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I. A disszertáció tárgya és célkit zései 
  

A disszertáció tárgya az 1962-ben Derveninél, 1938-ban Sedesnél, valamint 
1964-ben és 1974-ben Stavroupolisban feltárt és publikált sírok aranyból készült 
ékszereinek (60 tétel, 152 db) régészeti feldolgozása, különös tekintettel a 
technikai jellemz k meghatározására, valamint aranym vesek, esetleg készítési 
helyek azonosítására. Mindegyik darabot a Thesszaloniki Régészeti Múzeum rzi. 
 Az id beli keretet részben a temetkezések ideje, részben a tanulmányozott 
ékszerek készítési ideje jelöli ki. A temetkezések két kivétellel a Kr.e. 4. század 
utolsó negyedére – a 3. század elejére, a bennük talált ékszerek ennél valamivel 
tágabb határok közé, kb. a 4. század közepe – 3. század eleje közé keltezhet k. A 
stavroupolisi Dagli utcai sír és ékszerei a legkorábbiak, az 5. század végére – 4. 
század elejére tehet k. A legkés bbi a sedesi A sír, ami valószín leg a Kr.e. 3. 
század közepére, vagy az utánra keltezhet , és az ékszerei is ekkor készülhettek. 
Az ékszerek nagy része tehát mintegy 50-70 éves id szakot fog át.  

Makedónia ebben az id szakban, els sorban II. Philippos (359-336) 
társadalmi, gazdasági és hadászati újjászervez  tevékenységének és területi 
terjeszkedésének köszönhet en, a görög világ perifériájáról a középpontjába 
került. Nemesfémben gazdag területek, a Chalkidiké-félsziget, a Pangaion és 
Krénides elfoglalásával, és kiaknázásuk fellendítésével teremtette meg 
uralkodásának gazdasági bázisát. Fia, III. Alexandros (336-323) keleti hadjárata 
többek között az aranym vességre is nagy hatást gyakorolt. Az ékszerekhez 
például egyre gyakrabban és nagyobb mennyiségben használtak drágaköveket. 
Uralkodásuk tehát addig nem látott mérték  gazdagságot is hozott. Ezt f ként a 
korabeli temetkezések nagyszámú nemesfém melléklete tanúsítja. Legalább 
tucatnyi, hasonló típusú tárgyakkal felszerelt sír ismert a Kr.e. 3. század elejéig 
terjed  id szakból. Közéjük tartoznak a stavroupolisi, derveni és sedesi sírok is. A 
férfi és n i sírokba egyaránt nagy mennyiségben kerültek arany ékszerek is. 
Életnagyságú aranykoszorúk, oroszlánfejes nyakláncok és karikafülbevalók, tömör 
aranygy r k, ruházatot és fegyverzetet díszít  lemezszalagok, dupla szárú t k és 
ívfibulák a korszak jellegzetes ékszermellékletei. Az utóbbi évtizedek régészeti 
kutatásai bebizonyították, hogy Makedónia ebben az id szakban fontos szerepet 
játszott a hellénisztikus kori m vészeti köznyelv kialakításában és a görög 
ékszerm vesség megújításában. 
 A kutatás földrajzi keretét a három lel hely jelöli ki. Mindegyik Közép-
Makedóniában, Thesszaloniki környékén található. Stavroupolis és Sedes alig 
néhány kilométerre, Derveni pedig mintegy 10-12 km-re fekszik a Therméi-öböl 
partjától.   
 A tanulmányozott ékszerek egy része tehát a korszakra jellemz , egy részük 
azonban ritkának, vagy egyedinek számít (pl. a derveni gazdag stílusú korongos 
csónak-függ s fülbevalópár, a sedesi diadéma). A tárgyak között nem csak testet 
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díszít  ékszerek, hanem a ruházatot és fegyverzetet, valamint egyéb tárgyakat 
díszít  ékszerek is találhatók. Egy kivételével mindegyik aranyból készült. 

Disszertációm eredeti célkit zése a kés klasszikus – korahellénisztikus kori 
Makedónia aranym vességének átfogó jellemzése volt. A tanulmányozható 
ékszerek körének behatároltsága, a téma nagysága és szerteágazó volta, valamint 
terjedelmi korlátok miatt végül a további kutatások alapjául szolgáló technikai 
jellemz k és a bel lük levonható régészeti-m vészettörténeti következtetések 
tárgyalása került be a disszertációba. Ezen kívül megkíséreltem meghatározni az 
ékszereket készít  aranym vesek és m helyek jellemz  sajátosságait. A közzététel 
ellenére nagyrészt csupán rövid, és több esetben csak felületes tárgyleírás készült 
ezekr l a darabokról, egy részük pedig teljesen feledésbe merült (a sedesi A sír 
ékszerei). A dolgozat célja volt tehát az is, hogy a tárgyakról részletes 
dokumentáció készüljön.  
 Az ékszerkutatásban a kb. az 1980-as évek végét l bekövetkezett 
szemléletváltozás – a készítési technika és az archaeometriai vizsgálatok el térbe 
kerülése, mesterkezek és m helyek azonosítása – új néz pontokat kínált a 
feldolgozásukhoz.   

Dyfri Williams nevéhez f z dik az az ígéretes kutatási irány, ami 
megkísérelte az ékszerek mesterkezekhez attribuálását. Szisztematikus 
kutatómunkája során számos dél-itáliai és Pontus-vidéki ékszer és nemesfém tárgy 
készít jét azonosította. A kezdeti, tisztán m vészettörténeti módszerek 
alkalmazása mellett kés bb a technikai jellegzetességek vizsgálata is szerepet 
kapott a kutatásaiban. Véleménye szerint ugyanis az ékszerek attribuálásához két 
nyilvánvaló út kínálkozik: nagy síregyüttesek tanulmányozása, amelyekben 
valószín leg egyetlen aranym ves, vagy m hely termékeit lehet fellelni, illetve 
egy-egy jellegzetes típus vizsgálata, ami során megkísérelhet  egyetlen mester 
vagy m hely termékeinek az azonosítása (Williams 1988, Williams 1998). 

A disszertáció a következ  kérdésekre keres választ: 
1. Hogyan készültek a derveni, sedesi és stavroupolisi sírok ékszerei? 
2. Készítési technikájuk mennyiben egyezik meg a görög ékszerm vességb l 
általánosan ismert készítési és díszít technikákkal?   
3. Igazolható-e az a feltevésem, hogy készítéstechnikai részletek alapján is 
azonosíthatók aranym vesek, esetleg készítési helyek? 
4. Az életben is használták-e ezeket az ékszereket, vagy sírba tételre készültek, 
azaz a készítésük és az eltemetésük ideje megegyezik-e, vagy különbözik? 
6. Helyi m helyekben, helyi alapanyagból készültek-e ezek az ékszerek? 
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II.A kutatás során alkalmazott módszerek  

A makedóniai aranym vesség jellegzetességeinek meghatározásához (és 
más területéhez is) alapvet  a kontextussal rendelkez , ásatásból származó 
ékszerek vizsgálata. Ugyanez a szempont érvényesült a párhuzamok említésében 
is.  

Ékszerek nem tanulmányozhatók publikációkban közölt fényképek alapján, 
ugyanis azokon csak a legritkább esetben láthatók a készítési technikára is utaló 
részletek. Kutatásuk alapfeltétele az autopszia, a tárgyak közvetlen, aprólékos 
tanulmányozása. Kiindulópontja pedig a készítési technika alapos, makroszkópos 
és mikroszkópos megfigyelése, valamint részletes dokumentálása. A 
disszertációban szerepl  ékszerekr l tehát részletes, els sorban készítéstechnikai 
szempontú leírást, rajzot, digitális fényképdokumentációt és mikroszkópos 
felvételeket is készítettem.  

