglalt tér ferdén irányuló egyenes
vonalú sáv indul ki, mely a szomszédos függélyes sávból

kiinduló hasonló sávval a mez középtengelyében hegyes
csúcsban találkozik. Fölülrl számítva öt ily párhuzamos
sávos szögidom keletkezik, melynek a szögét ismét henger-
•ded foglalású ékkvel ékítették

;
a legalsó idomból csupán

a két ferde sáv fele fért el, ez belefut az alsó szegélybe.

Dr. Posta Béla a sisak tetején kunkorodó állat formá-

jának az analógiáját szibériai aranytárgyakon látja és hivat-

kozik Tolstoj Kondakov Russija Drevnosti-féle müvének
III. k. 64, 73, 95. és 101. képeire ; egyúttal úgy vélekedik a

csúcsos sisakidomról, hogy közelebb áll a sassanida korhoz

mint a X—XI. századhoz.

Nem ismerek elég határozott támpontot a sisak korá-

nak megállapítására, valamint annak az eldöntésére, hogy
hol készültek ily díszes sisakok és kik éltek vele. De az a

körülmény, hogy a kubáni vidéken sírban lelték, elég ers
ok arra, hogy egykor ott tanyázó néptl származtassuk.

ioy. tábla. 1. övtáska a zagrebinyi leletbl (vj atkái

kormányzóság, Oroszország). Anyaga br. Az ábráját a

hozzávaló magyarázattal közölte dr. Posta Béla Rég. Tan.

I. k. 142
—

146. lapjain.

A táska dupla rétü brbl készült, fölül egyenes met-

szés, alul körbefutó széllel, szélét brszalagokkal ersí-

tették, alsó hajlása tágulhatott. Ábránk szemközti oldalát

mutatja, mely ha csüngött, kivül állott. Fölületét két czik-

kelyre tagozták, úgy hogy a két czikkely a táska alsó szé-

lének közepén széjjelebb, fölfelé pedig közelebb éri egymást,
a czikkelyek széleit brszalaggal szegélyezték és a fölüle-

tükön több sorban egymás mellett és egymás fölött még
megvannak a lyukak, melyekben a fölület díszítésére szol-

gáló pitykék vagy boglárok ersítve voltak. A táska szíjon

csüngött, mely alsó szélébl közepett kiemelkedett ; ezen a

szíjon is megvannak még a lyukak, melyekbe belé vol-

tak akiázva a szívidomú fémpitykék ; helyük és idomuk

a brön most is meglátszik. Maguk a díszít tagok nin-

csenek meg.
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2. övtáska két oldalról, kekomáki sírból Finnlandban r

közli dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 89. ábra és 148—149.

lapjain.

a) A brtáskát küls oldaláról mutatja oly helyzetben,
mikor üres

;
fels széle mellett négy helyen lyukak arra

szolgálnak, hogy a táskát zsineggel összeszorítsák és föl-

akasszák.

b) A brtáskát mutatja, mikor a kovak és egyéb szer-

szám benne van
;
a táska mintegy feléig ér nyílással bír,

melyre reáborítják a borító lapot, a nyilas szélén a brfal

szélén apró lyukak nyilván a zsineg átfzésére szolgáltak,

melynek segítségével a tarsoly brét a benne rejl tárgyak
fölé összehnzhatták. Dr. Posta Theodor Schwindt után említi,

hogy ily tarsoly a finn területen a karjalai ú. n. kés vas-

kori sírokban (Kr. u. 1100—1350) srn elfordul. Csaknem
minden férfisírban találtak övet, mely mindig brbl van s

gyakran díszítik azokat vas- vagy bronz-boglárok. Ezen

övek szélessége 15
—

25 mm. közt váltakozik és rajtuk vas-

karikákból vagy vékony ezüstpántokból avagy brbl
készített csüngkön mindenféle használati tárgy (kések,

kard, tzi készséget tartalmazó táska és egy más táska,

néha fés, fenk stb.) volt fölfüggesztve.

108. tábla, öntminta tarsolylemez készítésére. A Bri-

tish Museum középkori gyjteményében riznek egy I9"5

cm. átmérvel bíró négyszög klapot, melynek mindkét

oldalán bevésett idomok dombormvek készítésére szol-

gálnak. Egyik oldalon a félnagyságban ábrázolt idecsatolt

vésést ellentétes helyzetben látjuk. Ábránk gipszmásolat
után készült, mely a mélyítéseket domborúan mutatja.
Elmaradt az eredeti klemezen meglév öntcsatorna, mely
a mintázott domborm egyenes oldalába fut és az ezüst

vagy sárgaréz beöntésére szolgált. A tárgy öntésére egyol-

dalú minta elegend volt, mert háta sima volt. Világos,

hogy ugyanolyfajta idomú tarsolylemez készítésére szol-

gált, a milyenek hazai honfoglalási sírleleteinkben is több-

ször találtattak és a milyeneket dr. Posta Béla Oroszország-
ból ismertetett. A lemez egyik széle, mely a tarsoly nyila-

sához simult, egyenes vonalú, az ellentétes széle körszel-
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vényben kihajló és az egyenes felé törekv két oldala hul-

lámvonalas. A lemezen két léczkerettel szegélyzett sáv

ismétli a lemez küls szélét és közepe táján harántosan

átjárja az egész fölületet háromczikkelyü léczkeretü sáv,

melynek középs czikkelye az egyenes széltl elforduló

»szamárhátas ív« és két végén hegyes csúcsban belle ki-

induló fél körszelvény.

A sáv a keretet és a középs tért két-két mezre osztja.

A két középs mezt középtengelyü két egyenl szárnyú
díszes arabeszk díszíti, az alsó nagyobb mezben gazdagabb

változatossággal, a fels az indák, levelek és mellékhajtások
szövedéke egy középs nagy virágot és vízszintesen két

ellentétes irányba hajló hosszúra nyúló hegyes bimbót

hálóznak körül.

A keret két tagját egymást átjáró hullámzó leveles

indák ketts sora ékíti, melyeknek hullámzásában a harántos

sáv megszakítást okoz, de csak a fels egyenes keretben van

három nyugpontjuk, a középen és a két sarkon. Ott ugyanis
két ellentétes irányból összehajló indaszár csúcsban fut

össze és a gömböly megkötésen túl kétfelé jellemz idomú

lehajló levéllel végzdik. A közös behajló szög fölött levél

helyett félholdidomban záró hurokból a sarok felé kis gyrs
vég indát bocsájt, mely a reáboruló idomot átjárja. A két

sarokban ugyanis a második indaszár mindegyik oldalról

az alsó virágot borító karcsú levelet bocsájt a sarok széle

felé és a sarokban mindegyik levél ismét indává keskenyülve,

az indák egymást érintik és félköröcskében ellentétesen

elhajolván, gömböcsszer levéllel végzdnek. Az érintkezés

által támadt kehelyszer idom fölött csúcsos levélke lebeg.

Az ábrát az Arch. Ert. 1901. 448. lapjáról itt ismételjük.

Hozzáértk XVI. századi mnek Ítélik.

iog. tábla. 1. Vorobjevoi lelet. Oroszországban, a Don
fels középfolyása táján a varonjezsi kormányzóság bogu-
csáni kerületében. Közli dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k.

194
—000. lapjain a 128. és 129. rajzokkal.

Lovával együtt eltemetett egyén sírját lelték vasúti

munkások, az emberi és állati csontok szétporlódtak ;
csak

a fegyverzetbl sikerült egy pár darabot összegyjteni.
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továbbá egy nagyobb ezüst gyrt fekete kvel, vaskengyelt,

17 külömböz nagyságú ezüstlemezkét, három darabra tört

kardot, a kard szíjához tartozó csatot, kerek idomú ezüst-

gombot, a kard markolatából való részleteket, kópjavégeket,
zablát és nyílhegyeket.

1. Kengyelvas tojásdad idomú, kevéssé kihajló talppal,

melynek alján gerincz vonul végig, szárai négyélek voltak,

füle szabálytalan idomú, csakúgy, mint a szíjnak való

harántos áttörés.

2. Vaszabla egyik rúdja, mely benne van még az egyik
oldalszár fülében, a szár egyenes, gombos vég, a fül félkör-

hajlású áttört négyszög toldalékkal. A rúd gyrs vég
és a gyrben vaskarika van.

3. Zárt vaskarika.

4. Keskeny vaspánt, egyik vége elgörbült, közepén kör-

szelvény kihajlás a szíj áthúzására, alján akla. Puzdra

pántolásából való (?).

5. Csonka pánt, kissé hajló és egyik vége két ágat bocsájt

mindegyik ága csonka. (Puzdráról való ?)

6. Nyílcsúcs vasból, széles pengéj kicsorbult élekkel.

7. Nyílcsúcsvasból, tojásdad idomú, középs gerinczczel(?).

8. Vasnyílcsúcs, hosszú nyel, hosszú pengéj, hegye
csonka.

9. Vasszerszám (?) pálczaforma, melynek mindkét vége

hegyes.

ito. tábla. Vorobjevoi lelet. (Folytatás.)

1. Vasnyílhegy, pengéje a szára felé keskenyül, középs

gerinczczel.

2. Vasnyílhegy, hosszú szárral, élei kicsorbultak, középs

gerinczczel.

3
—6. Ezüstpántok, melyek dr. Posta Béla szerint (i. h.

