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Előszó és köszönetnyilvánítás 

 

 

Jelen doktori disszertáció elkészítéséhez végzett fél évtizedre visszanyúló, de soha be nem fejezett és 

soha be nem fejezhető anyaggyűjtésem során számos hazai és néhány külföldi múzeum számtalan 

nagyra becsült munkatársa nyújtott felbecsülhetetlen és önzetlen segítséget. Kiváló kutató régészek 

sora segített abban, hogy már feldolgozott, esetenként feldolgozás alatt álló, urambocsá’ frissen 

kiásott leletanyagaikba betekintést nyerhessek. Közöttük elsőként Révész László nevét kell 

kiemeljem, aki honfoglalás kori íjkutatásaimon elindítva rögvest olyan leletanyag megtekintését tette 

lehetővé számomra, amiről akkor, egyetemistaként nem is álmodhattam. Félszeg reményeimet 

messze felülmúlva engedélyezte első kutatásaim egyikét M. Nepper Ibolya a debreceni Déri Múzeum 

raktárában – akkor még csak sejteni véltem, hogy a 10–11. századi Kárpát-medencei legfontosabb és 

legnagyobb számú íjmaradvány anyaga kellős közepébe csöppenek ezzel. Rendkívül fontos 

határkőnek bizonyult kutatásaim során Kovács László már-már felfoghatatlan szerénysége és 

önzetlensége, aki a Dienes István iskolateremtő magyarhomorog-kónyadombi ásatás folytatását 

megörökölve, majd a nagy feladatot becsülettel befejezve felajánlotta, hogy e hatalmas jelentőségű, 

de még feldolgozatlan és kiadatlan temető leletanyagában teljes szabadsággal kutakodhassak. A 

szakmában sokfelé hallani időnként kissé rosszmájú megjegyzéseket a honfoglalás kor régészeti 

kutatásának sajátos zártságáról, engem azonban újra és újra az ellenkezőjéről győztek meg az ásató, 

múzeumi régészek. Legutóbb Kürti Béla cáfolta fényesen e szájról szájra terjedő toposzt: a híres 

algyői, a honfoglalás kori magyarság fegyveres rétegének kutatása szempontjából ugyancsak 

kulcsfontosságú jelentőségű temető íjapplikációkat tartalmazó sírjai feldolgozásának és közlésének 

engedélyezésével. 

A kutatás lehetővé tételéért és engedélyezéséért azonban nem csupán nekik, és az alábbiakban csak 

felsorolásszerűen feltüntetett régészeknek valamint raktáros, adattári munkatársaknak, de a megyei 

és fővárosi múzeumi hálózat minden alkalmazottjának is rendkívül hálás vagyok. Egyúttal e helyütt is 

szeretném alázatosan megkövetni mindazokat a kitűnő kollégákat, akik teljes joggal, de mindhiába 

várták a Pestről leutazott kutató szociális közeledését – akár egy-egy esti, délutáni kocsmai 

beszélgetés erejéig. Kezdetben nyilván furcsán néztek a bolond pesti egyetemistára, majd kutatóra, 

aki még a rendelkezésre álló utolsó másodpercben is a leletanyag mérésével, rajzolásával, 

fotózásával, tapogatásával – esetenként szaglásával – foglalkozott, s akinek egy-egy kutatóútja során 

első kérdése akarva-akaratlan csaknem mindig az alábbi módon hangzott el: „Jó napot kívánok, Bíró 

Ádám vagyok, meddig tart a kutatószolgálat, meddig maradhatok esténként?” A nagyobb múzeumok 

raktáraiba természetesen többször is vissza kellett térnem, akár újra és újra elővéve ugyanazt a 

leletanyagot – ekkor már a visszatérő személyem bogarasságát mintegy axiómaként kezelve 

gyakrabban fogadtak jókedvvel – hálás szívvel köszönöm mindannyiuk megértését! Különösen meleg 

szívvel emlékezem vissza a miskolci, a nyíregyházi, a debreceni és végül a szegedi múzeumokban 

töltött napokról, hetekről – esetenként arcátlanul kihasználva vendéglátóimat: – hónapokról, ahol a 

raktárokat és az adattárakat felügyelő, rendben tartó régészek és múzeumi kollégák, úgymint 

Kalászdi György (HOM), Mester Andrea (JAM), Faragóné Csutak Tünde (DM), valamint Lajkó Orsolya 

(MFM) áldozatos munkája, önzetlen alkalmazkodása, több esetben pedig még fizetetlen túlórája 

révén is nem csupán lehetővé tették a kutatásomat, de igen gyakran a komor kutatói magányomba 

derűs napvilágot hozó beszélgetéseket kezdeményeztek. Mindenképpen szeretném itt külön kiemelni 
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Puskás Józsefet (MNM), aki a Magyar Nemzeti Múzeum 10–11. századi fegyveranyagának teljes, 

mindenre egyes darabra kiterjedő feldolgozása során megértő barátként igyekezett alkalmazkodni és 

számomra a kutatás lehetőségét megteremteni a lehetetlenül hosszúra, több hónapnyira nyúló, 

csigatempóban haladó munkám során. Az elmondottakból már kiviláglik, hogy az eddig nem említett, 

és ezért itt felsoroltak segítsége nélkül sem születhetett volna meg e disszertáció: 

Bali Henrietta (Nitra), Beáta Černicka (Nitra), Gabriel Fusek (Nitra), Honti Szilvia (RRM), Költő László 

(RRM), Florin Marginean (MJA), Fodor István (MNM), Fodor László (DIM), Gál Viktor (HOM), Gulyás 

András (TSM), Jakab Attila (JAM), Istvánovits Eszter (JAM), Koncz Margit (MFM), Langó Péter (MTA-

BTK-RI), Medgyesi Pál (MMM), Matej és Alexander Ruttkay (AI-SAW, Nyitra), Nádorfi Gabriella (IKM), 

Helena Novak (Eisenstadt), Ódor János Gábor (WMM), Pusztai Tamás (HOM), Szalai Tamás (IKM), 

Szilágyi Krisztián Antal (DM), Takács Mihály (Galánta), Türk Attila Antal (MTA-BTK, MFM). 

Segítségüket ezért hálás szívvel köszönöm! 

Rendkívül sokat jelentettek azok a beszélgetések is, amiket Révész Lászlóval és Kovács Lászlóval 

folytathattam a legkülönfélébb témákban: a honfoglalás kori régészeti kutatás múltjáról, jelenéről és 

jövőjéről alkotott felfogásom elsősorban ezek következményeként kristályosodott ki egyetemi 

tanulmányaim alatt, majd darabolódott, formálódott és végül talán csiszolódott is utóbb, az MTA 

Régészeti Intézetében töltött néhány év alatt. Munkahelyem kitűnő kutatói gárdájának több tagja is, 

úgy, mint Langó Péter, Patay-Horváth András, Szőke Béla Miklós, Takács Miklós és Türk Attila Antal 

saját kutatói példájukkal elöl járva iránymutatással szolgáltak minden alkalommal, amikor kétségek 

merültek fel bennem a szakma művelésének értelmével kapcsolatban. E tekintetben külön köszönet 

illeti Vida Tivadart is, aki kezdetben egyetemi tanáromként, később pedig intézeti munkatársamként 

sosem szűnt meg azon igyekezetében, hogy utamat – akár saját makacsságommal szemben is – 

egyengesse. 