A technikai vizsgálat lényeges része az ékszerek szerkezeti elemeinek 
meghatározása. Ezek azok az els sorban funkcionális elemek, amelyek az 
aranym ves szempontjából az ékszer felépítéséhez, összeállításához szükségesek. 
Az állatfejes karikafülbevalók például karikából, állatfejb l és összeköt elemb l, 
a nyakláncok pedig lánc-részb l, kapcsolótagból és összeköt elemb l épülnek fel. 
Különböz  ékszertípusokon el fordulhatnak azonos funkciót betölt  szerkezeti 
elemek, ezért ezek megnevezése egységes. Ilyen például az összeköt elem, ami 
két másik szerkezeti elem összekapcsolására szolgál. Szerkezeti elemek nem csak 
teljes ékszerek, hanem alkotóelemeik, illetve töredékek esetében is azonosíthatók.   

A makedóniai ékszerkészítés körülményei és összefüggései, azaz a 
mesterek, m helyek m ködése, valamint egymáshoz való viszonyuk még nem 
ismert. Ezért egyel re olyan semleges kifejezéseket érdemes használni a 
jelenségek megnevezésére és leírására, amelyek a lehet  legpontosabban jelölik 
azokat anélkül, hogy hierarchiát vagy összefüggéseket sejtetnének az egyes 
aranym vesek, vagy ékszerkészít  helyek között. Ezért a szokásos ’mester’ helyett 
az ’aranym ves’ vagy ’készít ’, a ’mesterkéz’ helyett pusztán a ’kéz’, a ’m hely’ 
helyett pedig a ’készítési hely’ kifejezést használom. Az utóbbi természetesen 
egyaránt jelenthet egyetlen helyiséget és kisebb vagy nagyobb, földrajzi 
értelemben vett területet (város, régió) is. Ezeknek a kifejezéseknek nagy el nye, 
hogy egyrészt megnevezik a megfigyelt jelenségeket, másrészt a kés bbiekben 
kiindulópontként szolgálhatnak a makedóniai ékszerkészítés folyamatának 
rekonstruálásához. 

A párokat alkotó darabokat érdemes különálló darabokként vizsgálni. Ezt 
egyrészt indokolja, hogy az aranym ves is minden egyes darabot külön készített 
el, másrészt ez a megközelítés lehet vé teszi a nyilvánvalóan egy kézre jellemz
hasonlóságok megfigyelése mellett a különböz  variációs lehet ségek azonosítását 
is. Ez a szempont a páros ékszerek dokumentálásában is érvényesült.  
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Több, ugyanabba a típusba sorolható ékszer esetében az egyes darabok 
összehasonlítását is elvégeztem. Ez kiterjedt a szerkezetükre, az egyes szerkezeti 
elemeik és azok részleteinek kialakítására és készítési technikájára is. Az 
összehasonlító elemzés egyértelm vé tette, hogy egy-egy típus mindig azonos 
szkhéma alapján készül, azaz alapszerkezetük, szerkezeti elemeik azonosak, 
járulékos elemeik viszont változhatnak. Az utóbbiak készítését több tényez  is 
befolyásolhatja, pl. az aranym ves kézügyessége (elnagyolt vagy aprólékos 
díszítés), vagy a készítésükhöz felhasználható anyag mennyisége (tömör vagy 
üreges) stb. Az összehasonlító technikai elemzéssel tehát elkülöníthet k azok a 
jellemz k, amelyek az adott típus készítése során kötelez  érvény ek, vagyis a 
típus sajátosságai, valamint azonosíthatók azok, amelyek szabadon variálhatók, 
lehet séget adva az egyéni képességek megmutatkozására, azaz jellemz k 
lehetnek az ékszer készít jére, illetve a készítés helyére. A készít
ismertet jegyeinek tekinthet k az automatikus mozdulatok eredményeként 
létrejött formák, a jellegzetes szerszámhasználat nyomai és a készít
igényességéb l fakadó, illetve a fizikai teljesít képességét l függ  részletek. 
Szerkezeti elemek, illetve kisebb részletek kialakításának koncepciója, valamint 
egy-egy technikai fortély alkalmazása pedig jellemz  lehet az ékszer készít jére és 
a készítés helyére is. 

A tárgyak tanulmányozásában fontos szerep jutott állapotuk 
dokumentálásának is. Az ókori sérülések, beavatkozások és javítások, a használat 
nyomainak, vagy azok hiányának azonosítása az ékszerek rendeltetéséhez, 
történetéhez és keltezéséhez adhat további információkat. A modern sérülések és 
restaurálások pontos megfigyelése pedig nélkülöz-hetetlen az eredeti állapotuk 
feltárásához és rekonstruálásához. Néhány esetben ugyanis bebizonyosodott, hogy 
a restaurálás során létrejött végeredmény valójában a restaurátor, illetve a 
restaurálást irányító régész tárgyról alkotott elképzelését mutatja, és nem az 
eredeti állapotot állítja helyre. 

Ma már az ékszerek tanulmányozásához hozzátartoznak az archaeometriai 
vizsgálatok is. A tárgyak alapanyagának összetételét még nem vizsgálták, és 
nekem sem volt ez ideig erre módom. Ezért csupán az arany szabad szemmel 
látható sajátosságait tudtam dokumentálni, amennyiben az eltért a megszokottól, 
pl. a szokásos sárga színt l, vagy a homogén anyagmin ségt l. Több ékszer 
alapanyagát ezüstös szín , nagy valószín séggel a platina csoport fémeib l álló 
zárványok (PGE-zárványok) teszik heterogén anyagmin ség vé. Megfigyelésük 
lényeges, hiszen az arany származási helyének a megállapításához adhat 
támpontot. Jelenlétük ugyanis arra utal, hogy az aranyat folyóból nyerték 
(Craddock 2000). Ezzel tehát sz kíthet  az ókori Makedónia területér l ismert, 
szóba jöhet  aranylel helyek száma. A kés bbiekben archaeometriai vizsgálatok 
bevonásával lehet ség nyílhat az alapanyag származási helyének ennél pontosabb 
meghatározására, ami közelebb vihet a készítési hely azonosításához is. Az elmúlt 
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évtizedek kutatásainak köszönhet en összehasonlító eredmények is rendelkezésre 
állnak (ld. fentebb). A korábbi eredmények azt mutatják, hogy a közép-
makedóniai lel helyeken talált ékszerek a környez  aranylel helyekb l nyert 
alapanyagból készültek. 

A tárgyak vizsgálatában tehát háromféle szemléletmódot ötvözök: a régész-
m vészettörténészét, az aranym vesét, és a restaurátorét. A készítési technika és 
az állapot alapos vizsgálatával régészeti-m vészettörténeti kérdésekre kaphatunk 
választ: ezek alapján azonosíthatók készít k, esetleg készítési helyek; 
információkat adhatnak a tárgyak használatáról és funkciójáról, és így 
meghatározható a készítés és az eltemetés idejének egymáshoz való viszonya is. 
Az alapanyag jellegzetességeinek megfigyelése pedig támpontot adhat az arany 
származási helyének a meghatározásához, és így végs  soron a készítési hely 
lokalizálásához.  

III.A dolgozat szerkezete 

Az ékszerek elemzését az aranylel helyek ismertetése és a terület 
aranym vességér l szóló kutatástörténeti áttekintés (I. fejezet.) vezeti be. Mindkét 
témakör tárgyalásában jelent s szerep jut az elmúlt évtizedek régészeti, 
archaeometriai és archaeometallurgiai kutatásai nyomán Makedónia 
aranym vességér l formálódó új kép felvázolásának. 