196. 1.) a kard markolatának egyik oldalán ültek. A rajzok

külömböz szempontból mutatják a pántolást. A 4. számú

rajzon gyrfélét látunk, mely a keskeny hátú pántból
kiáll

;
a pánt két párhuzamos, nagyjából szamárhátat pél-

dázó széllel bíró lemezbl áll, melynek hegye táján apró

lyuk a szögecsek befogadására, a két lemezke között kes-

kenyen háttal tovább nyúlik a pánt, mely a kard markola-
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tának a szélére feküdt. A 3. számú rajz tüskét mutat a

háton, az alsó nyujtvány rövidebb és szélesebb ; a 6. számú

pánttag hasonlít hozzá, az 5. számún talán tüske van és a

párhuzamos lemezeken túl fel- és lefelé van a pánt hátának

folytatása, az alsó a 7. számú pánt hasonló tagjával egyezik,

a fels megfelelni látszik a 4. számú alsó tagjának. E szerint

úgy képzeljük, hogy a gyrs pánt (4.) volt legfölül, mert

ezen lógathatták a kardot, ha ki volt húzva a hüvelybl,
alatta talán a 3. számú pánt következett, ez alatt az 5. számú

(megfordítva) és legalul a 6. számú (megfordítva). így a for-

mák váltakoztak és a tüske mindig lefelé irányul.

7. és 8. Pántos keretek a kard hüvelyének két lemezes

fülérl. Hajlásúk lapított ívet példáz, a díszített lemez (8.)

a mutató oldalon borította a dupla lemez fül szélét, a másik

(7.) az elforduló oldal
;
a két pánt alakja megegyez, bels

széle három helyen csúcsban ugrik ki, vége mindkettnek kör-

szelvényben szélesbül, itt van a szögecs, mely a rétegeket össze-

tartotta. A mutatós pánt fölületét levelek sorával ékítették.

Mindegyik csücske táján hegyes szívidomú a levél formája
és mindegyik levél fölületébe belevéstek egy kis szívidomot,

melynek hegye a másik két hegy tengelyébe esik, míg a két

oldalából kis körszelvény vonalka indul ki. Közben lapított

félköridomok központos körökkel váltakoznak és a félkörök

síkjába kört véstek, melybl félköröcske visz a félkörhöz.

A lemez bels szélét léczkeret szegélyzi és a két vég felé szív-

idomok állanak, melyeknek hossztengelye a lemez hosszával

talál össze.

9. Szíj csat, a karika és a tüske csuklóban jár az ötszög

lemez elüls szélén. Az ötszög táján három-három gömböcs
domborodik ki, közben hosszúkás dudorok keretelik a szélét.

A középtéren az egyenes harántosból kiindulva a hossz-

tengely irányában rovátkolt egyenes pálcza (növény töve)

domborodik ki belle, derékszögben ellentétesen rövid szár.

közepett a t folytatásában hosszabb szár, mindegyik szár

végén háromszögbe helyezett három gömböcs. A csatról

lásd dr. Posta Béla fejtegetését Rég. Tan. I. k. 214. s k. 1.

10. Szíj végérl való lemez ezüstbl. A lemez fölületét

domború kép díszíti, mely azért tanulságos, mert növényi
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és állati idom egybefzését mutatja. A növényi elemet

világosabban lehet fölismerni mint az állatit, mely elefántra

kivan emlékeztetni. A növényidomnak az elefántfej homloka

táján jut szerepe. Ketté hasított palmett fels tagjának
lefelé hajló levele körded idomot kerít be, ez nyilván az ele-

fánt szeme. A palmett alsó bal levele reátalál az elefánt

nyitott szájának a szélére, a melybl félreismerhetlenül

jobbra hajlik az agyara, az agyar körül talán a fogakat kívánta

az ötvös jelezni és a fogak körül a szája szélét ; alul kétoldalt

két lábat lehet fölismerni, legfölül már bajosabb a félhold-

formáknak és az oldalt lecsüng, három ágra szakadó lebben-

tynek megadni biztos értelmét, utóbbi talán a füle. A dom-

borulat háttere aranyozott volt. Az egész elefánt többször

szerepel mint motívum, lásd dr. Posta Béla magyarázatát
1. h. 216—217. 1.

11. Áttört szíj lemez, az áttörés egyik hosszoldalát és

két keskeny oldalát sima keret szegélyzi, harmadik hossz-

oldala csipkés széllel kihajlik és fölületén három hármas

karély virág domborodik, a két sarkon és a középen a közép-

snek rövid szára van, a nyílás szélén közös lécz köti össze.

12—13. Füles pityke, egyiknek a gyrs fülében még
benne van a zárt sima karika, mely rajta lógott, a másik

pityke csonka
;
az ábra megfordított helyzetben mutatja.

Idomuk hármas karély, melynek egyik széle egyenes. Egye-
nes szélén lécz vonul, melybl a középtengely irányában
szélesbül törzs kettéosztja a lapot s odább két ágra törik,

a két ág a középkarély két szélén a betörési szögben göm-
bösen végzdik. A törzsbl a tengely irányában szár n ki,

melynek végén az egész középkarély széltében nyúló levél

ered. Az oldalsó karélyokban is az egyenes léczbl ered
rövid szárral egy-egy hármas karélyú levél domborodik.

14
—

19. Pitykék, ötoldalúak, két oldal behajló és csúcsba

szögel, a csatlakozó két oldal körszelvény karély, kihajlik

és közben fogja a legkisebb karély t, mely a csúcscsal ellen-

tétes és szintén körszelvény. A behajló oldal mindegyikébl
a pityke lapjának közepe felé egyenes pálcza indul ki és

egymással szögben összetalál, a szögbl tojásdad hurok

nyúlik a kis karély fölületére. A léczes szög három mezre
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osztja a fönmaradó tért, mindegyik mezben egv-egy rövid

szárú háromkarélyú virág terjeszkedik. A pitykék idomáról

és tagozásáról v. ö. dr. Posta Béla megjegyzését i. h. 218. 1.

20. Tojásdad gomb sima fölület lemezbl, kis sodro-

nyos füllel.

21. Ezüst gyr, karikája csonka, feje alacsony kerek

foglalvány, melynek szélébl négy csúcsos kampó lapított

gömbszelet fekete követ foglal magában.
Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 199. lapján a 130. rajz-

ban közöl egy nyílcsúcsot és öt lemezt, mely szintén ugyan-
azon leletbl került elé. A nyílcsúcsot szerz behatóbban

tárgyalja u. o. a 204. s k. lapokon.
in. tábla. 1—3. Bolgári vidékérl való ékszerek a kazáni

múzeumban, közli dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 309
—

310. 1.

193. rajzzal.

1. Áttört mv fémékítmény hossznégyszög, egyik
rövidebb oldalán kiálló bütykök, a keret keskeny lapítással,

másik keskeny oldalán csonka. A mustrának úgy látszik

megmaradt a középs tagja és az egyik fele. A két oldalsó

keretbl kiálló tojásdad hurok a hossztengely irányában

kétfelé két-két indát bocsátott, két indája csonkán maradt

a másik kett a hossztengely irányában csúcsban egyesül
és a csúcs mellett két körhajlású véggel indaszár támad,

mind a négy szart gyrtag vágja el, melyen túl a tengely

irányában kétcsúcsú keskeny levél vonul a keret keskeny

oldaláig, a levél hosszában középs élben futó mélyedést

mutat, széle finom keskeny léczkeret gyanánt jelentkezik,

a gyrbl a levél szélét kétoldalt gyrsen végz két inda

kiséri és a levél közepe táján hasonló indapár támad, mind

íi négy gyr éri az oldalkeretet.

2. Szíjról való díszít lemezke két párhuzamos oldallal,

egyik rövidebb széle csúcsba kihajló, az ellentett egyenes
oldal félkörben behajló. Finom lapított keret szegélyzi, fer-

dén emelked lapokkal. A félkör behajlástól a térbe terjed

egy palmett öt nagyobb és két szétes elkorcsosodott

levélkével. A nagyobb leveleknek pálczás keret a küls szé-

lük és mindegyikben hegyes tojásformát példázó kisebb keret

ül benne.
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3. Ismeretlen rendeltetés lemezkének áttört csonka

befejezése. Az áttörés harántosan álló tojásidomot mutat,
küls kerete ferdén lapított oldalakkal emelkedik, fels lapja

keskeny és éles szél
;
a körszelvényben kiálló keret végéhez

két csonka karély csatlakozik
; mindegyiken tekercses vég

pálczás inda domborodik.

4. Fülönfügg a zagrebinyi lelet szórványos darabjai

közül, vjatkai kormányzóság, Oroszország ; rajzát közzé-

tette dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 100. rajz 10. sz. alatt,

ugyan értekezik róla u. o. 166. s k. 1.

A fülönfügg karikája tojásdad, fels része sima, tompa

végével ellentett oldalán egy nagyobb gömböcs és rajta

gulyába helyezett négy kisebb gömböcs ül. Alsó nagyobb
részén négyél a sodrony, négy élét apró gömböcsökkel
díszítették és a hol a négy él kezddik, gömböcsös gyr
jelzi a kezdetet, ugyancsak gömböcsös sor vonul alsó hajlá-

sán függélyesen. A legersebb alsó hajlás közepén fölfelé

csöppforma idom emelkedik, rajta gulyába rakott négy

gömböcs ; csüngje 1, 4, l-es számban egymáshoz forrasz-

tott gömbidomokból alakult, a legalsó gömbön gulyába

helyezett négy gömböcs fejezi be a csüng t.