Nyilvánvaló azonban, hogy tudományfilozófiai és episztemológiai szempontból a legnagyobb hatást 

gondolkodásomra az Eötvös Collegium-i szobaszomszédom, és egyetemi évfolyamtársam, Bollók 

Ádám gyakorolta, akivel régóta tartó barátságunk sok mindent elbírt – többek közt számtalan közös, 

embert próbáló kutatóutat. Voltaképpen neki köszönhetem, hogy a magának való és öntörvényű 

érdeklődéssel a régészeti leletanyag felé forduló régészhallgató szemellenzőit óvatosan emelgetve 

ablakot nyitott számomra a régészeti kutatás lenyűgöző nemzetközi témáira és módszereire. Azóta 

sem szűntem meg köszönni, hogy kitartott ezen elhatározása mellett. Nem tagadhatom azonban – 

hogy, ugyan akkor még nem tudtam – de valójában a Bálint Csanád által a Régészeti Intézetben 

kialakított szellemi közegnek a ménesi útra elérő, egyre erősbödő sugarait volt szerencsém ekkor 

megpillantani. A 2010-es évek kezdetétől kötetlen beszélgetések sorát köszönhetem Bálint 

Csanádnak, aki magánkönyvtárából ezen kívül – számomra egyébként elérhetetlen – kötetek és 

különlenyomatok sorát is rendelkezésemre bocsátotta. Itt kell megköszönnöm Csiky Gergelynek, 

intézeti szobatársamnak, hogy mindig nyitott elmével – de jól hallható hümmögéssel kommentálva – 

hallgatta az utóbbi két évben képtelennél képtelenebbnek hangzó régészeti felfedezéseimet. Neki 

köszönhetem azt is, hogy a Belső-Ázsia és Kelet-Európa népvándorlás kori leletanyagára és 

szakirodalmára vonatkozó régészeti tudását, illetve lenyűgöző nyelvi képességeit felhasználva 

minden körülmény közt izgalommal és élvezettel helyesbítette tévedéseimet. 

E disszertáció tematikájának végső kialakulásában azonban mégis az a délután volt felmérhetetlen 

jelentőségű, amikor Sudár Balázs azzal a kéréssel keresett meg, hogy az akkor viszonylag frissen 

alakult Nemzeti Íjászszövetségben értő közönségnek tartsak egy beszélgetést, előadást íjakra 
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vonatkozó kutatásaimról. A találkozóra végül sor került, s így aznap sok más íjkészítő közt 

megismerhettem Bencsik Pétert, a Magyar Honvédség magas rangú tisztjét, akinek – mondhatni – 

egyik önkifejezési formája és szenvedélye a honfoglalás kori magyar íj rekonstrukciója és 

megismerése. Péternek köszönhetem, hogy az egyik fő kutatási témám (az íj) iránti társadalmi 

érdeklődés felfokozottságára és a hazai íjkészítők élénk fórumára rányitotta újra szemem – azt 

ugyanis egyetemi tanulmányaim kezdete óta a tudományos világban való elmerülés következtében 

teljességgel szem elől tévesztettem. Az ismeretség végül viharos gyorsasággal szoros 

munkakapcsolattá alakult át, Péter sem időt, sem pénzt nem sajnáló szenvedélyének és 

elkötelezettségének köszönhetően. A Péterrel folytatott éjszakába nyúló egyeztetések, útkereső 

beszélgetések nemcsak számtalan, az íjkészítők keserves évek munkájával kitapasztalt fontos 

készítéstechnikai és íjszerkezeti ismerettel bővítették tudásomat, de egyúttal lehetőséget adtak az 

íjkészítők gondolkodásának megismerésére és megértésére is – ezek pedig segítettek átértékelni 

saját, elsősorban használati és régészeti gyökerű vizsgálati szempontjaimat. Így került sor végül arra 

az úttörő jelentőségű tudományos íjrekonstrukciós munkára is, amivel e disszertáció keretei közt is 

foglalkozni fogunk: a rekonstrukciós munka készítési folyamatát bemutató részfejezetet Bencsik 

Péter szerezte. E helyütt is köszönöm, hogy engedélyt adott munkájának e disszertációba való 

integrálására. 

Ugyancsak köszönet illeti Éber Magdát, a Régészeti Intézet grafikusát az íjapplikációkról készített 

tárgyrajzaim pauszpapírra történő kopírozása és azok szkennelése kapcsán. Az ő keze munkáját 

dicsérik az íjkonstrukció típusokat világos, átlátható formában megjelenítő, összefoglaló igényű 

rajzolt táblázatok is. Magda rengeteg, e disszertációból végül tematikai és terjedelmi okok miatt 

kihagyott professzionális rajzot készített más honfoglalás kori fegyverekről is – tőle ezúttal kérek 

elnézést emiatt, s egyúttal ígérem, hogy a közeljövőben azok is napvilágot látnak majd. Itt kell 

megjegyezzem továbbá, hogy a karosi II. temető 52. sír rajzát Szinyei Viktor készítette az RGZM, az 

MTA BTK Régészeti Intézet és a MNM közös honfoglalás kori projektje számára, a Szatymaz-

Jánosszállás, Gróf Árpád földje 2. sírjából előkerült markolatlemezpár e disszertációban bemutatott 

fotóit pedig Langó Péter és Türk Attila készítette és bocsátotta rendelkezésemre. Mindannyiuk 

segítségét hálásan köszönöm. Az eredetileg Paluch Tibor és Gallina Zsolt által feltárt szeged öthalmi 

V. lelőhely temetőjéből előkerült íjlemezek vizsgálatához, valamint a szintén öthalmi 124. sír Koncz 

Margit által készített sírrajzának bemutatásához a temető feldolgozását végző Lőrinczy Gábor és Türk 

Attila járult hozzá. Szíves segítségükért itt külön is köszönetet szeretnék mondani. A Magyar Nemzeti 

Múzeum avar kori íjlemezeinek vizsgálatában Szenthe Gergely, kedves barátom nyújtott türelmes 

segítséget. A honfoglalás kori íjapplikációk anyagának meghatározását Bartosiewicz László szíves 

segítsége nélkül sohasem végezhettem volna el, a zalavári őstulkok és az egykorú marhák tülkei 

kapcsán pedig Vörös Istvánnal és Bárány Annamáriával folytatott beszélgetésekért és általános 

archeozoológiai iránymutatásukért vagyok múlhatatlanul hálás. 

Végül, de nem utolsósorban elmondhatatlanul hálás vagyok családomnak, drága szüleimnek és 

menyasszonyomnak, hogy hosszú évek során át türelemmel, megértéssel és szeretettel igyekezték 

átvállalni és akár csak egy kis ideig is viselni a disszertáció rám nehezedő terhét. Menyasszonyom 

különösen a disszertáció írásának utolsó heteiben küzdött velem együtt fogcsikorgatva a leadási 

határidő egyre fenyegetőbben tornyosuló árnyékában. Hihetetlen munkáját, amivel éjjeleken át 

dolgozott a képtáblák szerkesztésén talán sosem tudom majd meghálálni. 
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Célkitűzés és a téma meghatározása 

 

Nem tagadhatjuk, hogy az eredeti célkitűzésünk ifjonti – mondhatni romantikus hevületű –

elszánásával a honfoglaló magyarság teljes fegyverarzenáljának feldolgozására vállalkoztunk. A 

leletanyag valós mennyiségének és tárgyak hordozta különböző információ típusok minőségének 

megismerése révén azonban hamar rá kellett jöjjünk: a feladat egy doktori disszertáció keretei között 

elsősorban terjedelmi korlátozások és tematikai, információtartalmi szempontok miatt nem 

lehetséges. Pontosabban, kivitelezhető lenne, ha minden felmerülő kérdéssel és témával csak 

érintőlegesen, mondhatni kissé felszínesen foglalkoznánk. Személyes kutatói ambíciónk, 

hozzáállásunk és munkamódszerünk ezt azonban annak ellenére sem engedte meg, hogy 

témavezetőnk több alkalommal is igyekezett egy átfogóbb munka megírására rábírni, sőt sokáig 

magunk is bíztunk ennek lehetőségében. Végül mindketten beláttuk, hogy a honfoglalás kor régészeti 

kutatása sokkal többet nyerhet egy-egy mindezidáig teljességgel kidolgozatlan, esetleg régóta 

elhanyagolt kérdéskör részletes kidolgozásával, ahol éppen emiatt alapvetően új eredmények 

várhatóak, mint egy már több alkalommal megfogalmazott probléma kutatástörténeti 

hivatkozásokkal bőven tűzdelt újragondolásával, netán minden vonatkozó fegyver új tipológiájának 

átdolgozásával. A honfoglalás kori fegyverzetnek ugyanis az e tekintetben kitűnő szakértő, Kovács 

László tollából alig egy évtizedes, a régészeti szakirodalom világában frissnek mondható részletes 

összefoglalása ismert, a balták kutatása kapcsán pedig újabban egy fiatal kutató is elindult Kovács 

nyomdokain. 