A disszertáció súlypontja az ékszerek elemzése (II. fejezet). Ez magában 
foglalja a tárgytípusonként rendezett katalógust, amit, szintén típusonként, az 
egyes darabok kutatástörténete el z meg. A tárgyak összehasonlító elemzése, 
valamint az abból következ  eredmények (típusra és készít re jellemz  jegyek 
meghatározása; az adott darabok készít inek jellemzése; használat, funkció) és 
összegzés a tárgyleírást követi. Erre épül az elemzésükb l levonható 
következtetéseket tárgyaló fejezet (III.). Ez három kisebb fejezetet foglal 
magában: az ékszereken megfigyelt technikai jellegzetességek bemutatását, az 
egyes darabok között felismert kapcsolatok (azonos kéz, azonos készítési hely) 
tárgyalását és az ékszereken megfigyelt használati nyomokból a keltezésükre 
levonható következtetéseket.  

A disszertáció utolsó fejezetében (IV.) a Makedónia területén m köd
aranym ves m helyek kontinuitásának kérdését tekintem át az új kutatási 
eredmények figyelembevételével. A dolgozatot rövid összefoglalás zárja (V. 
fejezet).  
 A disszertáció szerves része két függelék (VI. fejezet). Az els ben az 
ékszerek tanulmányozásához általam kidolgozott módszert mutatom be egy 
esettanulmányon keresztül: az összehasonlító technikai elemzés segítségével 
bizonyítani tudtam, hogy a Thesszaloniki Régészeti Múzeumban 
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szórványleletként nyilvántartott arany mirtuszág  a derveni B sír 
mirtuszkoszorújához tartozik. A második függelékben a feltárás óta feledésbe 
merült sedesi A sír ékszereit tárgyalom a tévedésb l a sírhoz tartozóként publikált 
koszorú azonosításával együtt. 
 Az ékszerek kontextusának bemutatását szolgálja a leletegyüttes-katalógus 
(VII. fejezet). A csak görögül publikált stavroupolisi és a sedesi sírok teljes 
leletanyagát ismertetem és illusztrálom. A görögül, de hosszú angol nyelv
összefoglalóval publikált derveni sírok anyagából csupán a másik két együttessel 
való összehasonlítás szempontjából releváns mellékleteket említem és 
illusztrálom. 

A disszertációt technikai glosszárium (VIII. fejezet), az ékszertípusok 
síronkénti megoszlását, az ékszerek anyagában megfigyelt PGE-zárványokat és a 
használatra utaló nyomokat összefoglaló táblázatok (IX. fejezet), mutató (X. 
fejezet) és az illusztrációk forrásának jegyzéke (XI. fejezet) egészíti ki.   

A térképeket, egyéb illusztrációkat, valamint az ékszerekhez tartozó 
képtáblákat a 2. kötet tartalmazza. 

Aranylel helyek
Makedónia, és az arany szempontjából vele szorosan összefügg  Thasos és 

Thrákia ókori aranylel helyei régóta ismertek az írott forrásokból. A források a 
Pangaiont, Thasost és a hozzá tartozó peraia Skapté Hylénél és Krénidés 
környékén lév  aranybányáit, Paioniában a Dysóron-hegy bányáit és az Echedóros 
folyót (a mai Gallikos), a Strymón mentén az Amphipolis környéki aranybányákat 
említik. A Chalkidiké-félszigetr l nem szólnak.  

A 20. században Görögország északi részének egyre intenzívebbé váló 
geológiai, régészeti és archaeometriai kutatásainak köszönhet en lehet vé vált 
néhány, a forrásokban említett, de kétséges lel hely azonosítása, illetve a régóta 
ismertekr l is pontosabb kép rajzolódott ki.  
 Skapté Hylét sokáig a Pangaionba, illetve az attól délre es  területre 
helyezték. Az 1970-es évekt l megélénkül  kutatások révén, a fémkitermelés 
nyomai, a geológiai, a régészeti és a történeti adatok összessége alapján a kutatók 
a thasosi peraia nemesfémbányáit a Kavallától északkeletre-keletre, a Nestos 
folyóig húzódó Lekanis-hegység déli részén feltételezték. Ezt az 1984-t l 
folytatott szisztematikus geológiai-archaeometriai kutatások meger sítették 
(Vavelidis et al. 1996). Kavalla – Philippi és a Nestos között mintegy 150 
érclel helyet azonosítottak és tucatnyi helyen találták meg az ókori bányászati 
tevékenység nyomait: felszíni vágatokat, az érc feldolgozásából származó 
salakhalmokat, a föld alatti bányák járatait. Kimutatható volt tehát, hogy a Kr.e. 5. 
században is jelent s bányászati tevékenység folyt a területen. A görög kutatók 
szerint a Mandra Karinál megtalált bánya csupán egyike a Hérodotos által említett 
Skapté Hylé aranybányáinak. A krénidési bányák pedig valószín leg a Philippit l 
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keletre lév  Zigos és Krioneri települések környékén megtalált bányákkal 
azonosíthatók. 

Thasoson Hérodotos beszámolójának megfelel en találták meg az ókori 
aranybányákat a sziget Samothraké fel li oldalán a mai Kinyra település 
környékén. Emellett Limenasnál, az ókori város akropolisa alatt is azonosítottak 
aranybányát. 

A Thesszalonikit l keletre 40 km-re lév  Gallikos folyónál is azonosították 
az ókori aranykitermelés nyomait. A folyó és mellékfolyói üledékének 
vizsgálatából megállapították, hogy az üledékek aranytartalma a t lük keletre és 
északkeletre fekv  Vertiskos és Kroussia hegyekb l származik. Ez utóbbi az írott 
forrásokban említett Dysóron-hegy mellett fekszik. Az üledékekb l kinyert 
aranyszemcsékben PGE-zárványokat is kimutattak. Ilyen zárványokat több 
derveni és stavroupolisi ékszerben is valószín sítettem. 

A kutatók a Chalkidiké-félszigeten is azonosították az ókori 
nemesfémbányászati tevékenység nyomait. A félsziget északkeleti részén az ókori 
Stageira (a mai Olympiada falu) mögött húzódó Stratonikos-hegyen, a Sithonia-
félszigetnél fekv  Metagitsi környékén bányásztak aranyat, továbbá a Koroneia és 
Volvi tavaktól délre lév  folyók nemesfémtartalmát termelték ki az ókorban. A 
bányászat technológiai jellemz i és a fémfeldolgozási nyomok alapján 
Metagitsinél a 6 – 5. századra nyúlik vissza a nemesfémek kitermelése (Vavelidis 
2007; Vavelidis – Andreou 2008). A Stratonikos-hegyen – a bányajáratokban 
talált II. Philippos és III. Alexandros pénzek alapján – valószín leg a Kr.e. 4. 
század közepén, vagy valamivel utána indulhatott meg a szisztematikus bányászat. 
Stageira régészeti leletei és a város környékén kimutatott fémkitermelési nyomok 
viszont arra utalnak, hogy a bányászat legalább a Kr.e. 6. században 
elkezd dhetett. 

A Pangaion hegyen jóval kevesebb nyomát találták bányászati 
tevékenységnek, mint amire az ókori források alapján következtetni lehetett. A 
hegy északkeleti oldalán Nikisiani, a délnyugati részén Ofrinio és a déli oldalán 
Chrisoupolis környékén találtak ókori kitermelési nyomokat. A Strymón mentén 
viszont nem csupán az ókori Amphipolis közelében, hanem a várostól északra 
mintegy 30 km-re a folyó másik oldalán fekv  Nigrita, és még északabbra, a 
Kerkinis-tóhoz közeli Chimaros település környékén mutatták ki a kitermelés 
nyomait a folyó hordalékában.  