5. Fülönfügg a zagrebinyi lelet szórványos darabjai

közül, vjatkai kormányzóság, Oroszország ; rajzát közzé-

tette dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 100. rajz 11. sz. alatt,

ugyan értekezik róla u. o. a 166. és k. 1.

Idoma az elbbi fülönfüggéhez hasonló. A karika fels

sima részén a végével ellentett oldalon csupán csak két

gömböcsbl alakuló fülecske ül. Alsó hajlásán a négy élen

nem maradt meg minden börtüs sor, a négyél sodrony leg-

ersebb oldalhaj lásából hegyes csücske emelkedik és rajta

ül gulyába helyezett négy gömböcs. Az alsó csüng olyan
mint az elbbi fülönfüggn.

6. Pityke a permi múzeumban Malája Rayikováról, a

permi területen, a cserdyni kerület Pentyezsszkij vidékén.

Dr. Posta Béla közli Rég. Tan. I. k. 250. 1. 155. rajzban.

Idoma hatszög, hasított dudoros szegélylyel, közben minden

sarokban gyrs dudor nyoma. A hosszabb tengely irányá-

ban közepett rövid pálcza domborodik ki, melynek fels
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és alsó végébl a négy sarok felé egy-egy pálcza vonul,,

melyek a fölületet négy mezre osztják. Minden mezben

ugyanaz az idom domborodik ki rövid száron, mely a hossz-

tengely irányában áll : háromkarélyú levél. Anyaga rossz

ezüst, a dombormvek közti alap aranyozott.

7. Szíjról való áttört díszlemezke, idoma félkört pél-

dáz, négyszög áttörés a lemez egyenes oldala közepén van.

Az egyenes oldal hosszát pálcza szegélyzi, a két sarkon

és az áttört négj^szög két sarkán egy-egy kidomborodó

gyrcskével. A körhajlású szélen négy hosszúra nyúló levél-

hurok, melynek egyik vége kerekded, a másik vége hegyes
a hurkok közt egyenltlen nagyságú három gyrtag dom
borodik. A négyszögáttörés három bels oldalát a két rövi-

debb oldalon lécz szegélyzi, a hosszabb oldalát két hosszúra

nyúló hegyesvég hajlított huroklevél, melynek két csúcsa

a lemez középtengelyén egymásra talál. A lemez bekerített

terén a tengely közepén dudoros gyrcske domborodik ki,

melybl kétoldalt a lemez egyenes oldala felé hajló keskeny
és hegyes vég két huroklevél hajlik. A két hurok fölött

egy-egy dudoros gyrcske domborodik ki. Anyaga rossz

ezüst, alapja aranyozva volt. Az Eremitage kaukázusi leletei

közt rzik. Közzétette dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 45—46.

lapján 19. sz. rajzzal és 304—305. lapján 191. rajzzal.

8. Áttört szíjlemezke. A moszkvai Romjanczev-múzeum-
ban rzik

;
közzétette dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 137. 1.

82. sz. rajzzal.

Idoma négyszög, mindegyik szögén hármas level idom

domborodik, három szélén közepett gyrs idom és mel-

lette egy-egy keskeny hurok domborodik, a harmadik széle

mellett szabálytalan hossznégyszög áttörés van, itt hul-

lámzó dudor szegélyzi a mezt, melyen balra irányuló söré-

nyes és bunkós farkú állat dombormves képe emelkedik,,

az állat jobbik lábát emeli. A lemez ezüstbl van öntve,

a háttér az ellapon aranyozott.

9
—

15. Tavaszthusi ékszerek Finnországban. (Dr. Posta

Béla Rég. Tan. I. k. 244—249. 1. 151. rajz.) Az ékszereket

kincsben lelték, tárgyai közt volt egy láncz, mely IX—XL
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századi kelet és nyugoti ezüstérmek csüngtek, a legkésbbi
érem a XI. század második felébl való.

9. Szívidomú ezüstlemez, a hegyére pántos fül van er-

sítve. Tengelye irányában álló ötlevelü palmett idoma

•díszíti, ponczczal bevert pontokból, a palmett középszárát

egymás fölé helyezett két szívidom helyettesíti, a legfels
szívidom a csúcsbeli levél. Az oldalsó levelek ketts kör-

vonalúak, a pityke alsó szélébl háromszögben álló két-két

pontozott vonal képviseli a két indaszárat. A háttért sr
körded ponczdísz borítja.

10. Félholdidomú csüng, fölületét apró börtük borít-

ják, tömör fülét hornyolatok ékítik.

11. Szívidomu csüng ezüstbl, szélesebb hajlásán hurok-

szer sodronyfüllel. A csüng szélét követ börtüs keretben

háromlevel idomból emelked két állati fej (?) formája
van bevésve, a bels körvonalokban keskeny kékzománczos

foltokkal. A gömböcsös keretben a háttér ponczolt és rész-

ben gömböcsös díszítést mutat.

12. Csüng lemezek, ötszögek, a négy oldalt követ
ketts zigzegdísszel a lapon, a legrövidebb egyenes oldalon

a kampósan hajlított fül és rajta kis ezüstkarika egymásra

hajlított végekkel ; egyik csüngn a lánczból egy tag, a

másikon három tag maradt meg. A láncztagok sodrott

pálczaidomot mutatnak, melyek két sodronyhurokkal vég-
zdnek.

13. Gyöngy ezüstpléhbl, tojásdad idomú, körülfutó

sorokban reáforrasztott gömböcsökkel, két nyílását sodrony

szegélyzi.

14. Gyöngy ezüstpléhbl, harántos sáv által összekötött

két félgömbbl, nyílása sodronynyal szegélyzett, fölületét

nagyobb és kisebb háromszögökbe rakott gömböcsök ékítik,

a nyílás széle körül is ily gömböcssor áll.

112. tábla. Andrjukovszkaja Sztanicza községben a Kubán
vidékén leltek két kapocslemezt és két szíjvégrl való lemezt,

ismerteti dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 300—302. 1. a 186.

rajz kíséretében.

1. és 1 a, 2., 2 a. Két trapezoid idomú lemez, a két

lemez egyforma nagyságú és a párhuzamos szélekbl a rövi-
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debb összejárt, az egyiknél a szél (i.) félhengerformá-
ban lefelé hajlik, a másiknak a széle pedig (2.) fölfelé

hajlik, úgy hogy az övszíj végein ülve, egymásba kapcso-
lódtak. A szíjra való ersítésre a lemezek alján (1 a, 2 a)

gyürcskék szolgáltak. A két lemezt laposan domborodó

levél- és indaidomok díszítik. A nagyobbik lemezen (2.)

gazdagabb, változatosabb az ornamentika. A léczczel bekere-

telt mezt a két párhuzamos közé harántosan és ferdén

állított öt hosszúra nyújtott hajló tengely levél sorakozik.

A legszéls jobbik (az ábránk szerint) fölül jobbra hajló

tekercscsel végzdik. Alsó végét az ábra nem mutatja hatá-

rozottan, a fels tekercsbl kiinduló vonalzott ág a tér job-

bik fels sarkába talál, a levél alsó végébl tojásdad idomú

hurkos levél a tér alsó jobbik sarkába szögel és fele belevész a

léczes keretbe. A levél széle párhuzamos vonallal jelzett keret-

tel bír. A mellette következ levél fels szélét sem mutatja
ábránk elég szabatosan, azt kell hinnünk, hogy a balra szom-

szédos három levél módjára fölül körszelvény hajlással záró-

dik
;
alul keskenyül és tekercscsel végzdik, mely belémegyen

az els levél alsó szélébe
;
a tekercs háta és az els levél balsó

széle közötti szögben ujjas levél ül. A három balsó levél

egyenl, fölül szélesebb és körszelvénynyel, alul jobbra álló

tekercscsel végzdik, mely a mellette lév levél szélét éri,

az érintkezés által támadt szögöt mindig ujjas levél borítja.

Mindegyik levél fels végén tekercses indasáv ül, melynek

jobbra irányuló szára a szomszéd tekercsre talál
; valószín,

hogy a (jobbról számítva) második levél fölött is ily teker-

cses indát kell föltételezni. A három végs levélnél a tekercs

és a levél széle közti szögöt ujjas levélke borítja és ily levélke

van a második (jobbról) levélke fölötti tekercs mellett is,

az els levél tekercse fölött a fels sarokba szár vonul ;

hasonlókép az utolsó (balról) levél fölötti tekercs küls

szélét is szár látszik (az ábra szerint) a fels léczczel össze-

kötni. Valószín, hogy mind a két szár csak a sávos hurok

csonka darabja, három sávos hurok ül a csigaszárak és

csigák behajló szögében és a csúcsával a fels léczkeretbe

vész. Ketts csúcsú nagyobb hurok a bal alsó sarok-

ban ép ;
itt a hely bsége miatt még egy kis tekercset

Hampel : A honfoglalási kor emlékeirl. 1 7
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bocsájtott az ötvös fels sarkából fölfelé, a csúcsát ketts

vonalú hajtás révén összekapcsolta a szomszédos levél szé-

lével és az alsó lécz hosszában vonuló szart bocsájt, mely a

fölötte vonuló mellékhajtáshoz simul. A négy levél is, úgy
mint az els, vonalas keret.