A disszertáció végső tematikájának kijelölése többszöri – időnként hevesen ütköztetett nézetek 

közepette folyó – megbeszélés révén alakult tehát ki: miközben számos kevéssé informatív témakör 

mellett szükségszerűen olyan problémakörök is szelektálásra kerültek, amik egyébként jelen 

tudásunk szerint is alapvetően fontosak a honfoglalás kor régészeti kutatásában. Véleményünk 

szerint ez utóbbi problémakörök elsősorban a 10–11. századi fegyveres réteg értékeléséhez és 

értelmezéséhez kapcsolódnak: legyen szó akár azok kronológiai, chorológiai, antropológiai, 

temetőszerkezeti, társadalmi vonatkozásairól, vagy éppen magának a (kalandozó) harcos sír tézis 

módszertani vonatkozásairól. Ezen problémakörök kidolgozása és vizsgálata azonban a jelenlegi 

kutatási szituációban még nem releváns, mivel hiányoznak azok az kutatások, amik egy ilyen 

volumenű téma kidolgozását megalapozhatnák. Sajátos helyzet ez: a problémát és a helyes 

kérdésfelvetést, esetenként az alkalmazandó módszert is tisztán látjuk már, a téma azonban még 

nem érett meg. Nem téveszthetjük szem elől azt sem, hogy a honfoglalás korának régészeti kutatása 

jelenleg a forrás periódusában leledzik, hiszen olyan, korábban axiómának tekintett alaptézisek 

dőlnek meg, vagy kerülnek újra kritikus analízis górcsöve alá, mint például a kétélű kardok keltező 

értékének, vagy a sírok pénzzel való keltezhetőségének kérdései. Az „axiómák” jelentős részére az 

elmúlt több mint száz év alatt azonban jelentős mennyiségű további régészeti, rosszabb esetben 

történeti hipotézisek sora rakódott, rétegződött, s szilárdult maga is újabb biztosnak tekintett alappá. 

Ez a belső tisztulás és a tudományág önnön újrafogalmazása kéz a kézben jár a természettudományos 

vizsgálati módszerek diadalmenetnek is beillő térhódításával – amely ugyancsak hozzájárul az ősi 

toposzok és tézisek döntögetéséhez. A részletes fizikális antropológia, a genetika, a stroncium-izotóp 

analízisek, a megsokasodó 14C vizsgálatok idővel általánossá válásával, teljesen feltárt nagy sírszámú 

temetők komplex vizsgálatával és a régészeti értelmezési módszereink újragondolásával olyan új 

információbázis kialakulását várhatjuk, amely már nem a lászlói „ilyen volt, ilyen lehetett” gondolat 
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mentén szerveződik, hanem a természettudományok szolgáltatta, mérhető és összehasonlítható 

objektív tényeken és érvelésen alapul. 

Az így körvonalazott kutatási szituáció ismeretében végül két olyan témára esett a választás, amelyek 

közül az egyik pontosan nyolcvan évnyi hátralékot halmozott fel, annak ellenére, hogy a modern 

magyar társadalomnak a téma iránti érdeklődése nem egyszerűen konstans, hanem az ezredforduló 

óta exponenciálisan növekszik. A másik téma ezzel szemben az iránta az utóbbi években 

tapasztalható nemzetközi tudományos közeg mutatta érdeklődés hirtelen megugrása miatt vált 

fontossá.  A két témakör erős kontrasztot képez számos további szempontból is: az előbbi a 10–11. 

századi Kárpát-medencei sírrégészet egyik leggyakoribb, több mint háromszáz sírból ismert és 

számtalan tárgyból álló, több mint ezer példányra tehető csoportjának az alapoktól újrakezdő 

feldolgozását igényelte, míg az utóbbi kérdéskörhöz kapcsolható leletanyag száma az előbbihez 

képest minimális. A két vizsgálandó tárgycsoport közt alapvető különbségnek tekinthető továbbá, 

hogy az utóbbi biztosan import, pontosabban idegen tárgy a 10–11. századi Kárpát-medencében, így 

lehetőséget nyújt arra is, hogy azok felhasználása és átalakítása kapcsán a befogadó/használó közeg 

és kultúra nyitottságának, zártságának kérdésébe, akkulturációs és alkalmazkodási mechanizmusaiba 

is felületes bepillantást nyerhessünk. Az előbbi tárgycsoport ezzel szemben hamisítatlanul Kárpát-

medencei – olyannyira, hogy legjellegzetesebb típusai csak rendkívül szórványosan kerülnek elő a 

Kárpátoktól keletre, s azok is valójában a hazai leletekkel azonos korszakra keltezhetőek.  

Nem árulunk tovább zsákbamacskát: a disszertáció alcímének kínosan aprólékos megfogalmazása 

szerint a 10–11. századi Kárpát-medencei sírokban nagy számban fennmaradt íjapplikációk vizsgálata 

révén a honfoglaló magyarok íjának megismerése, megismerhetőségének kérdése lesz egyik fő 

témánk, másik témakörünket pedig a 9–11. századi bizánci-muszlim import kardok Kárpát-medencei 

megjelenésének és mediterráneumi kapcsolatrendszerének elemzése alkotja. Azért esett a 

bizánci/muszlim kardokra választásunk, mert noha valljuk és hirdetjük, hogy a kovácsolt fegyverek 

értelmezése kiterjedt archeometallurgiai vizsgálatok nélkül pusztán szemfényvesztés, a kelet-

mediterrán kardművességi körre jellemző, makroszkopikusan is megfigyelhető attribútumok annyira 

sajátosak, hogy azok részletes elemzése révén a nemzetközi kutatás érdeklődésére is számot tartható 

eredményekhez juthatunk. 

Végül az alcímben szereplő fegyvertechnológia terminus magyarázatát kell adjuk. A honfoglalás kori 

Kárpát-medencében használt íjak kutatása elsősorban a régészeti leletanyag vizsgálata 

vonatkozásában mutat hatalmas elmaradásokat: Cs. Sebestyén Károly 1932-ben megjelent munkája 

óta – egyetlen különleges lelet feldolgozását kivéve – a szakma nem méltatta különösebb figyelemre 

a hazai íjmaradványokat. Ezzel szemben a 20. század végétől kezdve megsokasodtak az olyan 

tanulmányok, amelyek ugyan nem a leletanyag régészeti, vagy az íjkészítés szempontjából történő 

vizsgálatán alapultak, de az íj teljességét, annak fizikai jellemzőit, mint például teljesítményét 

kutatták és elemezték. A régészeti kutatás szinte teljes, valamint az ismeretterjesztés részleges 

hiánya odáig vezetett, hogy ma már „ősi magyar íj” számtalan különféle formája és típusa kapható és 

megvásárolható – akár karosszékben ülve az interneten, miközben a kérdéses íj régészeti 

leletanyagból megismerhető tulajdonságai valójában ismeretlenek maradtak. A hiátus kitöltése 

érdekében a vizsgálat értelemszerűen elsőként a rendelkezésre álló források kritikai elemzésére, az 