A Dysóron-hegyen lév  bányák azonosítása kérdéses. Lehetséges, hogy az 
ókori Dysóron-hegy megegyezett a maival, de az is elképzelhet , hogy ezt az 
elnevezést a Strymón-völgyet nyugatról határoló teljes hegyvonulatra értették. M. 
Vavelidis kutatásai alapján annyi bizonyos, hogy a Kerkinis-tótól nyugatra, 
Chimarostól nem messze, a Kroussia-hegyen, a Gallikos folyó eredeténél, 
Pontokerasiánál is voltak ókori aranybányák. 
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A szisztematikus kutatások alapján (Vavelidis 2007) nyilvánvalóvá vált, 
hogy Közép-Makedóniában, a Therméi-öböl környékén valószín leg jóval több, 
kisebb-nagyobb aranylel helyet is ismertek és kiaknáztak az archaikus, klasszikus 
és hellénisztikus korban, mint amit az ókori írott források említettek. Ezt 
alátámaszthatja az utóbbi évtizedekben ezen a területen feltárt temet k (pl. Pydna, 
Aiginio, Sindos, Aghia Paraskevi) nagy mennyiség  arany ékszerlelete is. Az 
aranym ves m helyek lokalizálása szempontjából is fontos kérdés azonban, hogy 
meghatározható-e az ásatásokon el került arany ékszerek alapanyagának 
származási helye.  

M. Vavelidis és munkatársai elvégezték néhány sindosi, aghia paraskevi, 
akanthosi, és pydnai ásatáson el került ékszer archaeometriai vizsgálatát, és a 
kapott adatokat összevetették a lel helyek közelében lév  aranylel helyeken 
vizsgált arany összetételével (Vavelidis – Kesisoglou – Mirtsou 1996; Vavelidis – 
Tsigarida – Mirtsou 1997). Megállapították, hogy a 6 – 5. századi sindosi 
ékszerekb l vett minták összetétele hasonló a Gallikos és mellékfolyói 
üledékeiben található arany összetételéhez. A 6 – 3. századi akanthosi ékszerek 
kémiai összetétele pedig a város közelében és a t le mintegy 20-25 km-re északra 
lév  egyik Stratonikos-hegyi folyóból származó arany összetételéhez hasonlít. Az 
Aghia paraskevi archaikus kori ékszerek alapanyaga pedig részben a Nigrita 
környéki, részben a Gallikosból származó arany összetételéhez hasonlít. Néhány 
ékszerben PGE-zárványokat (PGE-inclusions)is találtak.  

Pusztán a zárványok kémiai összetétele alapján azonban nem határozható meg 
az arany származási helye. Német kutatók 2003-ban tették közzé azt a kelta 
aranypénzeken kifejlesztett módszert (Junk – Pernicka 2003), amelynek 
segítségével a PGE-zárványok és az aranylel helyek ozmium izotóp arányainak a 
meghatározása lehet vé teszi az arany származási helyének azonosítását. Az 
aranylel helyek ozmium izotóp arányainak jellemz i ugyanis meg rz dnek az 
elkészített aranytárgyakban is.   

Az ékszerek elemzése és az abból levonható következtetések 
A tárgyak készítési technikájának és állapotának alapos, mikroszkópos 

vizsgálata, és az azonos típusba sorolható darabok összehasonlító technikai 
elemzése az attribuálásukkal, funkciójukkal, használatukkal, készítési 
technikájukkal és néhány esetben a készítésük idejével kapcsolatban hozott új 
eredményeket. 

  
Technika 

A derveni, sedesi és stavroupolisi ékszerek készítési technikája nagyrészt 
megfelel a görög ékszerekr l eddig megismert készítési technikáknak. A legtöbb 
esetben lemezb l és drótból készült elemekb l állnak. A lemezeket kalapálással 
alakították a szükséges méret re, formára vágásukhoz általában egyenes él
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vágóélt használtak. A bel lük készült csöveket néhány esetben cs húzószer
szerszámmal alakították ki. A plasztikus elemeket különböz képp domboríthatták: 
a lemezt negatív formába préselve, vagy pozitív szerszámmal negatív formába 
ütve. Negatív formából mintáztak meg több figurális elemet is. Mindössze 
egyetlen darab (a derveni Z sír Héraklés-fej alakú ’függ je’) készült pozitív 
formára domborítva. Az ékszerek szerkezeti és díszít elemeihez is használtak 
drótokat. A vastag sima drótok tömörek, szögletes rúdból készültek. A vékony, 
sima drótok készítéséhez a rúd mellett lemezszalagot is használhattak. Az ókor 
legkedveltebb lánctípusának, a hurkolt láncnak egyszer  és összetett változatai is 
el fordulnak a tanulmányozott darabokon. Öntéssel csupán tömör aranygy r ket 
és ívfibulákat készítettek, amit gyakorlati szempontok indokoltak: a tömör tárgyak 
kevésbé sérülékenyek a használat során. 

A lemezb l készült ékszereken alapvet en kétféle díszítés különböztethet
meg: a lemez felületébe kialakított és a felületére rátett díszítés. A felületbe 
cizellálással, poncolással és véséssel is kialakíthatták a díszítést. Az utóbbit f ként 
tömör, öntött ékszereken alkalmazták, de el fordul lemezb l készült darabon is 
(15. sz.). A leggyakoribb lemez-felületet díszít  technikák a granuláció és a 
filigrán. A granulációt – a derveni Z sír fülbevalópárját kivéve – nem alkalmazták 
nagy felületek díszítésére: a legtöbbször csak 1-1 granulátumot helyeztek el. A 
korszak aranym ves gyakorlatának megfelel en jóval több filigrándrót díszítés 
található ezeken az ékszereken, mint granuláció. Sima, szalag-csavart, rúd-csavart, 
orsó-, gyöngy- és kötéldrótot, valamint lapított orsó- és gyöngydrótot tudtam 
azonosítani rajtuk.  
 Lemez felületére rögzített és egyben színes díszít technika az email. 
Egyetlen változata, az ún. filigrán-email fordul el  ezeken a darabokon (2., 9., 13., 
18., 18bis., 53.  sz.). Kizárólag kis felületeken alkalmazták. Színes drágak
(karneol) csak a derveni Z sír két gy r jére (43-44. sz.) került. A polichrómia tehát 
mindössze 7 ékszeren érvényesül és csupán kismértékben, hiszen kisméret
felüleleteket díszítettek emaillal, vagy k vel. A derveni, sedesi és stavroupolisi 
ékszereken tehát az arany felületek dominálnak: az aranyból készült, vagy aranyba 
mintázott díszítés teszi finom megmunkálásúvá ket. 

Az ékszerek alkotóelemeit többféleképp rögzíthették egymáshoz. 
Drótozással, karikával és láncdarabbal is összekapcsolhatták. A stabil rögzítéshez 
forrasztást és kovácsolást alkalmaztak. Más tárgyakra rögzítésüket 
rögzít karikákkal, felf zéssel, vagy a veretek esetében szögekkel és eresztékekkel 
oldották meg.  

Az aranym vesek olyan tecnikai megoldásokat, vagy különleges 
szerszámokat is alkalmazhattak, amelyek megkönnyítették az ékszerek 
elkészítését, vagy lehet vé tették szebb, pontosabb kialakításukat. Ilyen technikai 
fortélyok általánosan is elterjedhettek, vagy sz k körben, esetleg csupán egyetlen 
aranym ves ismerte ezeket.  
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A mikroszkópos vizsgálatok során sikerült néhány, eddig még görög 
ékszereken nem dokumentált technikai jellegzetességet azonosítanom. Az egyik az 
úgynevezett sz kít vágás, ami valószín leg nem általánosan elterjedt fogás volt.  
Mindegyik ékszeren, amelyiken el fordul (a sedesi ívfibulákon és gazellafejes 
fülbevalótöredéken, a stavroupolisi növénydíszes veretpáron és bikónikus 
nyolcszöglet  gyöngyön) ugyanannak a problémának a megoldására alkalmazták: 
az íves, csonkakúp, vagy félgömb formájú lemez ’b ségének’ csökkentésére és 
hullámosodásának megakadályozására. 