A másik lemez (i.) ornamentikája hasonló levelekbl

alakul, csakhogy ezúttal a hat levél tekercses vége hol

lefelé, hol fölfelé áll, a hol a csiga a szomszéd levelet éri, a

behajló szögöt csúcsos levél borítja. A jobbfelli els levél

fölötti sarokban a sarok két oldalát összeköt hajló szár

és mellette tekercs van, a tekercs fölött az els levél széle

körhaj lássál púposodik, ily púp van a harmadik (jobbról)

levél szélén is a csiga fölött
;
a két következ levél jóval

soványabb. Az ötödik levél alsó végén tekercs ül, melynek
szára az utolsó (balról) levél csúcsán lev tekercscsel egyesül ;

a negyedik (jobbról) levél alsó vége ers haj lássál az utolsó

csigához ér. A levelek idoma kevésbbé szabályos mint a

másik lemezen, a vonalas keretelés a négy els levélnél min-

dig csak a bal szélen van, az ötödiken egészen elmaradt,

csupán a hatodik levél mindkét szélén mutatkozik ismét a

vonalas keret. Miután leirásunk a jelzett mbl átvett

ábrát követi, nem lehetünk biztosak, hogy reátalál-e minden

részletében az eredeti darabok ornamentikájára.

3. és 4. Szíjak végérl való pántlemezek, idomuk kes-

keny hossznégyszög, egyik keskeny oldaluk egyenes, a másik

kevéssé kihajló. Alul hat gyrcske szolgált a lemezek er-

sítésére. A fölületet laposan domborodó ornamentum díszíti,

mely (ábráink szerint) jóformán egyenl a két lemezen.

Egy mustra a középtengely mellett jobbra-balra egyen-
len kétszer teljesen ismétldik, egyik végén csupán fels

másik végén csupa alsó darabja fért el. A mustra középten-

gelyében egyenes tengely ketts hegy vonalzott keret

levél n ki az egyenes szárból, ugyanazon szárból kin két-

fell egy-egy tekercses vég inda
;
a tekercsbl ketts hegy

vonalas levél emelkedik ki, mindegyik oldalon és végével
belefut a középs levél csúcsába ; ugyancsak e tekercsbl ellen-

kez irányban hasonló levél n ki, csúcsával reáfekszik a

szár végére és ott kifelé hajló tekercs n ki belle, melynek
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szára kívül a következ levélpár hegyére talál. Ügy a bels

csigák, mint a küls csigák melletti szögöt ujjas levélke

borítja. A szíj lemez egyenes végén a mustrából csak a két

fels ferdén álló levél van meg, a középlevél helyén gyürcske
áll ki a lemezbl, az ellenkez végen a mi ábráink a szár

helyett középlevelet mutatnak, egyiken (4.) az oldallevelek

végein még látszanak tekercsek, a másikon (3.) zavaros

a rajz.

Bjelimer, a Volga balpartján, a kazáni kormányzóság

szpaszki kerületében. Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 13
—

52.

lapján e falu határában fölásott halomsírról értekezik.

A halottnak elhamvasztott csontjai mellett elgörbített két-

él norman-frank typusú kardot találtak, volt azonkívül

két boglár, csiholó vas és több kisebb tárgy. Közöljük itt

az idézett munka 13. rajzából az 1., 2. és 9. számút.

113. tábla. 1. Boglár, lapos kúpidomú, rossz ezüstbl.

Szélén tojásdad hurkos idomú levelek gyürcskékkel válta-

koznak, kúpján gömbszelet idom gömböcsös körtl szegé-

lyezve ; alján kampósan hajlított szögek, fölülete kicsorbult,

talán hiányos öntése következtében.

2. Nagyobb boglár, rossz ezüstbl, idoma lapos kúpot

példáz, szélén hosszúra nyúló hurkos levelek és gömböcsök
váltakoznak

;
a csúcsán gömbszelvény idom, melyet hat

kidomborodó körszelvény keretei be
;
a középs szirmok-

ból átlósan fektetett három szívidom domborulata nyúl a

küls szegély gömböcsei felé, úgy hogy minden második

gömböcsre reátalál egy szívidom alsó csúcsa. A boglár egyik
szélén kicsorbult, alján szögecsek (?). Mindkét bogláron a

fölület sík részén megmaradt az aranyozás nyoma, a dom-

borulatok nem voltak aranyozva.

3. Csiholó vas, az ütköz lemez els széle egyenes,

hátsó széle közepett ersen kihajló ;
szárai keskenyek, az

ütköz széllel majdnem párhuzamosan az ütköz lap ki-

hajlása fölé nyúltak és ott végük gyr formára vissza-

hajlik ; egyik szára megcsonkult.
A bjelimeri leletben a két boglárral együtt találták.

Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 13. sz. rajza után.

4. Ezüstlemez Samokvasoff gyjteményében, találták

17*
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tsernigowi sírban, korát a vele lelt X. századi byzanczi
érmek állapítják meg. Képe megjelent egyebek közt De
Linas Les origines de Torfévrerie cloisonnée czím mvének
II. kötetében Russie czím lapján, a honnan az ábrát átvet-

tük. V. ö. Arch. Ért. 1904. 113. 1.

A lemeznek jobb szélén és fölül alighanem a végét

bírjuk, bár a fels széle is kicsorbult, alul csonka és talán

bal szélén sem birjuk a végét. Fels széle csúcsba futó kör-

szelvény czikkelyekre tagozódott, melyek közt eliptikus

rések képzdnek. Az egész fölületet sávos indákból, palmet-

tekbl, félpalmettekbl és melléklevelekbl alakított vég-

telen bevésett vonalas mustra borítja. A sávos indák füg-

gélyes irányban és vízszintes sorokban is átjárják egymást.
A hol két sávos inda egybefutva végzdik, háromlevel

palmett n ki belle, alatta sima gyrtag szorítja a sávokat.

A hol félpalmettekké szélesbül sávok egymást érintik,

nagyobb gyrk szorítják az ilyen helyütt szkül sávokat.

Hogyha a rajz, mely elttünk van, h, az összes levelek

és sávok keretesek és a kereten belül harántos párhuza-
mosak borítják a tért. A palmetták középs szívidomú vagy

hegyes csúcsú leveleiben a gerinczet hol nyújtott háromszög
hol párhuzamos keskeny sáv jelzi, hol éppen hiányzik a

gerincz. A hol sávból melléklevél indul, ott a sávon harán-

tosan keskeny sima szalag áll. A mustra hozzásimul a lemez

fels czikkelyes széléhez, mindegyik czikkelyben az egyik

indapár fölfelé álló palmettel végzdik, a mellette lév két

inda végzései a czikkely két széle szerint hajlanak és a czik-

kelyek közti rés szélét két inda szegélyzi, mely a rés alsó

végén egyesülve, lefelé irányuló palmettben egyesül. A pal-

mettek tengelyei függélyes egyenesbe találnak, a palmettek

gyri mindig vízszintesekbe esnek. Be kell érnünk ez ural-

kodó jellemvonások hangsúlyozásával, a részleteket a rajz

maga mondja meg, mely azonban — sajnos
— nem látszik

elég pontosnak.
A lemez sima terei meg voltak aranyozva. Czélja tekin-

tetében alig mondhatunk egyebet, mint azt, hogy talán kard-

hüvely alsó végét borította ; fels czikkelyes széléhez csak-

úgy, mint az egész mustráhaz, a legközelebbi analógiát az
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ú. n. Nagy Károly-féle kard hüvelyének alsó díszít lemeze

szolgáltatja.

5. Kard markolata Kanenko gyjteményében ;
a dnieper-

melléki ásatásnál akadtak rá
;
K. közzétette Antiquités de la

région du Dniépre V. livraison XX. tábláján, onnan vettük

át. A kard kétél egyenes kard volt, a milyenek a IX—X.

században Európa legtöbb részében használatban voltak ;

rövid tömör hossznégyszög ellenzje hosszabb mint a

gombja alatti vízszintes tag ; gombja lapított félgömb.
A markolat középtagját ezüstlemez borítja, melynek sima

része aranyozott. Egész magasságában palmettsor díszíti,

melynek oldalsó végeit nem látjuk, alighanem a keskeny

hajláson folytatódtak. Van közös tengelyben egymás fölött

öt palmett. Minden palmett közepén harántosan irányuló

gyr ül, a gyrt fölül-alul két párhuzamos vcnal szegélyzi,

benne közepett apró gyrcske ül. A gyr fölött mint egy

kehely két kisebb körhajlású keretes szirom hajlik kétfelé,

mindegyiknek a tengelyében köröcskével végzd egyenes
emelkedik tövébl a fels hajlás felé. A két <zirom közti

behajló szögbl egyenesen álló két hegy levél áll, a szirmok

közt csúcsát harántosan körszelvény vonal metszi el, az

így támadó hajlott oldalú kis háromszög közepét pontocska

jelzi. A levél vonalas keret, gerinczén alul szélesebben

álló, odább párhuzamos két egyenesbl alakuló gerincz

választja ketté, a gerincz mellett a keret bels vonaláig

terjed mindkét lapot ferdén állított párhuzamos vonalkák

töltik meg.
A két sziromból hullámzó tengely, hosszúra nyúló,

alighanem egyik végén hegyes félpalmett irányul kétfelé.

A félpalmettekben kétféle változatot észlelünk. Egyik vál-

tozat közül az els alsó, harmadik és ötödik palmettnél

egyenl. Ezeknél a félpalmett tövén körded hajlású keretes

szirom ül, közepén köröcskével végzd vonalkával. A másik

változat a második és negyedik palmettnél a tfelli szirom

és a kehely szirma közt ketts harántos vonallal elmetszett

sima czikkely áll közben.