íjmaradványok megismerésére, osztályozására, a „magyar íj” pontos, lehetőség szerint egyértelműen 

szerkezeti, készítéstechnikai jellegű meghatározására, általában az íj régészeti leletekből való 

megismerhetőségére, végül pedig a „magyar íj” rekonstruálhatóságára kell, hogy koncentráljon. Ezek 

hiányában ugyanis az íjakra vonatkozó további problémakörök és kérdésfelvetések is értelmetlenek 
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maradnak. A Sebestyén munkája óta megtízszereződött leletanyag feldolgozása tehát kiterjedt 

múzeumi raktármunkát igényelt, a feltárt leletek feldolgozása pedig olyan dokumentációs és értékelő 

szempontrendszer kialakítását követelte meg, amit csak több év munkája révén sikerült előbb 

kielégítő, majd megfelelő szintre fejleszteni. Technológiai célú tárgyvizsgálataink során legnagyobb 

meglepetésünkre megnyílt a múltnak mélységes kútja: olyan mennyiségű és változatos minőségű, 

típusú információk özönét lehetett egy-egy szerencsésebb, épebben megmaradt leletről leolvasni, 

ami kutatásunk elején olyannyira megzavart, hogy számos leletet újra meg kellett vizsgálnunk, 

miután sikerült kialakítanunk az általános érvényű attribútum-hierarchiát. A leletek 

információgazdagsága különösen azokban a (gyakori) esetekben volt kegyetlenül zavaró, amikor egy 

adott sírból több, egymással egyeztethető íjapplikáció is előkerült. Ezek végül e leletek bolygatatlan 

sírokban való helyzetének vizsgálatára irányították rá a figyelmünket. Az ennek kapcsán kibontakozó 

kép azonban olyannyira ellentmondásos (vö. például a 242–245. ábrákon bemutatott sírrajzokkal) és 

oly szorosan kapcsolódik egy speciális, szimbolikus, valamint redukcióra, dekonstrukcióra, 

destrukcióra és diszfunkcionalitásra épülő temetkezési szokáshoz, ami éppen az íjmaradványok íjra 

vonatkozó adatainak kinyerését nehezíti meg és esetenként meg is akadályozza. Éppen ezért e 

rendkívül érdekes jelenség vizsgálatától e disszertáció keretein belül el kellett tekintenünk: legfőbb 

módszertani célkitűzésünk a leletek közvetlen vizsgálatához és elemzéséhez való visszatérés miatt 

éppen a pusztán objektív megfigyelések megállapítása és azok összehasonlító értékelése lett, 

mégpedig a temetés során szerepet kapó különféle intencionális jelentésmódosító tényezők 

kizárásával. Az így körülhatárolni remélt „információcsomag” már közvetlenül az íjra kell, hogy 

vonatkozzon, vagyis annak a Kárpát-medencei talajviszonyok közt megismerhető, tehát a földben 

megmaradó részeinek szerkezetére, méretére, alakjára, stb. E tekintetben legbeszédesebbnek az íjak 

merev végein – nevezéktanunk szerint az íjszarvakon – elhelyezkedő szarvapplikációk bizonyultak: 

széles típusspektrumuk, formai gazdagságuk és különleges szerkezeti jellemzőik olyan mennyiségű 

tárgyalandó és elemzendő változatos adatot szolgáltattak, hogy végül terjedelmi korlátok miatt úgy 

döntöttünk, hogy az íj szerkezetének vonatkozásában jóval kevésbé informatív markolati applikációk 

szöveges tárgyalását kihagyjuk e disszertációból, típusfelosztásukat és bemutatni tervezett fényképes 

tábláit viszont a táblakötet képeinek végéhez csatoljuk tájékoztatásképpen. (258–269. ábrák) A 

markolati applikációk egyik formai csoportjának feldolgozását egy többszerzős tanulmányban már 

úgyis közreadtuk, a többi markolati applikáció csoport értékelő bemutatását pedig a lengyel Fasciculi 

Archaeologiae Historicae következő fegyvertörténeti számába adtuk le, így annak megjelenése a 

közeljövőben várható. Végül, noha az íjapplikációk funkciójának általános kérdése a lehető 

legszorosabban kapcsolódik objektív, az íj megismerését célzó tematikánkhoz, e disszertációban a 

kérdést mégsem tárgyaljuk, mert meglátásunk szerint arra csak és kizárólag a különféle típusú, alakú 

és felépítésű markolat- és szarvrekonstrukciók fizikai laboratóriumokban végzett tesztelése, 

szakítószilárdságának vizsgálata adhat majd a jövőben egzakt, tudományos választ. Itt mindössze 

annyit jegyzünk meg, hogy az applikációk külső felszínein viszonylag gyakran megjelenő ornamensek 

(237-241. ábrák) az applikációk díszítéshez való legalábbis felületes kapcsolatát valószínűsítik. 

A 10–11. századi Kárpát-medencei íjapplikációk eurázsiai viszonylatban is magasan, egyértelműen 

kiemelkedő mennyisége és minősége predesztinálja a vizsgált leletanyag, illetve remélhetőleg a 

kutatómunka során elvont megfigyeléseink és következtetéseink jelentőségét. Az ugyanis ekképp a 

nemzetközi íjkutatás és íjrekonstrukciós közösségek érdeklődésére is számot tarthat. Munkánkat 

azonban mégsem nekik, hanem a hazai íjkészítő közönségnek és a honfoglaló magyarok íja iránt 

érdeklődőknek ajánljuk. 
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BEVEZETÉS AZ EURÁZSIAI, PRE-MONGOL KORI MEREVSZARVÚ ÉS -MARKOLATÚ ÍJAK RÉGÉSZETÉBE: 

NEVEZÉKTANI ÉS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSOK 

 

Bevezetés 

Szinte már közhelyszerű tézis, hogy a Kárpát-medence területe a kora középkorban a nagy kelet-

nyugati irányú népvándorlások végpontjaként szolgált: nomád törzsszövetségek és csoportok itt 

találtak végső hazára és alapítottak birodalmat, vagy legalábbis terjesztették ki politikai 

fennhatóságukat a teljes medencére. A régióba érkező szarmaták, hunok, avarok, magyarok, 

besenyők és kunok – hogy csak a nagyobb lélekszámú hullámokat említsük – egytől egyig magukkal 

hozták keletről fegyvereiket, íjászfelszerelésüket. A történettudomány által e többségében 

nomádnak tekintett népcsoportok legfontosabb fegyvere, az íj vonatkozásában a 6–11. századi 

Kárpát-medencei régészeti leletanyag különösen bőséges forrásanyaggal szolgál, annak ellenére, 

hogy a földben jórészt minden szerves anyag elpusztul. Avar kori és 10–11. századi honfoglaló magyar 

temetők összesen közel félezer sírjából ismerünk olyan, agancsból vagy csontból faragott 

applikációkat, amelyeket egykor az íjakon alkalmaztak. Az íjapplikációs sírok magas száma miatt a 

Kárpát-medence az íjkutatásban rendkívül fontos, központi szerep betöltésére hivatott – annak 

ellenére is, hogy a hazai kora középkori íjrégészeti leletanyag jórészt ismeretlen a nemzetközi 

íjkutatás előtt. Ennek elsősorban két nyilvánvaló oka van: egyrészt a hazai leletanyag szinte teljesen 

kiaknázatlan, feldolgozatlan, másrészt pedig a nemzetközi, kora középkori íjakkal foglalkozó 

tudományos közösség felé fenntartott kapcsolati háló igen kezdetleges. A Kárpát-medence unikális 

mennyiségű és minőségű íjrégészeti leletanyaga különösen az Eurázsia más térségeiből ismert (feltárt 

és közölt) forrásanyag mennyiségének, közlésének minőségének és általános forrásértékének 

fényében nyeri el jelentőségét. Ettől függetlenül, a Kárpát-medencei, kelet-európai, közép-ázsiai és 

belső-ázsiai leletanyagok összehasonlító vizsgálata minden íjrégészeti kutatás elengedhetetlen részét 

kell, hogy képezze, hiszen a vizsgált korszakot gyakori és intenzív népmozgások (is) jellemzik: a 

korszak fegyverkutatásának másik, szintén közismert alaptézise szerint ugyanis a kiterjedt 

vándorlások és az azokkal járó háborús, harci cselekmények révén egy-egy fegyvertípus vagy 

fegyvertechnikai innováció gyorsan és könnyen terjedt el az egész eurázsiai steppén. E disszertáció 

egyik fő témáját képező íjrégészeti vizsgálatok esetében is ennek kell megfelelnünk, vagyis 

törekednünk kell arra, hogy a 10–11. századi ún. honfoglaló magyar íjat, pontosabban annak 

régészeti maradványait teljes, eurázsiai kontextusában vizsgáljuk, abban reménykedve, hogy ezáltal 

annak egykori kapcsolatrendszerére némi fényt deríthetünk. Ehhez azonban elengedhetetlenül 

szükséges, hogy átfogó – még ha szükségszerűen hiányos – képpel rendelkezzünk az eurázsiai 

forrásanyagról, az általános íjrégészeti metodikáról, a források értékéről, értelmezhetőségéről, 

nevezéktanról, az alkalmazható kutatási módszerekről, a fontosabb kérdésekről és problémákról. 