Több esetben is megkönnyítette az ékszerek készítését az el rajz 
alkalmazása. Derveni és sedesi koszorúkon, a derveni B sír szalagján és a 
stavroupolisi nyolcszöglet  vereten találhatók meg az el rajz vékony, bekarcolt 
vonalai. A derveni  sír mirtuszkoszorújának központi virágán és a stavroupolisi 
veret alaplemezén ezek egyben szerkesztési vonalak is, hiszen mértani alakzatok, 
egy nyolcszög, illetve egy nyolc részre osztott kör megszerkesztését segítették. A 
derveni szalag hosszanti oldalaihoz bekarcolt vonalak pedig segédvonalak a 
hosszú szalag szélének cakkosra vágásához. A derveni B sír mirtuszkoszorúján és 
az A sír olívakoszorú töredékein, valamint a sedesi A sír mirtuszkoszorú 
töredékein nagy mennyiségben készített alkotóelemek, a levelek kialakításához 
alkalmazták az el rajzot. 

Néhány derveni és stavroupolisi darabon különféle, a lemezek kivágását 
megkönnyít  szerszám/eszköz használatát tudtam kimutatni a szerszámnyomok 
alapján. A derveni cakkos szél  szalagon és a Z sír fülbevalópárján íves vágóélt, a 

 sír mirtuszkoszorújának központi virágán pedig cs  alakú vágóélt használtak. A 
szakirodalmi adatok alapján a hellénisztikus kortól használtak nagyméret  ollót a 
fémm vességben, kisméret  változatát azonban valószín leg csak a római kortól. 
F rész használatára egyáltalán nincs adat. A stavroupolisi ékszereken található 
szerszámnyomok alapján azonban úgy t nik, mindkét fajta vágóeszköz használata 
kimutatható: a Dagli utcai fonatmintás szalagon (46. sz.) ollót, mindkét 
stavroupolisi sír veretein (51-53. sz.) pedig f részt használhattak a kivágáshoz. 

A derveni Z sír korongos csónak-függ s fülbevalópárján (9. sz.) a széles 
lemezszalag vízszintes irányú ív alakúra hajlításához alkalmaztak technikai fogást. 
Az aranym ves nem lemezszalagot, hanem gyöngydrótot használt, amit laposra 
kalapált. Ez a széleinek a cakkossága miatt könnyebben hajlítható, mint a 
lemezszalag, így elkerülhet  a sérülése.  

A derveni és sedesi oroszlánfejes fülbevalókon és nyakláncokon (10., 11., 
15., 21. sz.) egy másik jellegzetes technikai fogást alkalmaztak: az állatfej, vagy a 
mögötte lév  összeköt elem szélét derékszögben meghajlították, hogy 
megkönnyítsék a két elem összeforrasztását.  

Néhány tárgyon a készítésük során keletkezett javításokat is megfigyeltem. 
Ezekkel a készítésük során keletkezett sérüléseket fedték el, illetve a rosszul 
sikerült részleteket korrigálták. Az aranym ves a javítást közvetlenül a sérülés 
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után végezte, ezért az ehhez felhasznált anyag megegyezik az ékszer 
alapanyagával. A leggyakoribb probléma lehetett, hogy a forrasztás során 
megolvadt és kilyukadt az ékszer. Ezt a fajta sérülést befoltozták: lemezdarabokat 
forrasztottak a hiányos részre. A sedesi  sír ékszerein például többször is szükség 
volt erre. 

Az ún. diatrita technikát a szakirodalomban a 3 – 7. századi római és 
bizánci ékszerek kedvelt díszít technikájaként tartják számon.  Két Dagli utcai 
palmettainda alakú vereten (51. sz.) és az Oraiokastrou utcai veretpáron (52. sz.) 
azonban sikerült kimutatnom az áttört díszít technika alkalmazását. Ezeken a 
darabokon több helyütt a motívumok hátterét is kivágták a lemezb l: így valódi 
áttört díszítés jött létre.  

A technikai részletek elemzése az ékszerkészítés munkafolyamatáról is új 
információkkal szolgált. Az ókori aranym vesek sem hagyták ki az ékszerek 
elkészítését megel z  tervezés munkafázisát. A tervezés során hozták összhangba 
a megrendel  igényeit és a technikai megvalósíthatóságot. Megtervezték, hogy az 
egyes alkotóelemek milyenek és mekkorák legyenek, hogyan készüljenek, hol és 
hogyan helyezzék el az ékszeren. A bonyolult, vagy különleges technikai 
megoldásokat igényl  részleteket is el re ki kellett gondolniuk, hiszen az egész 
ékszer készítését befolyásolhatták. Az ékszer tehát tervezési folyamat eredménye, 
ezért a kész darab alapján rekonstruálható készítésének a koncepciója. Mindez a 3 
egészben megmaradt mirtuszkoszorún ismerhet  fel a legjobban (1-3. sz.). 
Készít ik megtervezték az abroncs méretét, az ágak elrendezését, az ágakon a 
levelek, virágok és bogyók elrendezését, és mindezek részleteit is. El re 
megtervezték a hurkolt láncok (15., 22., 28. sz.) készítését is, mert a lánc 
vastagsága, illetve szélessége befolyásolta a nyaklánc többi alkotóelemének 
méretét, vagy éppen a láncot alakították a többi elemhez. 

Attribúció 
Az Antik Gy jtemény bikafejes karikafülbevalóinak hasonló technikai 

vizsgálata bebizonyította, hogy az azonos típusba tartozó ékszerek összehasonlító 
technikai elemzésével elkülöníthet k azok a jegyek, amelyek az adott típus 
készítése során kötelez  érvény ek, vagyis a típus sajátosságai, és azok, amelyek 
szabadon variálhatók, vagyis készít re, illetve készítési helyre lehetnek jellemz k. 
Ebb l kiindulva a derveni, sedesi és stavroupolisi sírokban el forduló 
ékszertípusok esetében – els sorban az ezeken az ékszereken tett megfigyeléseim 
alapján – összegy jtöttem és elkülönítettem azokat a technikai részleteket, 
amelyek az adott típusra, illetve amelyek készít re, készítési helyre lehetnek 
jellemz k. Ezeket listaszer en sorolom fel. A változtatható részletek közül néhány 
esetben körvonalazni tudtam, hogy melyik részlet lehet készít , és melyik 
készítési hely sajátossága. Általánosan megfogalmazva: kézre jellemz ek lehetnek 
az automatikusan végrehajtott mozdulatsor eredményeként létrejött formák, a 
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jellegzetes szerszámhasználatra és az aranym ves gondosságára, precizitására 
utaló részletek. A jellegzetes technikai fogás alkalmazása kézre és készítési helyre 
is jellemz  lehet. A három síregyüttes ékszerein megfigyelt technikai fogások 
közül például az el rajz alkalmazása valószín leg inkább a tágabb értelemben vett 
készítési hely (régió, vagy terület) jellemz je, hiszen derveni és sedesi koszorúkon 
(1., 2., 4. sz.) és stavroupolisi vereten (53. sz.) is megfigyelhet . A sz kít vágás is 
hasonlóan értelmezhet , hiszen sedesi ívfibulákon (32-34. sz.), stavroupolisi 
vereten (52. sz.) és gyöngyön (25. sz.), valamint a sedesi A sír 3. század közepére 
keltezhet  gazellafejes fülbevalóján (12. sz.) is el fordul.   