Mindkét változatnál a félpalmett flevele egyformán
keretes. A keretet függélyesen álló párhuzamos egyenesek
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töltik meg. A flevél tövébl lefelé hajló két melléklevél is

egyforma minden palmettnél ; vonalas keretük van, a kehely-
hez közelebb álló levél bell sima, a mellette lévn vonalka

jelzi a gerinczet.

A gyrbl minden palmettnél lefelé is indul egy-egy

félpalmett, lényegében a fels levélhez hasonló, csakhogy

meg van fordítva és a tövén mutatkozó melléklevelek is,

a szirom és czikkely most nem a gyr táján, de az ellenkez

végen van. Az alsó félpalmetták más palmettákhoz tartoz-

nak, melyek jobbra-balra sorakoznak. Az itt csonkán mutat-

kozó levelek folytatása a markolat két hajlásán és szélesebb

oldalán képzelend. A markolatot borító lemezen tehát

legalább három függélyesen összefügg és négy vízszintesen

egymáshoz kapcsolt palmettasor végnélküli mustrája szerepel.

114. tábla. 1. Ezüstedény a szentpétervári Eremitage

középkori osztályában ;
közli dr. Posta Béla Rég. Tan.

I. k. 92. sz. alatt és 153—154. lapon. A csésze hasa gömböt

példáz, mely fölfelé hengerded idomba nyílik, alul alacsony
lábon áll. A lábat g3

7

öngykeret szegélyzi, a hol a has alját

éri, pálczatag határolja. A has magas középmezre és a

középtért alul-fölül szegélyz övre tagozódik. Az alsó övöt

alul gyöngébb, fölül ersebb kötéltag kereteli. Közben a

tért hullámvonalú leveles inda bevésett vonalas képe díszíti.

A rajz nem mutatja világosan a levelek idomát, de úgy
látszik, hogy idomuk megközelíti a borostyánlevél for-

máját.
A csésze közepén az egyik felét díszít dombormves

képet látjuk. Négyágú fa felé fordul két guggoló ers szarvú

kszáli kecskeféle. Az ötvös a nyak és mell sörényét úgy

stilizálja, mintha kötéltagot rajzolna, a fa törzsének az alján

két visszahajló idom gyökérre emlékeztet. A törzs nem

egyenes, ágai nem egyenl hajlásúak, levelei borostyánlevél-

hez hasonlíthatók, jellemz a levelek egyik szélén a széllel

párhuzamos vonal, melybl a levél közepe felé párhuzamos
elrendezésben négy-négy körszelvény vonal hajlik.

A fmezt fölülrl bekeretel sáv ponczczal készült.

A sáv alján ers pontsor vonul, minden pont jelzi a tengely

végét, melynek egyenes irányában fölfelé körszelvény
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vonalkák párhuzamosan és sr közelségben egymás mellett

a sáv széléig vonulnak, a ponczolt körszelvények sorai

összeségükben a síkból kiemelked félhenger képét adják
és ezt a képet megersítik a sorok közti, mélyre meghúzott

egyenesek. A sáv széles kötéltaggal záródik.

Az edény kerek öblét finom lécz és sekély hornyolatból
alakított keret szegélyzi. A falát kívül egymással váltakozó

háromlevel és kétlevel vonalas rajzú palmetták alul egybe-
kötött sora ékíti. A növénymustrák közt a tért apró köröket

példázó ponczolóval érdekessé tették.

2. Ezüstedény a szentpétervári Eremitage középkori

osztályában, közli dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 93. sz.

alatt és a 154. lapon. A csésze hasa gömbszelvény idomát

példázza, mely alacsony lábon áll és fölül hengerded széllel

nyílik. A talpas láb alsó széle felé kihajló, szélét gyöngysor

szegélyzi, fölül legszkebb kerületét pálczatag fogja körül.

Hasát vonalas rajzban sávos indákból, levélágakból, félpal-

mettekbl és palmettákból alakított mustra ékíti. A mustra

alsó sorát képünk nem elég szabatosan mutatja. Alul köze-

pett három ágat látunk párhuzamosan rajta ül srn rakott

levelekbl, a három ág közös törzsbl indul és kiindulásukat

gyrtag jelzi. A törzsbl kétfelé vízszintesen elhajlik két

félpalmett és alattuk egy-egy a törzsbl kiinduló (?) sávos

inda jobbra-balra egy szomszédos törzsbe fut belé. Ez az

összefoglaló gyrbl fölfelé hajlik és a két sávos szár a

soklevel középs ág fölött egyesül. Útközben két sávos

mellékhajtás indul ki mindegyik szárból. Egyik közvetlenül

fölfelé való hajlása táján ered, fölfelé emelkedik, jobbján,

illetleg balján lehajló palmettet bocsát ki és fölül balfelé,

illetleg jobbfelé ötlevel palmettel és ennek tövén kis

levélhajtással végzdik. A másik mellékinda a szár vízszintes

részén emelkedik és jobbra, illetleg balra hajolván, ötlevel

palmettel végzdik.
A két sávos szár háromlevel kehelyben egyesül, a

kehelybl egyenes szár emelkedik és mellette egy-egy jobbra
és illetleg balra hajló félpalmettben és melléklevélben vég-

zd sávos inda, a középs szár kétoldalú kerek hajlású

levéllel és közepett hegyes csúcsú levéllel végzdik.
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Ezen fidm mellett mindkét oldalt ismét egy-egy

másodlagos góczponti idom keletkezik, úgy hogy a fidm
alsó szárának els palmettás vég sávos indahajtásából és

pedig az alsó félpalmett fölötti szögbl kiindul és fölfelé

hajolván, háromlevel virágkehelybe fut. Hasonló idomok
felelnek meg az ellenkez oldalon, a honnan ugyanoly sávos

inda fut a hármas level virágkehelybe, abból azután két

félpalmett és közte hosszúkás középs levélbl alakul a

középs idom, mely a leirt másik fidomhoz hasonlít, de

kisebb és valamivel egyszerbb. A középs hosszúkás levél

gerinczét apró köröcskébl kiinduló egyenes vonal jelzi.

A simán maradt vonalas ornamentek hátterét körponczolóval
érdessé tették. A hasat vízszintesen körülfutó gyöngyözött

gyr szegélyzi és különíti el az öböl kevéssé behajló hen-

gerded falától. Az öblöt pálczatag szegélyzi. A gyöngysor
és a pálcza közötti tér sima és csupán kettesével elhelyezett

leveles indatöredékek vonalas rajzai díszítik. A sávos indák

egyike hegyes csúcscsal indul meg és balfelé szélesbülvén,

a hullámhegyen túl kettéhasad, egyik ága fölfelé emelkedik,

rövidebb és körhaj lássál végzdik. Az alsó hosszabb és

lefelé forduló körhaj lássál végzdik. A hasadék szögét ketts

párhuzamos vonalszegély félkör zárja be és azon túl a hasa-

dék szöge szélesebb nyílásán csipkézett körvonal még egy-
szer zárja.

A másik sávos inda tompa vég, egészben valamivel

nagyobb, szintén balra hullámzik és balra hasad, ezúttal

a fels a hosszabb ág és hasonló rajzú a bevégzése, csak-

hogy a hasadék nem fölfelé, de lefelé nyílik.

115. tábla. 1. A fejlécz az els szakasz elején permi ezüst

csésze küls fölületét díszít dombormves compositio ;

az egész csésze ábráját közöljük a 114. táblán.

2. A fejlécz a második szakasz elején más permi ezüst

csésze küls fölületét díszít dombormves compositio ;

az egész csésze ábráját közöljük a 114. táblán.

3. A harmadik szakasz fejléczéül használt mustra egy
szövet után készült, melyet a berlini iparmúzeumban

84.226. szám alatt riznek. A szövet vászon és selyemfonat,

alapja világos vörös, a mustra fehér. A figurális alakok egy-
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másnak háttal álló griffek, melyeknek a feje egymás felé

néz. A griffek egymást érint körökben állanak. Fejléczünk
a keretnek egy darabját adja, melyrl Lessing azt mondja,

hogy »perzsa palmettekbk és két léczbe rakott gyöngy-
füzérbl alakul. A szövet mustrájáról azt tartja Lessing,

hogy eredete és rajza sassanida Ízlés, de utánzás a bizanczi

mszövés idejébl. Korát a VII—IX. századokra teszi.

A fejléczünkben sorosan ismétld növényidom ketté-

hasított palmettát mutat, a hullámvonalas tengely két

fels levél hosszúra nyúló és ketts hegy, a két levél behajlá

szögét harántosan és párhuzamosan egymás fölött két ketts

karélyú idom borítja ;
a két fels levél alsó hegyes találko-

zásából mindkét felé félholdas levél indul és hajlik lefelé.

A fels és alsó levél találkozásánál kívül keletkez behaj ló-

szögben kis szívidomú levélke ül. Rajzunk a küls vonalak-

nak a szövet technikájából származó megtörtségét nem

követi, de kikerekített vonalakat mutat.

Egy X. századi bizanczi selyemdamaszt szöveten,

melyet Eichstáttben a Sanct Walburg-klastromban riznek,

ismétldik a sassanida palmett. Körök sorakoznak a szövet-

ben, mindegyik körben elefántot leteper griff. A körök

dupla keretében sorakozik a palmett. J. Lessing közzé-

tette a szövetet a berlini iparmvészeti múzeum szöveteit

tárgyaló nagy mvében két lapon, egyszer színesen, egyszer
szürkén.