Mivel mindezidáig ilyen témájú, összefoglaló igényű munka nem készült, az alábbi fejezetben e 

témák felvázolására teszünk kísérletet. Az íjrégészeti kutatások módszertani megalapozatlanságát 

kitűnően példázza, hogy mindeddig csupán két, tisztán episztemológiai és módszertani célú 

tanulmány jelent meg e vonatkozásban.1 Sajnálatos, hogy e pár oldalas munkák meglehetősen 

nehezen hozzáférhetők, ami talán arra is világos magyarázattal szolgál, miért nem épülhettek be 

                                                           
1
 Gaunt 1983 és Савин-Семенов 1995. 
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szervesen a nemzetközi kutatásba, s miért nem indukáltak további, módszertani szempontú 

vizsgálatokat. 

 

 

Javaslat az íjrégészeti forrásanyag egységes nevezéktani rendszerére 

Mindenekelőtt a fejezet címében olvasható meghatározást (merevszarvú és –markolatú íj) szükséges 

röviden megmagyaráznunk.2 Az eurázsiai íjrégészeti leletanyagról rendelkezésünkre álló ismeretek 

fényében úgy véljük, hogy az íjak evolúciójában legfontosabb invenciónak a merev íjrészek – vagyis az 

íj két végén található merev szarvak és az íj közepén elhelyezkedő merev markolat – kialakítását 

tarthatjuk.3 Meglátásunk szerint ugyanis ez az egyetlen olyan – ráadásul a régészeti leletanyagból 

egyértelműen megismerhető – alapvető szerkezeti jelentőségű karakterisztika, amely kitűnően 

elhatárolja egymástól az első Krisztus utáni évezredre – tehát az e fejezetben áttekintendő korszakra 

– keltezhető íjakat, de az azt megelőző szkíta korszakra,4 illetve az azt követő mongol korra jellemző 

íjak közt is különbséget tesz. (A merevszarvú íj terminust Szőllősy Gábor vezette be a magyar 

kutatásba,5 Fábián Gyula szóhasználata6 nyomán.) A merevszarvú és –markolatú (a továbbiakban 

röviden csak: merev részű) terminussal szemben az olyan általánosan használt megnevezések, mint 

visszahajló (reflex) vagy összetett (composite), ugyanakkor nem alkalmasak a régészeti leletanyag 

megfelelő leírására. Mind a reflex (vagy deflex), mind pedig az összetett (vagy egyszerű) ugyanis 

olyan tulajdonságai az íjaknak, amikre – szerencsés körülmények összejátszása esetén – a 

leletanyagból következtethetünk, pontosabban bizonyos régészeti adatok alapján az adott jellemzőt 

feltételezhetjük, vagy kizárhatjuk. (Természetesen ez az épen maradt íjak alkotta forráscsoportra 

nem igaz, hiszen ott az íjakat magukat vizsgálhatjuk közvetlen módon, miközben a földbe ásott 

sírokból Közép- és Kelet-Európában előkerülő íjmaradványok esetében ezt csak közvetett módon 

tehetjük meg.) Adott íj kompozit minőségének meghatározása Gaunt definícióját7 követve az íjkarok 

összetett szerkezetéből fakad – az íjkarok vizsgálata azonban csak akkor lehetséges régészeti korú 

íjak esetében, ha a kar legalább egy kis része is megmarad. Az íj reflexének vagy deflexének 

meghatározása még ennél is problémásabb, hiszen nem lehetetlen olyan deflexes íjat építeni, ami 

ajzatlan állapotában egy felajzott reflex íj formáját adja vissza: a vajdasági avar kori leletanyagban az 

1990-es évek elején egyes kutatók éppen ilyen íjakat véltek felfedezni.8 Az sem kizárt, hogy az 

intenzív használat és anyagfáradás következtében fellépő úgynevezett húrkövetés, vagyis a karok 

                                                           
2
 A szóban forgó íjak történetére vonatkozó általános érvényű, összefoglaló munkák közt az alábbiak 

mindenképpen említendők: Хазанов 1966, Литвинский 1966, Медведев 1966, Rausing 1967, McEwen 1978, 
McEwen et al. 1991, Credland 1994, Grayson 2000 and Riesch 2009. 
3
 Az egyes íjrészek magyar terminológiáját illetően Sebestyén megnevezéseit követjük: merev markolat, merev 

szarvak, illetve rugalmas kar, vö. Sebestyén 1932, 181, 184. 
4
 Bizonyos vélemények szerint az íjak egyes részeinek merev kialakítása, illetve azok aganccsal vagy csonttal 

való burkolása már a szkíta korban (lásd pl. Boie-Bader 1995, 29), vagy még korábban, már a neolitikumban 
megjelent. Ez utóbbi tézis Okladnikov (Окладников 1940, 107–112) nyomán meglehetősen népszerű az orosz 
nyelvű szakirodalomban (lásd például Савинов 1981, 147), de megjelent jól ismert az angolszász íjkutatásban is 
(lásd például Rausing 1967, 119–121). 
5
 Szőllősy 1992b, 452. 

6
 Például Fábián 1984, 68. 

7
 Gaunt 1983, 42. 

8
 Артемьев-Гайдуков 1992; Ricz-Fabian 1993. 
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reflexének elvesztése olyan mértékű, hogy az eredetileg reflexszel épített íj deflexessé válik. Ennek 

megfelelően a „merev részű íj” terminus bevezetését és használatát javasoljuk, hiszen az adekvát 

módon mutatja be a régészeti leletanyag első pillantásra is legfőbb és legegyértelműbb 

tulajdonságát. 

Az íj egyes részeinek megnevezéseire térve elsőként is azt kell belátni, hogy szinte minden íjfeszítő 

nép saját terminológiát alkotott a szóban forgó fegyverre. Az angol, a kínai, a japán, a koreai és a 

mongol íjnevezéktan9 ma is napi szinten használt, míg mások, például a perzsa, arab, vagy bizánci 

(görög) nómenklatúra bizonyos része írott forrásokból ismert, 10  illetve megismerhető. Más, 

számunkra leginkább releváns terminusok, mint a türk, kazár, avar vagy éppen a honfoglalás kori 

magyar megnevezések sajnálatos módon nem maradtak fenn. A legtöbb, eurázsiai íjrégészeti 

anyaggal foglalkozó tudományos publikáció orosz, német, magyar és angol nyelven született és 

születik, szóhasználatukban azonban csak a legritkábban egységesek, sőt, bizonyos tekintetben 

esetenként akár kaotikusnak is nevezhetők. Mindenekelőtt azonban megállapíthatjuk, hogy a 

felsorolt mai nyelveken használt terminológiák egyike sem felel meg a modern kutatás 

kívánalmainak, illetőleg a kutatáshoz szükséges részletes tárgyleírás és elemzés szakszókincsének, 

hiszen valójában egyiket sem tudományos céllal alkották meg. A német szóhasználat például 

ugyanazt érti a Hebelarm, Hebelend, Hebel alatt, de a Bogenleisten, Bein- vagy Knochenplatten, a 

Bogen-, End-, Knochenversteifung vagy -verstärkung, a (Wurfarm)beschläge, a Bogenplatte vagy –

plättchen terminusok11 is többé-kevésbé azonos íjrészt jelentenek. Nem sokkal különb az angol 

szóhasználat sem, ahol gyakorta tapasztalunk zavart az íj merev végeinek, vagyis szarvainak 

applikációi megnevezése kapcsán: ear-, lever-, siyah-plates vagy –laths egyaránt előfordul, időnként 

olyan jelzőkkel kiegészülve, mint reinforcement, bone, stb,12 miközben a belly plate és a central belly 

lamination további eltéréseket jelez a szóhasználatban.13 Nagyjából hasonló mondható el a magyar 

megnevezésekről is: a többségében állandósult íjvégcsont és markolatcsont megnevezéseken14 kívül 

számos egyéb terminus is használatban van, mint íjközépcsont, középlemezcsont, karvéglemez, 