Az összehasonlító technikai elemzés segítségével bebizonyítottam, hogy a 
thesszaloniki múzeumban szórványleletként nyilvántartott mirtuszágat és a 
derveni B sír mirtuszkoszorúját ugyanaz az aranym ves készítette, és az ág a 
koszorúhoz tartozott. 

A disszertációban szerepl  tárgyak közül két esetben tudtam azonos típusba 
tartozó darabokat ugyanahhoz az aranym veshez kötni. A stavroupolisi Dagli 
utcai sír 3 domborított díszítés  lemeze a készítési technika teljes egyezése, a 
jellegzetes szerszámhasználat és a méretük azonossága alapján azonos kéz 
munkája. A derveni B sír dupla szárú t -töredékei a formai azonosságuk, a fej 
azonos készítési technikája és az automatikus mozdulatokkal kialakított drótozás 
alapján attribuálhatók egyetlen aranym veshez.  

Több esetben különbséget tudtam tenni azonos típusba tartozó darabok 
különböz  készít i között. A derveni  és a Dagli utcai sír dupla szárú t it 
koncepcióbeli és készítéstechnikai egyezések és eltérések alapján egyértelm en 
más-más kézhez lehet kötni, és az utóbbit más készítési helyhez is, mint a derveni 
B sír azonos típusú t it. Jól megkülönböztethet k a mirtuszkoszorúk készít i is, 
els sorban a koszorú és az egyes elemek kialakításának koncepciója, valamint a 
technikai részletek alapján. A két derveni és a stavroupolisi koszorút is tehát más-
más aranym ves készítette (1-3. sz.). Jól ismerték a mirtuszkoszorúk készítési 
szkhémáját, ami arra utal, hogy a készítés helye megegyezett. További 
mirtuszkoszorúk elemzésével dönthet  majd el, hogy ez m helyt, sz kebb régiót 
(Közép-Makedónia), vagy inkább nagyobb területet (Makedónia) jelent-e. Az 
azonos elemek készítési technikája közötti eltérések és koncepcióbeli különbségek 
alapján jól elkülöníthet  a derveni és a sedesi oroszlánfejes karikafülbevalót 
készít  két aranym ves is. A derveni és a sedesi ívfibulák készít it pedig az 
azonos szerkezeti elemek (pl. t ház) eltér  technikai részletei különböztetik meg. 

A készítéstechnikai részletek alapján különböz  típusú ékszereket is azonos 
kézhez tudtam attribuálni. Úgy vélem, a sedesi  sír diadémáját, fülbevalóját, 
fibuláit, függ jét és nyakláncát ugyanaz az aranym ves készítette. Rá jellemz
technikai részletek: a drótok egyenetlen min sége, pontatlan illesztések, a lemezek 
pontatlan vágása, a figurális elemek két felének rögzítési módja, probléma a 
forrasztással, foltozás a hibák elrejtésére. Ezek együttes megléte alapján 
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attribuálhatók ezek az ékszerek a ’sedesi’ aranym veshez. M ködésének helye 
egyel re nem határozható meg, ehhez további ékszerek vizsgálata szükséges.  

Használat, az eltemetés és a készítés ideje
Sírokban talált arany ékszerek, f ként a nagyon vékony anyagból készült 

darabok esetében gyakran felvet dik a kérdés, hogy vajon az életben is használták-
e, vagy csak sírba tételre készült. Nem csupán a halotti rítus, hanem az ékszerek 
keltezése szempontjából is releváns a kérdés. A kopás, a javítás, a sérülés, vagyis a 
használat nyomainak megléte, vagy azok hiánya alapján meghatározható, hogy az 
ékszer készítésének ideje megegyezett-e az eltemetés idejével. 

Használatukon els sorban az életben való használatukat értjük, szóba jöhet 
azonban a halotti szertartás során való használat is, amikor meg is sérülhettek, és 
esetleg meg is javíthatták a sérült részeket. Kopásnyomok ebben az esetben nem 
keletkezhettek, hiszen ez legfeljebb néhány napos igénybevételt jelenthetett. 
El fordulhat tehát, hogy újonnan készített darab mégis sérülten, esetleg javítva 
került be a sírba. A kés klasszikus – korahellénisztikus kori makedóniai 
temetkezésekben, így a vizsgált síregyüttesekben is gyakorinak mondható 
jelenség, hogy az arany ékszerek kisebb-nagyobb mértékben elolvadtak, 
elszínez dtek, a felületükre hamu rakódott. Ezek arra utalnak, hogy az ékszerek a 
hamvasztás során is, vagy legalábbis a kezdetekor a halottat, illetve a ruházatát 
díszítették. Ilyen sérüléseket 10 tárgyon figyeltem meg (3., 4., 5., 6., 10., 18bis., 
21., 38., 39., 49. sz.).  

A tanulmányozott ékszerek kb. felét (24-et a 60 tételb l) az életben is 
használták. Erre a kopásnyomokon és a használat során keletkezett javításokon 
kívül bizonyos technikai részletek és sérülések, a hordozó tárgy maradványai és 
rögzít eszközök, illetve a rögzítés nyomai is utalhatnak. A derveni B sír 
mirtuszkoszorúja (1. sz.) esetében például a levelek lemezének keménysége utal a 
használatra. A kopásnyomok és a javítások alapján tehát megállapítható, hogy az 
ékszer a temetkezés ideje el tt készült. A kopás mértékét az arany finomsága, a 
használat intenzitása és id tartama is befolyásolhatja. A 3 síregyüttes ékszerein 
nem végeztek finomságvizsgálatot, így egyel re megbecsülni sem lehet, hogy a 
rajtuk látható kopás milyen hosszú használatot jelenthet. Egyel re tehát ez alapján 
csak relatív id rend felállítása lehetséges. 

Mindezek alapján a derveni Z sír az egyetlen, amelybe az összes ékszer 
kisebb-nagyobb mértékben használtan került be. A derveni  és H sír ékszerei, 
valamint valószín leg az E sírban meg rz dött néhány nyaklánc-elem és ruhadísz 
is új állapotban került a sírba, csupán a temetési szertartás során használhatták. A 
B sírba új és használt ékszereket is helyeztek. A díszítetlen tömör gy r  és a dupla 
szárú t k újak, a koszorú, a lemezdiadéma és talán a szalag használt darab. A 
stavroupolisi Dagli utcai sír esetében a dupla szárú t  és az oroszlánfigurás 
lemezek újnak bizonyultak, a fonatmintás szalagon és a vereteken sincs 
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egyértelm  jele a sírba kerülés el tti használatnak. Az Oraiokastrou utcai sír 
használt és új ékszereket is tartalmazott. A mirtuszkoszorút, a kardveretet, a 
növénydíszes veretpárt és a fonatmintás szalagokat az életben is használták. A 
sírba tételre készíthették a Héraklés-csomó alakú gyöngyöt, a mell-lánchoz tartozó 
függ t, a rozetta alakú ruhadíszeket, és a nyolcszöglet  bikónikus gyöngyöt is. A 
sedesi A sírban használt és új ékszerek is lehettek. Az oroszlánfejes nyakláncot és 
a gazellafejes karikafülbevaló töredéket használtan helyezték a sírba. Az egykor 
feltehet en azonos nyakláncot alkotó astragalos és cs  alakú gyöngy azonban 
valószín leg újonnan került a sírba. A máglyán megégett mirtuszkoszorú-
töredékekb l nem állapítható meg, hogy a koszorút az életben is használták-e. A 
sír ékszerei közül csak a kourotrophos jelenettel díszített tömör aranygy r n 
láthatók huzamos ideig tartó használatra utaló nyomok. A többi darab (diadéma, 
nyaklánc, ívfibulák, függ , karikafülbevaló) nagy valószín séggel síri használatra 
készült, nem sokkal a temetés el tt. 