4. A negyedik szakaszbeli fejlécznek használt motívu-

mot a híres ú. n. elefántszövetrl vettük, mely a Nagy
Károly-féle ereklyeszekrényben Aachenben riztetik. Leg-
utóbb közzétette két lapon Jul. Lessing az nagy munká-

jában, »Die Gewebesammlung«-ban és külön kiadásban.

A selyemszövet alapszíne bíbor, a mustrákban fehér, sárga,,

zafirkék és smaragdzöld színek váltakoznak. A motívum

egy jobbra és egy balra néz elefánt, minden elefánt dús-

keret körben áll, a körök egymást érintik.

A szövet, az alsó szélébe sztt görög fölirat szerint, a

bizanczi állami selyemgyárban (a Xeyzipposban) kezit
keleti mustra után a IX. vagy X. században.

A mi fejléczünk mustrája a nagy kör keretét ékíti,
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gyöngysor szegélyzi a keret két szélét és benne hasított

palmettek sorakoznak, a két fels levél hullámvonalas ten-

gellyel szétnyílik, az alsó levelek csigahajlásúak. A fels

levelek beugró szögében hármas levél ül, fölötte harántosan

két szívidom fels beugró vonala borítja a széthajló szirmok

nyílását. A levelek zöldek és kékek. A szélükön mindig
bíborszín sáv fut végig.

5. Az ötödik szakasz fejléczének a motívumát ugyan-
azon »elefántszövet« nagy körei közt elhelyezett kis köreibl

vettük. Nyolczlevel rozetta gyöngykörben alkotja a köz-

ponti compositio magját, ezt egymást 45 szög alatt

metsz két négyszögkeret veszi körül és ezt befoglalja nagvobb

gyöngyökbl alakuló kör; rajzunk ezt a gyöngysort mutatja
és rajta kétféle váltakozó levélidomból alakuló koszorú áll

legkívül. Egyik idom két egymást érint, kifelé csigahajlású,

hegyes vég levélbl alakuló virágkehely, rajta két három-

karélyú idom emelkedik a behajló szöge fölött, a három

karélv közül a középs csúcsba fut és két széle hullámzó

vonalú, a két oldalsó kisebb körszelvény. Két-két szom-

szédos csigalevél alsó végei összeérve, közös szárban egye-

sülnek, az egyesülést harántos sáv jelzi és fölfelé trombita-

virággá szélesbülnek. A legersebb kihajlásán fels széle

ötkarélyos, a gyr és fels széle között harántos három-

karélyú sáv, mely úgy mutat, mintha ugyanegy szárból

egymás fölött két virág nne ki. A küls széleket mindenütt

sáv szegélyzi.

116. tábla, öntminta csonka darabja agyagpalából,
találták 1896-ban Németóvártt (Alsó-Ausztria) a régi Car-

nuntum területén, nem messze a Nemesis szentélytl, mint-

egy 50 cm. mélységben és nem messze tle tíz csontváz is

elkerült.

A mintának egy lapja van, hiányzik a másik reáill lap.

Három fcsatorna vezet a három mélyedés felé, melybe
az öntend tárgyak domborulatai és mélyedései mutatkoz-

nak. Mind a három tárgy csüng ékszer a szélébl kiálló

füllel
;
két keskenyebb csatorna csupán a fülekhez vezet,

nyilván oly czélból, hogy a beléjük helyezend pálcza a

fül leend bels ürességének a megóvását tegye lehetvé ;
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két más kis csatorna a leveg elillanását az öntésnél tette

lehetvé.

a) Az egyik tárgy félholdidomú csüng, hegyes végekkel,
a végeket harántosan futó lécztag különítette el a meztl
és egy gömböcs rajta madárfej látszatát adja neki. A mez
közepén három nagyobb gömböcs háromszögben emelkedik,

mellette két körülszegélyzett követ példázó idom dombo-

rodik, a többi tért gömböcsök sokasága borítja.

b) Korongos ékszer, széle keretes, a keretet a küls széllel

párhuzamos lécz és közben harántosan állított léczekbl

alakul. Középen keretes gömbszelvény körül négy derék-

szögalakban kiálló kereteit rhombus idomú ág, a rhombusok

fölülete a hosszabb tengely irányában gerinczes.

c) Keleti érem utánzására készült. A korong szélén

olyféle keret vonul mint a keresztes korongon, ezen belül

két srn egymás mellé helyezett vonalkör. A körülfogott
térben négy sorban Dr. Karabacek tanár fölismerte egy kufi-

kus pénz föliratát, mely El Mutadhid billáh kalifa idejébl
készült a hedsra 279

—
289. éveiben = 892

—
902 között.

V. ö. Wiener Numism. Zeitschrift 1870. II. k. 252. s k. 1.

Az öntmintát legelbb közzétették a Bericht des

Vereins Carnuntum für die Jahre 1895/96. Bécs, 1897. 27. 1.

a hol így magyarázzák : »Der Schmuck, zu dessen Ausführung
die Gussform verwendet werden sollte, ist vielleicht am
ehesten für ein Pferdegeschirr berechnet gewesen. Sein Stil

und seine Provenienz mögen auf die Zeit der Raubzüge
hinweisen, durch die Ungarn, die, nachdem sie von Árpad in

die Theissgegenden geführt worden waren, der Schrecken

der deutschen Grenzlánder geworden sind.«

Ábrák az 1—5. szakaszok végón.

Az els szakasz végére helyezett rajzunk Lessing Die

•Gewebesammlung des königlichen Kunstgewerbemuseums
zu Berlin, Wasmuthnál 1900-ban megindult nagy képgyjte-

ményének levéljegy lapja után készült, mely a Tag-i Bos-

tani sziklafalon létez dombormnek egy részletét ábrázolja.

A domborm II. Kosroes sassanida királyt (f 623) ábrázolja

és a Lessing-féle tábla pacskolat és fénykép után közli ;t

lóháton járó király öltözetének a díszítését. A mustra leveles
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körökbl alakult, melyekben madárfarkú szárnyas farkas (?)

van ábrázolva, mely késbbi kelméken sokszor ismétldik.

A körök közeiben szívekbl alakított rozetták állanak egy-
forma távolságokban és ezek közt központi compositiók

helyezkednek el, melyeknek egyikébl a felénél többet ábrá-

zol a rajzunk.

A közepén körgyr körül, melyet belül keskeny lécz

szegélyez, keresztformában nagy sávos szívidom úgy csopor-

tosul, hogy a csúcsuk el van metszve és a keskenyül végük-
kel reámennek a gyrre. A négy megcsonkított szív mind-

egyikén ül egy hasonló gyr, a milyen a középs és a gyrn
áll egy-egy hegyesen végzd levél. A levél tengelyében két

szorosan egymás mellett álló szár emelkedik és a levél széle

felé visszahajló félszívidomú levelet (borostyánlevél ?) bocsát,

a két szár beugró szögében kis csücskös levél ül
;
fölötte a

levél csúcsán sávos a két széle. A gyrkön ül levelek közt

mindig sávos keret nagy szívidom tölti meg a beugró szö-

get, a szívekben a dudoros kereten belül keskenyebb dudor

vonul. A levelek csücskeibl egy-egy hajló tengely levél

emelkedik a szívidom fölé, a csúcsos hegyébl emelkedve

szélesbülnek és körszelvény végeikkel a bekeretelt szív

beugró szöge fölött összeérintkeznek. A szélesebb végükön
bekeretelt lapított szívidom (»veseidom«) ül a szélesebb

kereten belül keskenyebb léczkerettel és a hajló levél sz-
külése felé egymásból kinöv két hasonló lapított szív fele

tölti meg a levelet, ezentúl a csúcsig sávos keret szegélyzi a

levelet. A hol a két hajlított levél szélesebb végei összeérnek,

csúcsos vég tojásdad levél ül fölöttük. Alsó szélesebb felén

a bekeretelt lapított szívidom (»veseidom«) kétszer ismét-

ldik és a fels idom beugró szögében csúcsával benne álló

sávos keret szívidom áll ki.

A második szakasz végén közölt ábra egy központi
motívumnak majdnem fele része selyemszöveten van, melyet
a szent Kunibert szekrényében riznek Kölnben. Másoltuk

Lessing nagy mvében »Die Gewebesammlung etc.« színesen

adott képérl, melynek kicsi jelzése három kártya.

A szövet alapszíne bíboros kék, a mustrák rajta sárgák,

világospirosak és világoszöldek.
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Egymástól független keretes körökben Bahram Gor sassa-

nida királyfi (élt az V. században) legendáját ábrázolja a

mvész. A két hegyes süveg lovas e fejedelmet ábrázolja, a ki

ugyanegy nyíllal vadszamarat és az azt marczangoló oroszlánt

ölte meg. A körök közeit központi négycsúcsú motívummal
töltötték meg. A motivum közepén ketts sávú kör négy

szögidomot fog körül, ugyanazon központú küls körsáv

egymás mellé sorozott szívidomokat mutat, a küls és a

bels kör között sávos szívek sorakoznak, melyeknek kiugró

hegyébl jobbra-balra félpalmetta hajlik a középs kör felé,

két-két ily palmettás szív között hármas levél tölti ki a tért.