íjkarvég és íjmarkolat borító csontlemez, stb.15 Ezek általában az egyes íjrészek, de elsősorban az íj 

szarvainak nem egységes megnevezése miatt jelentek meg. Gyakori, hogy az íj szarvait merev karnak, 

vagy karvégnek titulálják – ez a megnevezés azonban könnyen összetéveszthető a rugalmas 

íjkarokkal, így használata semmiképpen sem javasolt. (Ritkán még az is előfordul, hogy a szarvat jelző 

nélkül pusztán karnak, íjkarnak nevezik.16) Mindezzel szemben az orosz definíciók rendszere meglepő 

                                                           
9
 A kínai terminológiára lásd Gawlikowski-McEwen 1994, 109–110, a koreaira T. A. Duvernay – N. Y. Duvernay, 

Korean Traditional Archery 2007 (ezt a munkát sajnos nem sikerült beszereznünk), az általános mongol 
nevezéktanra pedig lásd Varga 2006, 194–197, további hivatkozásokkal. 
10

 A bizánci terminológiára lásd von Fleschenberg 1941–1942 és általában Kolias 1988, 215–218, 229–238. Az 
arab és muszlim íjnevezéktan többségében a 14. századtól gyakorivá váló írott forrásokból ismert (például: 
Kitāb fī ilm an-Nussāb – Öztopçu 2002), lásd Paterson 1966, 69–77 további irodalommal. A legkorábbi, és 
sajnálatos módon még közöletlen Abbāsida-kori furūsiyya-k még rejthetnek további fontos adatokat e 
kérdésben (ezekre lásd Sarraf 2002, 149–152). 
11

 Lásd péládul Werner 1932; Werner 1956; Riesch-Rutschke 2012 és Riesch et al. 2012. 
12

 Az angolszász nevezéktan utolsó átfogó elemzését – kitekintéssel az arab terminusokra – lásd Coulston 1985, 
223–224, Fig. 1. 
13

 Lásd például Hall 2006 és Reisinger 2010 által használt terminusokat. 
14

 Többek közt Szőllősy 1995; Szőllősy 2004; vagy éppen Révész 1996e, 44. Az első, Sebestyén-féle megnevezés: 
hosszú, illetve középső csontlemez (Sebestyén 1930 és 1932). Szőllősy Gábor doktori értekezésének (Szőllősy 
1995) ismeretéért ezúton is szeretném kifejezeni hálás köszönetemet. 
15

 Például Kovács 1993, 2; Kovács 2003, 306. 
16

 Így például Fodor 2005, 81. 
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módon, sokkal pontosabbnak és kifinomultabbnak tűnik mind az angol, a német, vagy a magyar 

szóhasználatnál. Az orosz terminusok ugyanis általában nemcsak az íjapplikáció íjon való helyét 

(markolati, vagy szarvi), de orientációját, helyzetét is megadják.17 Egy orosz íjapplikáció megnevezése 

így szinte mindig két információt tartalmaz (locatio és orientatio/positio). A „центральная боковая 

пластина” vagy „накладка” terminus például olyan íjapplikációt jelöl, amelyik az íj markolatának 

oldalán helyezkedett el. Bizonyos esetekben még így is félreérthető a megnevezés: a 

„фронтальные” jelző például nem egyértelműen jelzi az applikáció orientációját, hiszen az 

ugyanúgy jelentheti az íj cél felé, mint az íjat tartó íjász felé néző oldalát. E jelző kétértelmű 

használatát felismerve V. V. Gorbunov az altáji leletanyag 2006-os klasszifikálásakor ezért már a 

фронтальные - тылные megnevezésekkel operált.18 A рог és рога terminusok ugyancsak zavaróak 

lehetnek, hiszen az íj merev végeit, szarvát az orosz kutatók is előszeretettel hívják anatómiai 

értelemben vett szarvnak (рог), amivel az íjszarvat borító applikációk anyagát (szaru vagy agancs) 

jelölő рога könnyedén összekeverhető. 

Az angol, német és magyar szóhasználatban ugyanakkor jelentős teoretikai probléma is megbúvik: itt 

az íjapplikációk feltételezett funkció (általában: merevítés, erősítés) szerint történő elnevezésére 

gondolunk. A „merevítő” terminus explicit használata azonban kerülendő, mivel az íjapplikációk 

merevítő funkciója mindaddig hipotézisként kezelhető csupán, amíg fizikai labortesztelések pro vagy 

kontra bizonyítékkal nem szolgálnak az applikációval ellátott, illetve a nélkül megépített merev 

íjrészkonstrukciók terhelhetősége és szakítószilárdsága közti feltételezett különbség vonatkozásában. 

Ilyen vizsgálatokat ugyanakkor minden egyes szerkezeti típus esetében el kellene végezni, hiszen az 

egy évezred alatt számos különböző formájú, szerepű és szerkezeti funkciójú íjapplikáció alakult ki az 

íjak általános változási tendenciái során. Hasonló problémák merülnek fel az íjapplikációk anyagának 

meghatározásakor is. A magyar szóhasználatban általánosan elterjedt „csont” minősítés – legalábbis 

a 10–11. századi Kárpát-medencei íjrégészeti leletanyag tekintetében – teljességgel téves: a hazai 

íjapplikációkat ugyanis szinte kivétel nélkül agancsból faragták. Az agancs és csont anyag közti 

megkülönböztetés rendkívül fontos, nemcsak azért, mert az általános közvélekedéssel ellentétben 

nem azonos, vagy hasonló anyagok, de azért is, mert olyan alapvetően különböző mikrostrukturális 

tulajdonságokkal bírnak, amik mechanikai terheléskor műszerek nélkül is nyilvánvalóak, egyszeri 

tapasztalati úton is megfigyelhetőek. A mechanikai terheléskor mutatott különböző viselkedés így a 

két anyag optimális felhasználási területei közti különbséget is meghatározza.19 Az íjapplikációk 

anyagának meghatározásában azonban magától értetődően az archeozoológiai szakvélemény a 

döntő, így azokban az esetekben, amikor ilyen vizsgálat nem áll rendelkezésre, a tárgyak 

megnevezéseiből célszerű elhagyni az anyagnevet. Sajnálatos módon íjapplikációk archeozoológiai 

                                                           
17

 Az orosz terminológiára átfogóan lásd Биро et al. 2009, különösen 413. A fordító által a Hudyakov-
Tseveendorj 1993 tanulmány elé írt előszó (Hudyakov-Tseveendorj 1993, 71–72) mintapéldája az orosz 
terminológia nehezen érthetőségének. A szóban forgó, Ju. S. Hudyakov és D. Ceveendorzh által első 
alkalommal oroszul közölt tanulmány (In: Археологические, этнографические и антропологические 
исследования в Монголии. Новосибирск 1990. p. 126–132) angol fordítása 1993-ban jelent meg a Journal of 
the Society of Archer-Antiquaries folyóiratban (Hudyakov-Tseveendorj 1993), amit aztán újra kiadtak a Journal 
of Korean Ancient Historical Society-ban is (1995, p. 593–608). Mindhárom publikáció reprintje megjelent D. 
Czeveendorzh összegyűjtött tanulmányait újra kiadó több kötetes sorozatban (Монголын археологийн 
судалгаа. Эрдэм шинжилгээний өгуулэл, илтгэлийн эмхэтгэл 1983–1992, 1993-1997 / Археологические 
исследования Монголии II–III. Сборник научных статей и докладов 1983–1992, 1993-1997. Ред. Б. 
Гунчинсурэн. Улаанбаатар. 2003, 2004, 302–309, 359–367 és 210–222).  
18

 Горбунов 2006, Рис. 9–10. 
19

 MacGregor-Currey 1983, O’Connor 1987. 
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meghatározása meglehetősen ritka, 20  különösen, ha figyelembe vesszük feltételezhető 

fontosságukat: a 6–11. századi Kárpát-medencében feltételezésünk szerint kitapintható egy, a 

csontról az agancs anyagra való váltás tendenciája. 