A korabeli makedóniai temetkezésekben el fordul, hogy korábban készült 
tárgyak (pl. fém- és kerámiedények) is bekerülnek a sírba. A három síregyüttesben 
is van erre példa (derveni B sír, Stavroupolis Dagli utcai sír). A derveni Z sír 
használt ékszerei is ebbe a sorba illenek. A korongos csónak-függ s fülbevalópárt 
a több fázisú ókori javítások alapján a temetkezés idejénél biztosan korábban 
készítették. Nem tudjuk, hogy a javítások milyen hosszú id  alatt keletkeztek, de 
nem valószín , hogy néhány évtizednél hosszabb id szakot jelentenének. Nem 
tartom valószín nek, hogy ez a fülbevalópár a típus készítésének kezdeténél, a 
Kr.e. 4. század közepénél korábban készült volna. Jóval korábbi lehet a forgatható 
fej  gy r ben a skarabeusz. A kövön ugyanis er teljes kopásra utaló nyomok 
láthatók, ezek jóval nagyobb mérték ek, mint az aranyból készült karikán, jóllehet 
a k  kopásállósága jelent sen nagyobb. A k  tehát másodlagos felhasználású. A 
skarabeusz formája és a kopás mértéke alapján Kr.e. 5. századi lehet.  

A Z sír feliratos gy r jét a kopás mértéke és a karcolások mennyisége 
alapján valószín leg hosszú ideig használták a sírba kerülése el tt. A felirata 
( ) kés bbi, mint a sérülései, valószín leg a temetkezés el tt 
véshették rá, vagyis valóban a halottnak szánt ajándék lehetett.   

Funkció
A technikai vizsgálatok alapján néhány tárgyról bebizonyosodott, hogy a 

funkciója valójában más, mint ahogyan eddig a szakirodalomban közölték 
(Pfrommer 1982, 142.; Themelis – Touratsoglou 1997, 89., 127; Romiopoulou 
1989, 209-210.). Ezek a következ k:  
-A derveni B sír lemezdiadémája valószín leg makedón/phryg típúsú sisak, vagy 
phryg sapka dísze lehetett. A sírból hiányzó fém sisak alapján az utóbbi a 
valószín bb. 
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-A Z sírban talált Héraklés-fej alakú függ  mérete, tömege, az alján lév  nyílás, a 
nyakán lév  lyukak és a bennük maradt bronz rögzít drót alapján nem nyaklánc, 
és nem is fülbevaló függ jének készült. Feltehet en botszer  tárgy dísze lehetett. 
A függeszt karika meghatározhatja a rendeltetését, esetleg másodlagos használatra 
is utalhat (amulett?), amennyiben a kés bbiekben bebizonyosodik, hogy nem a 
tárgy készítésekor illesztették rá. 
-A derveni B sír szalagja a rögzítésére szolgáló lyukak és hosszúsága alapján 
biztosan nem diadéma. Az egyik vége törött, vagyis a szalag eredetileg hosszabb 
volt. Valószín leg összehajtogatva került a sírba. Talán egykor mellvértet 
díszíthetett. 
-Az Oraiokastrou utcai sír növénydíszes veretpárjának íves formája és a hordozó 
tárgy megmaradt darabjának szintén íves formája alapján nem larnax, hanem 
kardhüvely, vagy tegez dísze lehetett, amelynek a felületébe süllyesztve szögekkel 
és eresztékekkel rögzítették.  

Aranym ves m helyek kontinuitása Makedóniában 
Ókori aranym ves m helyek létezése abban az esetben bizonyítható minden 

kétséget kizáróan, ha megtalálják az ékszerkészítéshez használt szerszámokat, 
alapanyagot, hulladékot, félkész-, vagy késztermékeket. Mindezek hiányában csak 
közvetett módon kísérelhet  meg létezésük bizonyítása. A leggyakrabban nagy 
mennyiségben el került nemesfém ékszerek alapján szokták feltételezni egy-egy 
területen m helyek m ködését. Közelebb vihet az azonosításukhoz az azonos 
technikai és motívum repertoárt felvonultató, azonos stílusú ékszerek nagy 
mennyisége is. Továbbá aranylel helyek és kitermelésük is utalhat aranym ves 
m helyek m ködésére. 

Az ókori Makedónia észak-görögországi területén nincs hiány közvetett 
bizonyítékokból. A nagy mennyiség  nemesfém ékszerlelet alapján a makedóniai 
aranym ves m helyek els  virágkora a Kr.e. 6. századra, a második a Kr.e. 4. 
század második felére tehet  (Despini 1996, 29-30.). Mindkét id szak az 
ékszerleletek egységes horizontját mutatja. Az els t a sindosi temet  mellett ma 
már Aiané, Archontiko, Nea Philadelphia, Aghia Paraskevi és Thermi, a 
thesszaloniki külváros Stavroupolis, valamint Vergina temet jének archaikus kori 
sírjai képviselik. A második virágkor ékszereir l a disszertációban tárgyalt 
derveni, sedesi és stavroupolisi sírok mellett a verginai Nagy Tumulus, valamint 
amphipolisi, pydnai, sevasti, nikisiani és Nea michanionai sírok leletei adnak 
képet.  

Az ékszerleletek mellett a bányászati tevékenységre utaló írott források és a 
megtalált bányák is tanúsítják, hogy ezekben az id szakokban az Axios és a 
Nestos folyók közötti területen több helyütt is hozzájutottak nemesfémekhez. 

Az archaeometriai vizsgálatok kapcsolják össze a feltárt ékszereket és az 
aranylel helyeket. A 6 – 4. századi sindosi, akanthosi és aghia paraskevi arany 
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ékszerek anyagösszetételének, valamint a Strymón és az Axios közötti terület 
aranylel helyeinek aranyösszetételével való összehasonlítása alapján 
feltételezhet , hogy ezeket az ékszereket helyi, illetve környékbeli aranyból helyi 
aranym ves m helyekben készíthették. 

Ma már egyre több ékszerlelet utal a Kr.e. 6. és a Kr.e. 4. század második 
fele közötti folytonosságra. A pydnai és a nea philadelphiai sírokban talált arany 
ékszerek például jól mutatják, hogy a 6. századi ékszertípusok az 5. században is 
továbbélnek. Néhány típus, például az ívfibulák és a dupla szárú t k egészen a 4. 
század végéig megmaradnak. Az el bbiek a kor ízléséhez igazítva a 4. század 
második felében domborított Pégasos-protoméval és oroszlánb rrel díszítve 
készültek. A nemesfém ékszerek készítésének folytonosságát a 3 – 2. századi 
sírokból (Pydna, Aiginio, Veroia, Amphipolis, Akanthos, Kassandreia) is 
meglehet sen nagy mennyiségben el került arany ékszerek igazolják. Ezeket a 
korabeli igényeknek megfelel en egyre több drágak vel és egyre kevesebb 
technikai bravúrral készítették. 