Ketts sávú indák kerítik be a középs körös képet. Az
indák körszelvény hajlásai a kör felé hajlanak. Nyolcz

hajlás képzdik. Keresztben álló négy helyen két-két hajlás

összeér, harántos gyr fogja ket össze, rzcntúl tojásdad
hurokban széjj elválik és gyrvel összeszorítva ismét egye-

sül, ezúttal közös szárban, mely kettéhasadt palmettel és

közben rövid szárú hegyes ovális levéllel végzdik. A négy
hurokszer motivum között a hajlott sávok négy helyen

derékszögben összeérnek, a hol összeérnek, gyrtag metszi

ket át, ezentúl közös szárban egyesülnek és a szárból két

szélesre nyiló indaág n ki. Mindegyik ágon félpalmett-

forma, körben hajló levélhajtások, ezután félkörhaj lássál

az inda folytatja útját, egy helyen a hurok fala alá hajlik,

odább átmetszi a falat és kettéhasított palmettel végzdik ;

a palmett hullámzó tengely hegyes levelei fölfelé széjjel-

nyúlnak és alatta két oldalt az indaszár végén körbe hajlik

egy-egy levél. A szöv a két levélpárt nem kapcsolta szerve-
'

sen egymáshoz.
A közös indatbl laposan széjj elváló nagy ág beugró

szögébl egy szár n ki, mely fölül körbehajló két sziromra
'

oszlik, a beugró szögben négyszögidom lebeg, a négyszög

meg a két szirom fölött hegyes csúcsban megtört idom

lebeg, melynek két széls tagján levél ül, közben pedig négy-

szögidomok sorakoznak. Ezt a mértani formát a levelek a

szövés következtében vették föl.

A nagy figurális köröket szegélyz keretbl is mutatunk

egy darabot, úgy a hogy a szövés alakította és melléje tesz-
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szk a próbaképen helyreállított mintát, a milyen talán a

szöv eltt feküdt. A keret egyik szélén lazán font kötéltag

vonul, a laza fonás által támadt körökben négyszögök vagy
keresztkék ülnek, a másik szélén széjj elválasztottan astra-

galus hosszabb és rövidebb tagjai sorakoznak.

Közben a hossztengely irányába
állított nagyobb szívidomok apró
szívidomokkal váltakoznak. A nagy
szívidomok lapja sárga, ebbe kék se-

lyembl kisebb szívidomot szttek bele

és a kék alapra ismét csúcsba futó hár-

mas lapot sárga selyembl fontak.

A nagy szívidomot a belesztt kék

szív két alkatrészre osztja, a hegyes
csúcsa úgy jelentkezik, mint virág-

kehely, melyet ketts czikkely lebeg
levél borít és a legbels hár-

mas sárga selym levél mint-

egy meghúzódik a nagyobb

sziromkehelyben. A nagy
szívalak hegyes végébl,

avagy (ha a szívnek ezt a

részét virágkehelynek néz-

zük) a kehely két oldalából

a csúcs felé kihajlik mind-

egyik oldalon egy-egy szár-

ral biró szívidomú levélke ;

a levél világospiros és sárga,

némelyik levél zöld, közepe*

táján harántosan futó meg-
tört kék sáv elválasztja csúcsát az aljától. A nagy szív-

idom csúcsa reátalál egy kis szívidom beugró szögére.

A fonadék határozatlansága miatt a sárga szívbe beha-

toló kék sávok nem engednek mindig határozott idomo-

kat fölismerni. Néha úgy látszik, hogy a kis ^zív csúcsát

különválasztotta a minta, abból a szív tengelyében szár

emelkedik és a szár a szív beugró csúcsán kettéváló két

szart bocsájt, mely befelé visszahajló levélben végzdik.

Szegélyzö keretek.
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Máskor úgy mutat a fonás, mintha a szív csúcsából két-

fell sávos indák vonulnának a szélesebb oldala felé és itt

körben befelé hajló levéltekercscsel végzdnének, melyek

egymást érintve, a beugró szögöt eredményezik. Lehet,

hogy az eredeti mintában is ez a két forma váltakozott.

A mustra sassánida eredet és csekély változatossággal
ismétldik egy kelmén, melyet Milanóban a San-Ambrogio

templomban riznek. Lessing úgy vélekedik, hogy a kölni

szövet talán mint sassanida minta utánzása Byzanczban
készült a VI—VIII. századokban.

A harmadik szakasz után következ díszítményt a

Victoria and Albert museumnak (South-Kensingtonban) egy

kelméjén szerepl mustra után készült. A kelmét színesen

közzétette Lessing Die Gewebesammlung etc. nagy müvé-

ben. A selyemszövet színe zöld, a mustrák rajta halavány-

sárgák. Sávos keret körökben szárnyas és madárvég kör-

mös ragadozót (farkas) ábrázol, mely nyilván a Tak-i-Bostami

(Kr. u. 620) dombormves mustrának az állatját utánozza,

és Lessing úgy véli, hogy a keleten a VII—VIII. századokban

készült. A köröket tojásdad idomok kötik össze és mindig

négy kör között ismétldik az itt ábrázolt központi díszít-

mény, melynek vonalai a szövet vonalozott volta miatt

kissé szakadozottak. A középs kép nem elég világos. Kis

körbl (?) föl- és lefelé egy szár indul, mely szívidommal (?)

végzdik. A két harántos irányban lapított szívidom beugró

szögével a középpont felé irányul és csúcsából egyenes szár

megy a középs képet bekeretel körszelvény sávos indákra.

A négy szívidomot két derékszögben megtört sáv különíti

el egymástól. Nyolcz körszelvény indasáv haj lássál a köz-

pont felé kereteli be a központi képet és közeljáró végeikhez
változatosan hol nagyobb, hol egyszerbb virág csatlakozik.

A nagyobb virágok a derékszög tengelyekbe esnek, a kiseb-

bek közben állanak. A nagyobb virág a félholdidomúlag a

két indavéget harántosan bezáró tagból n ki. Az indák

végeibl ugyanis hegyes szögben kétfelé nyíló kehely támad

egy-egy jobbra-balra visszahajló hegyes vég levél formá-

jában ; a kehely mélyébl rövid száron geometrikus idomú

levél ered a középen. A kelyhet csúcsos sáv zárja be. A hol
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a sáv reátalál a lehajló levélre, mindkét oldalt egy-egy fél-

palmett emelkedik ki, küls levele szélesebb és hegyes vég,
legfels levele hullámvonalban hajlik a szög oldalára, középs
levele kicsi kiugrás formáját mutatja, a palmett belsejében
zöld folt határozatlanná teszi az idomot.

A szögbl indulva, a két palmett fölé hajló körszelvény
két sáv lebeg, küls vége a palmett küls csúcsához tapad,
bels vonala a széls és középs levél beugró szögéhez
idomuló hegyes kiugrást mutat. A két sáv közti térbl egy
kis lebeg szárból kelyhet alkotva két körszelvény, szélesre

nyíló sáv indul ki, végei kissé megdagadnak. A kehely be-

hajló szögét csúcsos szögidom borítja, melynek csúcsából

peczeggel végzd korong n ki, a szög szárain egy-egy
kisebb korong ül és mellettük^ levél emelkedik. Ugyancsak
a kehely levelén a szögidomtól jobbra-balra egy-egy szarv-

forma levél ül (vagyis inkább lebeg) a hegygyei kifelé for-

dítva.

A kisebb virágok szerkezete más. A központi idomot

bekerít körszelvény sávok végeit harántosan álló félhold-

idom nem zárja, de fölöttük lebeg. A félholdtag közepe

táján három ágú kis idom lebeg a hozzá csatlakozó idomot

hétlevel palmettnek lehetne tekinteni, melynek azonban

•csak két symmetrikus levele függ össze a bázisán. A középs
levél függetlenített bibe (pistillus) formáját öltötte, melynek
küls hegyes vége kicsi hármas levelet bocsájt ki, kettt

oldalra hajlót és egy középst. A többi hat levél kétoldalt

legyez módjára helyezkedik el, inkább sávos indáknak

mondanók és csak végük felé, mely félkören kihajló, széles-

bülnek valamelyest és a végük valószínleg hegyes volt

az elmintában. A pistillushoz legközelebb álló két levél a

pistillus alatt majdnem összefut és úgy mutat, mintha

virágkehely volna, a mellettük lev két-két küls levél

lazán lebeg.

A negyedik szakasz végén a befejez dísz selyemszöveten

szerepelt, melyet a berlini iparmúzeum gyjteményében
91157 szám alatt riznek. A szövet alapja vörös, a rajta

ábrázolt állati és növényi mustrák sötétzöldek kékes-szürke

szegéllyel. Közzétette Lessing Die Gewebesammlung stb.
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nagy munkájában színesen. A mustra érintkezés nélkül

egymás mellett sorakozó körökbl alakul ; a körök keretét

két-két léczbe sorozott korongidomok díszítik. A körökben

szárnyas ló, elefánt és madárfarkú szárnyas ragadozó alakja
áll. Négy-négy kör között a tért négyszög központi motí-

vum foglalja el, melynek a felét mutatja az ábránk.