A fenti problémák és nehézségek szem előtt tartásával az alábbiakban olyan nevezéktant javaslunk 

használatra, aminek alkalmazásával az egyes íjapplikációk objektív és egyértelmű meghatározása 

kivitelezhető. Felhasználva és folytatva a magyar íjkutatás hagyományait, az íj egyes részeit a 

továbbiakban a következő módon jelöljük: merev szarvak, merev markolat, hajlós karok és famag. Az 

íjon értett irányokat pedig az orosz kutatás gyakorlatát átvéve az íjat tartó íjász nézőpontjából 

határozzuk meg: frontális irányba esőnek tekintjük az íj cél felé néző oldalát, amit az angolszász 

szóhasználat nyomán gyakorta háti oldalnak (back) neveznek; az íj dorzális, hátsó irányába eső oldalt 

pedig ennek megfelelően az ezzel szemközti, tehát az angolszász nevezéktan szerint hasi oldalt (belly 

side) tekintjük. Az íj frontális és dorzális oldalai közt elhelyezkedő íjoldalakat, illetve irányokat pedig 

laterálisnak nevezzük. Ezek az oldal-, illetve iránymegnevezések egyúttal arra is lehetőséget adnak, 

hogy az applikációk íjon való pozícióját és orientációját a tárgy megnevezésben meghatározhassuk, 

ennek alapján pedig az egyes íjapplikáció csoportok egymástól való elhatárolása is pontosan 

elvégezhető. Ezen túlmenően két újabb terminus bevezetését javasoljuk az íjapplikációk fő formái 

közti különbségtétel céljából. Már első pillantásra is két fő alaki csoportra bonthatóak a Krisztus utáni 

első évezred eurázsiai merev íjapplikációi: a lapos és viszonylag hosszú, arányaiban vékony anyagú 

lemezekre (plate / пластина / Platte), valamint az előzőekhez képest általában rövidebb, zömökebb 

és vastagabb anyagú lécekre (rod / накладка / Leiste). A módszertani kérdések vizsgálata érdekében 

kitágított földrajzi és kronológiai keretek közt értett régészeti leletanyag típusspektruma ismeretében 

az alábbi applikáció megnevezéseket javasoljuk közös használatra: 

 laterális szarvlemez (lateral tip plate / концевая боковая пластина / Seitendplatte) 

 dorzális szarvlemez (dorsal tip plate / концевая тыльная пластина / Rückendplatte) 

 frontális szarvléc (frontal tip rod / концевая фронтальная накладка / Frontendleiste) 

 dorzális szarvléc (dorsal tip rod / концевая тыльная накладка / Rückendleiste) 

 laterális markolatlemez (lateral grip plate / центральная боковая пластина / Seitgriffplatte) 

 dorzális markolatléc vagy –lemez (dorsal grip rod vagy plate / центральная тыльная 

пластина or накладка / Rückgriffplatte vagy –leiste) 

 laterális karlemez (lateral limb plate / плечевая боковая пластина / Seitarmplatte) 

 

Az e dolgozat szűkebb témáját jelentő honfoglalás kori fegyverzet vonatkozásában itt érdemes kitérni 

arra, hogy a 10–11. századi Kárpát-medencei íjrégészeti leletanyagban a fenti típusspektrumból 

melyek azonosíthatóak. Elsőként érdemes hangsúlyozni, hogy a fenti meghatározásokat 

leletanyagunk szempontjából nem típusoknak, hanem csupán típuscsoportoknak tekinthetjük. Az 

íjapplikációk klasszifikációjának első szintjén tehát az applikációnak az azt egykor hordozó tárgyon 

való helyét és helyzetét tekintjük meghatározónak. Ez a felosztás egyúttal értelemszerűen 

megegyezik az applikációk főbb formai csoportjaival is, hiszen az íjak eltérő alakú részeire csak eltérő 

alakú applikációkat ragaszthattak. Megelőlegezve a későbbi fejezetekben újonnan azonosított, vagyis 

a leletanyagban eddig felismeretlen formákat, megállapíthatjuk, hogy a honfoglalás kori Kárpát-

medencében az alábbi íjapplikáció csoportok ismertek (119. ábra): 

                                                           
20

 Lásd például Choyke-Bartosiewicz 1986 és Choyke 1995. 
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 laterális szarvlemez 

 dorzális szarvlemez 

 frontális szarvléc 

 laterális markolatlemez 

 dorzális markolatléc 

A merev íjapplikációk sírbeli helyzetének értékelésekor megkülönböztetünk bolygatott és 

bolygatatlan sírt, amely terminusokkal az íjapplilációk sírbeli helyzetéből kinyerhető információk 

forrásértékét többé-kevésbé megfelelően jellemezhetjük. Ugyanakkor, ahogy egy adott sír 

bolygatottságának mértéke, kiterjedése a sír különböző területeit érintheti, bizonyos esetekben az is 

előfordul(hat), hogy bolygatott, netán rablott sírban in situ, bolygatatlan helyzetű íjapplikációk 

kerülnek elő. Adott sír bolygatottságának megállapítását tehát nem tekinthetjük elégségesnek a 

sírbeli íjapplikációk helyzete forrásértékének meghatározásában: minden egyes sír esetében önálló 

elemzés szükséges e tekintetben. Igen fontos tehát terminológiai szempontból is megkülönböztetni a 

sír, illetve az íjapplikációk bolygatottságát, bolygatatlanságát. Mivel az általunk feldolgozott 

leletanyagban gyakran megfigyelhettük, hogy nyilvánvalóan bolygatatlan sírokban feltárt merev 

íjapplikációk sírbeli helyzete nem felel meg egy íj elvárt felépítésének, alakjának – legyen szó akár 

felajzott, akár ajzatlan íjról – ezért célszerű egy újabb fogalmat bevezetni, mégpedig az „íjszerkezeti 

rend”-et. Ez a terminus arra ad lehetőséget, hogy az íjapplikációk sírbeli helyzetét ebből a 

szempontból is értékelhessük. Megemlítendő az is, hogy még az íjszerkezeti rendben előkerülő 

íjapplikációk esetén sincs arra lehetőség, hogy adott íj – valójában csak a használat által 

meghatározott – felső, vagy alsó szarvát azonosíthassuk valamely szarvapplikációval, 

szarvapplikációkkal. A felső és alsó szarv terminusok tehát mindössze az íjapplikációk sírbeli 

helyzetének leírása és elemzése kapcsán használandó mesterséges fogalmak, így nem az egykori íj 

valós jellemzésére szolgálnak. Végül arra kell kitérnünk, hogy a különféle temetőközlésekben gyakran 

olvasható „íj hossza” terminus és adat felhasználása komoly körültekintést igényel, hiszen általában 

nem ismert, hogy az íjat felajzva vagy ajzatlanul helyezték-e a sírba. Az íjak hossza ugyanis e két 

állapotukban természetesen különböző. 

Szem előtt tartva a vizsgált tárgyak általános „nomád” jellegét, valamint az ebből fakadó, különösen a 

képi21 és írott források22 vonatkozásában fellépő forrásszegénységet, az alábbiakban arra törekszünk, 

hogy a régészettudomány által feltárt és feltárható forrásokat mennyiségük és információik 

minősége alapján röviden bemutassuk. 