Kérdés, hogy az aranym ves m helyek m ködésének folytonossága 
igazolható-e a Kr.e. 6. század el tt Közép-Makedónia, illetve Makedónia 
területén, és id ben meddig nyúlik vissza. Az els  arany ékszerek a kései 
neolitikum idejéb l (4500-3700 körül) származnak err l a területr l (Aravissos, 
Sitagroi, Dikili Tash). Helyben, feltehet en helyi aranyból készültek. A terület 
bronzkori településeir l is kevés arany ékszer került el . Az Axios melletti 
Kastanas és a thesszaloniki Toumba kés bronzkori rétegeib l (1400-1050 körül) 
ismert néhány tárgy. Az utóbbi lel helyen több k b l készült olvasztótégely is 
megmaradt, az egyikben a k  pórusaiba ivódott arany maradványaival. Ezek tehát 
egyértelm en bizonyítják, hogy a kései bronzkorban a Therméi-öböl partjától alig 
1,5 km-re fekv  településen aranyat munkáltak meg, és ékszereket is készítettek 
aranyból. A nemrégiben elvégzett archaeometriai vizsgálatok kimutatták, hogy a 
kastanasi ékszerek az Axios és a Gallikos folyó aranyához, a toumbaiak pedig a 
Nigrita környéki és két, a Chalkidiké félsziget északi részén található lel hely 
aranyához hasonló összetétel ek (Vavelidis – Andreou 2008). A bronzkori 
ékszerek és a környékbeli aranylel helyek aranyának összehasonlítása tehát 
ugyanazt az eredményt hozta, mint a 6 – 4. századi ékszereken elvégzett hasonló 
vizsgálat. Ez tehát meger síti azt a feltevést, hogy a közép-makedóniai ékszereket 
helyi aranyból és minden bizonnyal az aranylel helyekhez közeli m helyekben 
készíthették. A thesszaloniki tell kb. Kr.e. 2000-t l Kr.e. 300-ig lakott volt, de 
egyel re nincs bizonyíték arra, hogy a bronzkor után is m ködött volna itt 
aranym ves m hely. 

Makedónia kora vaskori temetkezéseib l alig ismerünk arany ékszereket. 
Ebb l az id szakból viszont több fémmegmunkálásra (f ként bronz) utaló lelet is 
el került. A Therméi-öböl nyugati partján található, Kr.e. 730 körül eretriaiak által 
alapított Methonéban például önt minta töredékeket és fémsalakot találtak. Ez arra 
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utal, hogy a 8. század végén – 7. század elején, vagyis közvetlenül az alapítás 
utáni id szakban már fémmegmunkálással és ékszerkészítéssel is foglalkoztak az 
itt lakók. Euboiai település volt a Gallikos folyó közelében, Anchialosnál feltárt 
település is, amelyhez az aranyleletekben gazdag sindosi temet  tartozott. Itt 
geometrikus kori rézm ves m hely nyomait találták meg. 

Az ókori Makedónia területén tehát a neolitikum kés i id szakától kezdve 
kimutathatók a különféle fémek kitermelésének és megmunkálásának nyomai, 
valamint a fémtárgyak mellett megtalálhatók a készítéshez használt szerszámok is. 
Az újk kor és a bronzkor kés i szakasza között az arany ékszerek készítése 
azonban inkább alkalomszer nek, és nem rendszeres tevékenységnek t nik. Ennek 
oka – a leletek kis száma mellett – lehet például az aranylel helyek, az arany 
kinyerésének, a feldolgozás és a megmunkálás technikai feltételeinek, az 
ékszerkészítés technológiájának korlátozott ismerete is.  

Az arany kitermelése, feldolgozása és aranytárgyak készítése a bronzkor 
kés i szakaszában válhatott intenzívebbé. Az utóbbi évtizedek észak-görögországi 
ásatási eredményei szerint a Chalkidiké-félsziget és a Therméi-öböl környékének 
kolonizációja megel zhette a dél-itáliait. A szubmykénéi – protogeometrikus 
korszakra tehet  els  megtelepedési hullámban az euboiaiak jártak az élen, 
éppúgy, mint a terület második, 8 – 7. századi kolonizációjában (Tiverios 2008, 1-
17.). A Methoné területér l származó 8. század végi – 7. század elejei 
szerszámleletek, valamint az archaikus kori makedóniai arany ékszerek Euboián 
talált párhuzamai alapján feltételezhetjük, hogy a fémm vesség, illetve az 
aranym vesség fellendülése az euboiaiak megjelenéséhez köthet  az ókori 
Makedónia területén. Az Eretriában talált Kr.e. 8. századi aranym ves 
m helylelet, valamint a Lefkandiban és Eretriában talált ékszerek azt mutatják, 
hogy az euboiaiak már ebben az id szakban birtokában voltak az arany ékszerek 
készítéséhez szükséges technikai tudásnak. Az újabb kutatások alapján ez a 
kapcsolat nem volt egyoldalú: az euboiai geometrikus kori aranyleletek 
alapanyaga ugyanis feltehet en a Gallikos folyóból származik. Elképzelhet  tehát, 
hogy az euboiaiakat a Nestos és az Axios folyók közötti terület nemesfém 
lel helyei vonzották a Therméi-öböl környékére, a betelepül k pedig magukkal 
hozták a megmunkáláshoz szükséges tudást és technikát. Ezt meger síti az is, 
hogy az arany ékszerekben gazdag sindosi temet  az Anchialosnál kiásott euboiai 
település temet je volt. 

IV.A disszertáció f bb eredményei 

1. A mikroszkópos tanulmányozás és az összehasonlító technikai elemzés 
segítségével bizonyítani tudtam, hogy a sedesi  sír diadémáját, fülbevalóját, 
fibuláit, függ jét és nyakláncát ugyanaz az aranym ves készítette.  
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2. Ugyanezzel a módszerrel további kezeket, valamint készítési helyeket 
tudtam elkülöníteni a három síregyüttes ékszerei között:  

-ugyanaz az aranym ves készítette a stavroupolisi Dagli utcai sír három 
domborított díszítés  lemezét;  

-azonos kézhez köthet k a derveni B sír dupla szárú t -töredékei;  
-más-más aranym ves készítette a derveni  és a stavroupolisi Dagli utcai 

sír dupla szárú t jét, és az utóbbi más helyen is készült, mint a derveni B sír t i;  
-három különböz  aranym ves készítette a derveni B és  sír, valamint a 

stavroupolisi Oraiokastrou utcai sír mirtuszkoszorúját, a készítés helye azonban 
megegyezik;  

-a derveni B sír koszorújának aranym vese készítette a Thesszaloniki 
Régészeti Múzeum szórványleletként számon tartott mirtuszágát, vagyis az ág a 
koszorúhoz tartozik.  

-jól megkülönböztethet  a derveni H sír oroszlánfejes karikafülbevalójának 
készít je  a sedesi  sír azonos típusú fülbevalójának készít jét l; 

-jól elkülöníthet  a derveni Z sír ívfibuláinak készít je is a  sír azonos 
típusú fibuláinak készít jét l.  

3. Igazoltam, hogy az ékszereket készítési technikájuk alapján is lehet 
attribuálni, vagyis pusztán technikai részletek is lehetnek attribúciós jegyek. 

4. A mikroszkópos technikai vizsgálatok segítségével sikerült kimutatnom, 
hogy a szakirodalomban eddig a sedesi A sír olívakoszorújaként ismert koszorút 
valójában az Amphipolis melletti Tsagezinél találták. A sedesi A sírban 
mirtuszkoszorú volt. A sír további ékszerei oroszlánfejes nyaklánc, cs
gyöngyökb l és astragalos gyöngyb l f zött nyaklánc, gazellafejes 
karikafülbevaló. A jellegzetes fülbevalótípus alapján a sírt a Kr. e. 3. sz. közepére, 
vagy az utánra lehet keltezni.     

5. A rendelkezésre álló régészeti és archaeometriai adatok alapján 
feltételezem, hogy az aranym ves m helyek m ködése Közép-Makedónia 
területén a görög kolonizáció id szakában euboiai hatásra élénkült meg. Az 
euboiai betelepül k hozhatták magukkal a technikai tudást a nyersanyagban 
gazdag területre. Elképzelhet , hogy az aranym ves m helyek is euboiaiak által 
nemesfémlel helyek közelében alapított településekhez köthet k. 
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