Négy sávos szívidom hegyével a közepe felé kereszt-

formában csoportosul a központ körül. A négy szívidomot

léczkeret foglalja körül, a tekercshaj lások lefelé irányulnak,
a tekercseket egybefüz sávok kihajló háta a központ felé

fordul, mindegyik tekercs a szomszédos tekercscsel küls

hajlásán összen. Az összentt tekercsekkel a mvész úgy
bánik mint levélszirmokkal ; a függélyes és vízszintes ten-

gelyben álló »levélszirmok« behajló szögébl egy keskeny
csúcsos levelet bocsájt ki és az így támadt háromtagú idom

körül hétlevel palmettnek a leveleit úgy csoportosítja,

hogy mindegyik levél lebeg s egymástól független, csak a

palmett csúcsa hármas level. A tengelyekben álló pal-

mettás idomok között az indák találkozása által négy

növénykehely támad, mely fölé szintén lebeg hármas lapot

rak a mvész, csakhogy ez széjjelnyúló és a középs levele

kerekded.

A díszít motívum alapja piros, a legbels szivek sötét-

zöldek, a körülötte vonuló két keret szürkés-kék, a küls

lebeg levelek fölülete sötétzöld, csak a küls szélükön vonul

mindig keskeny szürkés-kék sáv.

Lessing a szövetrl, melyet ez a mustra ékít, azt tartja,

hogy a VIII—X. századokból ered és a sassanida mustrákat

követi (»Nachfolge der sassanidischen Muster«).

Az ötödik szakasz után a befejez lécz rajzát vettük

egy szövetrl a maestrichti Servatius-templom tulaj-

donában (K. G. M. A. K. G. 88, i.), melyet Július Lessing

nagy szövetmvében a nyilas jelzés táblán a) alatt közzé-

tett. A selyemszövet alapja sárga, a mustra rajta szürkés-

zöldes bíboros-violaszín körvonalakkal. Szorosan állanak

egymás mellett nyolczkarélyú keretek, bennök egymás ellen

fordult álló szárnyas griffek. A keretek közeiben háromágú

kompozicziók vannak. Egy ilyent ábrázol a mi képünk.

Hampel : A honfoglalási kor emlékeirl. l °
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A közepén nyolczszirmú virág, körülötte nyolczszög keret,

mely alakul nyolcz befelé hajló sávból. Mindhárom keresztben

álló csúcson gyr és a gyrbl a két oldalsó ágon hasított

palmett beugró csúcsában ül hármas levél, ebbl kin két

szirmú kehely, ennek beugró szögében hármas levél, rajta

ül két hullámtengely levél közben köridom, mely fölül

hármas levéllel végzdik. A középs ág, mely lefelé áll,

háromszor ismétld »sassanida palmettát« mutat, az els

és második palmetta beugró szögében hármas levél, a leg-

végsben ül oly hármas virág, melynek középs szirma

szélesre terjed és szár n ki belle, mely hármas virággal

végzdik.

Lessing XII. századinak mondja a szövetet. Ez lehet-

séges, de a mustra rajta jóval régibb hagyományra megyén
vissza. Származása keleti, de Lessing lehetnek véli, hogy
a szövet Spanyolországban készült.

HIBA HELYREIGAZÍTÁSA:

A 10. lapon a harmadik sorban az áll, hogy Jankóvich

>>i858-ban értekezett a benei sírról. Jankovich 1834-ben értekezett

a benei sírról, Érdy János pedig 1858-ban írt a verebi sírról.
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Hampel : A honfoglalási kor emlékeirl. IV



50

Ékszerek a bjelo-brdói temetbl. Va nagyság.



öl

m

Ékszerek és egyéb holmik a bjelo-brdói temetbi. Vi nagyság

IV



52

Budapest (Lipótmez) Vs nagyság.

Dálya
2
/3 nagyság.



53

Dunaszekcs 2
/s nagyság.

Dunapataj
2
/3 nagyság.

Ecsédi kard

Vb nagyság.

_S?.S5uth_

Ecséd s
/3 nagyság.
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Székesfejérvár (Demkúhegy II.). 1. sír.

b. »/• nagys.

vr
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2. sír. A. l
jt nagys.

2. sír. B. «/« nagys.

Székesfejérvár (Demkóhegy. II).
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3. sír »/i nagys.

4. sír 2
'

3 nagys.

6. sír 2
/3 nagys. 7. sir

'

:, nagys.

Székesfej érvár (Demkóhegy. III. ">
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9. sír »/« nagys.

8. sír 2
/, nagys.

Székesfejérvár (Demkóhegy).



A. i/, nagys.

B. •/« nagys.

Székesfejérvár (Demkóhegy II).



Tápió-Szele
2
/3 nagys.

Tke u. n. >Libahalom«. 8
/ 8 nagys.



S9

S",

o*

Ékszerek a veliki bukováczi temetbl, '/i nagys.
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Veszkényi lelet (Sopron megye). Vi nagys.
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B. Budapesti kard.

Vb nagys.

A. Vácz-csórögi kard.

Vs nagys.

C. Szent István kardja.
1

, ; nagys.

Kardok a karolinar korból.
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A. A vácz-csörögi kard markolata Va nagys.

B. A budapesti kard markolata 1U nagys.

Kardok a karoling korból.
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C. A >Szent István«-féle kard markolata V* nag}-s.
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B. C.

A.

Darufalu. (Sopron m.) A. 7a nagys. B. \\ nagys. C. '

i nagys.
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Daru falú (Sopron megye) Va nagys.
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A »Szent István-féle tarsoly* mustrája.

A. egyik fele B. kiterítve.

Hampel : A honfoglalási kor emlékeirl. VII
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>Lehel kürtje« Jászberénj'ben.
J
/2 nagys.





II
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1. Kés. 2. Övboglár. 3. Edény. 4. Kard. 5., 5a. Kengyel. C. Tegez csontból. 7. Nyerej
részek. 8., 9., 10. Ló csontjai. 11. Aranykarika. 12. Nyílvégek.

'

iii\Wiii\\'M.ii»'iimii.lv,.V..,i,\,,
,

^ii;

A kurgán idoma s benne a sírlelet elhelyezése.

Vázlatos képek a Csernjakhova és Novoszelj'Ui közt lelt sírról.

Dr. Jankó János vázlatai után.

VII"



I. '/« nagys. III.
2
/ 3 nagys.

Vázlatos kép a Csernjakhova és Novoszeljki közt lelt régiségekrl.

Dr. Jankó János vázlatai után.
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SB -

m

c c

m

*.I
'

1
1

Rí

•c ±!
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2
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1. Markolat végs gombja. 2-5. Szablyák ellenzi bolgárii leletekbl.

Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 307. 1. 192. rajz.
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•*#

1.' Kamennaja baba a tifliszi múzeumban, a kubáni vidékrl, Sztorojevozsa sztaniczáról.

Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 112 1. 02. rajz.

2. Kamennaja baba a tobolszki múzeumban, a kokcsitávi kerületbl.

Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 113 1. ()3. rajz.



105

Ezüstcsésze Kulagisból a permi kormányzóságban.

Dr. Posta Béla Rég. Tanul, orosz földön I. k. 115 1. 64. rajz.
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Sisak a Kubán vidékérl.

Dr. Posta Béla. Rég. Tan. I. 118 1. 65. rajz.
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II. a., b., Övtáska a kekomáki sírokból.

Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 147 1. 89. rajz.

I. Ovtá^ka zagrebinyi sírból.

Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 143 1. 86 rajz.
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Öntminta Damaskusból tarsoly lemez készítésére Va nagyság.

A British museumban.
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Vorobjevoi lelet cca Vs nagyság.

Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 195 1. 128. rajza szerint.
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T-t

15

16

ír

\4tí0

20

18

19

Vorobjevoi lelet cca s
/3 nagyság.

Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 197 1. 129. rajza szerint.
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Szíjdíszek Bolgariból. Fülönfüggk a zagrebinyi leletbl. Szíjvég Bolgariból.

C

Malaja-Anyikova. Kaukázus. A moszkvai Rumjanczev múzeumban.

9—1 Tavasthusi leletek ^Finnország).

Valamennyi ábra Dr. Posta Béla Rég. Tanulmányai stb.-bl I. köt. Vi nagyság.

1 = 308 1. 193. rajz a. — 2 = 308 1. 193. rajz b. — 3 = 308 1. 193. rajz c. — 4 = 163 1.

10. rajz.
— 5 = 163 1. 11. rajz.

— 6 = 250 1. 155. rajz.
— 7 = 47 1. 19. rajz és 305 1. 191. rajz.

8 = 137 l. 82. rajz.
— 9—15 = 245 1. 151- rajz.
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3 a

iá

2 a

4a

Kapcsok és szíjvégek a Kubán vidékérl.

Dr. Posta Béla'Rég. Tan. 1. 301 1. 189. rajz.
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1. 2. Boglárok a bjelimeri leletbl 2
/ 3 nagyság

Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 13. rajza után.

3. Csiholó vas a bjelimeri leletbl. 2
/3 nagyság.

Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 13. rajza után.

5. Kanenko, >Antiquités de la

région du Dniépre V. livraison

XX. tábla II. k.« után.

4. »De Linas Les origines de l'orfevrerie cloisonnée

en Russie* II. k. után.
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1. Ezüstedény a szentpétervári >Eremitage<-ban.

Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 152 1. 92. rajz.

2. Ezüstedény a szentpétervári »Eremitage«-ban.

Dr. Posta Béla Rég. Tan. I. k. 153 1. 93. rajz.

Hampel : A honfoglalási kor emlékeirl. VIII
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Sassanida díszítmények ezüstcsészékrl (1—2) és selyemszövetekrl (3—5).
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Öntminta Németóvárról, a carnuntumi múzeumban.

(A Bericht des Vereins Carnuntum 1897. 27. lapon megjelent ábra után).

vili*
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