                                                           
21

 A tisztán nomád kultúrák realisztikus művészeti alkotásai általában sajnos túl sematikusak a részletes 
tárgytechnikai szempontú elemzéshez. Lásd például a lovasíjász alakokat Bilge Qagan 8. századi halotti 
emlékművénél (Dschingis Khan 2005, 79) vagy a Jargalanti hárfába karcolt figurát (Jacobson-Tepfer 2012, Abb. 
5). 
22

 Az íjkészítésre vonatkozó kínai írott források áttekintését megtaláljuk: Gawlikowski-McEwen 1994, 108–116. 
Az arab nyelvű írott forrásokat pedig korábban már idéztük. 
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A képi források felhasználhatóságáról 

Elsőként is vegyük szemügyre az egykorú, kora középkori íjak képi ábrázolásainak forrásértékét. A 

nomád világot övező letelepedett népek és kultúrák alkotta világban a kutatás által nomádként 

meghatározott merevszarvú és –markolatú íjak ugyanúgy ismertek és használatban voltak, azzal a 

különbséggel, hogy e civilizációk gyakran hagytak hátra olyan művészeti alkotásokat, amelyeken íjak 

szerepelnek. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az elméletileg elemezhető, rendelkezésre álló képi 

anyag olyan mennyiségű, és olyan hatalmas távolságokon, korokon és kultúrákon ível át, hogy annak 

megértéséhez a művészettörténeti alapkutatások és módszerek ismerete elengedhetetlen. Minden 

bizonnyal elegendő lesz ennek illusztrálására egy rövid felsorolás, amely a késő antik és korai iszlám 

szíriai freskóktól (többek közt például Dura Europos, Qaṣr al-Ḥayr al-Gharbī) 23  a szasszanida 

ezüsttálak és sziklareliefek híres lovasíjász ábrázolásain, 24  a tádzsikisztáni Takhti-Sangin-i 

csontlemezek karcolatain,25 a nyugati világ számára többségében még ismeretlen kínai ábrázolások26 

tömegén át egészen a koreai Goguryeo sírok festményeiig 27  tart. Célunk mindezzel annak 

hangsúlyozása, hogy egy óvatlan, nem körültekintő, vagy amatőr elemzés könnyen téves 

következtetésekre és feltételezésekre juthat. 

Ennek fényében a képi ábrázolások régészeti szempontú elemzése mindössze arra szorítkozhat, hogy 

az ábrázolt íjak, íjászfelszerelések, valamint a íj használatának realisztikusságát megítélje, majd 

pozitív elbírálás esetén azt összevesse a régészeti leletanyagból megismert formákkal és 

jelenségekkel. Mivel a 10–11. századi Kárpát-medencéből mindezidáig egyetlen íjász, vagy íjábrázolás 

sem ismert,28 ezért ezúttal egy, a vizsgált anyagunktól térben és időben is rendkívül messzi leletet 

fogunk ebből a szempontból röviden elemezni, hogy ezzel érzékeltessük egy ilyen vizsgálat során 

felmerülő fő kérdéseket. Az üzbegisztáni Kurgantepe (Orlat) lelőhelyen feltárt 2. kurgánból még a 

múlt században előkerült csontlemezeken található faragványok29 kitűnő módszertani állatorvosi 

lónak bizonyultak, (120. ábra) mivel a kurgán temetkezése a képi ábrázolásokon kívül – többek közt – 

íjapplikációkat is tartalmazott. 30  A két forrástípus, vagyis a képi és tárgyi források együttes, 

összehasonlító elemzése a leletanyag többszöri feldolgozása ellenére sem történt meg eddig.31 Éppen 

ezért fontos hangsúlyozni, hogy a csontlemezeken ábrázolt íjak és az ugyanabban a kurgánban feltárt 

                                                           
23

 A Dura Europos-i freskókra lásd pl Downey 2006, Fig. 19; Qaṣr al-Ḥayr-ra Schlumberger 1986, Pt. 34. 
24

 Az ezüsttálakra vonatkozó összefoglaló munkákat lásd Erdmann 1936 és Harper-Meyers 1981. A szasszanida  
lovasíjászat egyik speciális témájának kidolgozását legutóbb Overlaet 1998, 290–297 olvahatjuk. A Taq-i Bustan-
i vaddisznó és szarvas vadászatot ábrázoló reliefekre vonatkozóan lásd például Chegini-Nikitin 1996, Fig. 15–16 
és Otavsky 1998, Abb. 58. 
25

 Litvinsky 2001. 
26

 Így például a Bezeklik-i and Dunhuang-i íjászok (von Le Coq 1925, Fig. 107–108) vagy a Yuang Sixu 740-re 
datálható sírjából származó csodálatos részletességű márvány figurák (China: Dawn of a Golden age 2004, 311–
312, Fig. 203a-b) jól mutatják a kínai civilizáció érzékeny realizmusát a fegyverzet ábrázolásával kapcsolatban. 
27

 Lásd péládul a híres lovas vadászati jelenetet Muyong-ch’ong sírjában (az ún. táncosok sírja): Mural paintings 
of Koguryo 1979, 31; legutóbb: Chai-Shin 2011, de említhetnénk a lovasíjász versenyt vagy más vadászatokat 
ábrázoló freskókat a Tokhung-ri és Changchon kriptákban (Mural paintings of Koguryo 1979, 36–38, 59). 
28

 Az egyetlen ábrázolásról, aminek kapcsán felmerült a kalandozó honfoglaló magyarokkal való azonosításának 
lehetősége, kiderült, hogy 12. századi, tehát nem egykorú az általunk vizsgált leletanyaggal. A kérdésre lásd 
Bóna 2000b,89–90, 1111 a korábbi szakirodalommal. 
29

 Пугаченкова 1989, Рис. 71–72. Új, még részletesebb rajzokat közölt a lemezekről legutóbb Markus Mode 
(Mode 2006, Fig. 1 and 3.b). A korábbi rajzokra lásd Ilyasov-Rusanov 1997–1998, Plate IV. 
30

 Пугаченкова 1989, Рис. 56. 
31

 A lemezek korábbi elemzései sajnálatos módon nem merítették ki teljesen az íjak elemzésének lehetőségeit 
(Пугаченкова 1989, 143-144, Ilyasov-Rusanov 1997–1998, 120). 
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íjapplikációk alapján megismerhető íj számos lényeges ponton eltérnek egymástól. Mivel az 

egyébként is töredékes íjapplikációk bolygatott helyzetben kerültek elő, és mivel a tárgyak képi és 

szöveges közlése sajnos nem kielégítő minőségű, ezért részletes elemzésbe a tárgyak személyes 

ismerete nélkül nem bocsátkozhatunk. Annyi azonban bizonyos, hogy miközben a kurgán laterális 

szarvlemezei bizonyos mértékben íveltek például, addig minden ábrázolt íj szarva egyenesnek 

tekinthető.32 (A lovas vadászatot ábrázoló lemezen látható íjszarvak többsége ívelt ugyan, de ívük a 

szarvak alsó, karhoz csatlakozó részére korlátozódik, így természetesen ezek sem egyeztethetők a 

leletanyaggal.) Érdemes azt is megjegyeznünk, hogy már magukon az orlati csontlapokon is két 

különböző íjtípust és lövéstechnikát láthatunk: a vadászat-jeleneten a megfeszített íjak szarvai 

egymással majd párhuzamosak, míg a csata-jeleneten a megfeszített íjak szarvainak 

meghosszabbított egyenesei határozott hegyesszöget zárnak be egymással. Az előbbi jeleneten jól 

látható az íjak markolata is: négyszögletes és kétszer olyan hosszú, mint az íjászok íjat tartó kézfejei. 

Ezzel szemben az utóbbi csontlapon az íjászok kézfejei teljesen befedik az íjak markolatát, amik ebből 

kifolyólag jóval rövidebbek lehettek, mint a vadász-jeleneten ábrázolt íjaké. (Figyeljük meg az íjak 

tartását is: a vadászok az íjakat a markolat és az alsó íjkarok találkozásánál tartják, míg a harcosok 

pontosan a markolat közepén ragadják meg íjaikat.) Ráadásul a csontlapokon ábrázolt íjak a karok 

aszimmetriája kapcsán is lényeges eltéréseket mutatnak. Mindenképp meg kell említenünk, hogy 

amíg csata-jeleneten természetes arányú lövést, íjfeszítést figyelhetünk meg, addig a vadászat-

jeleneten ennek az ellentétével, természetellenesen túlhúzott íjakkal és anatómiailag lehetetlenül 

hosszú, íjat tartó bal karokkal találkozunk.33 Az ábrázolást készítő személynek a természetellenesen 

hosszú végtagok iránti vonzódását a lovak lábai is ékesszólóan tanúsítják. Ez, valamint a két ábrázolás 

között eddig felsorolt további különbségek értékelése nem lehet itt a feladatunk, az ugyanis éppen 

úgy lehet eltérő „mesterkéz”, kronológiai helyzet, stb. eredménye, mint két valódi, egykori 

lövéstechnika és különböző íj tanúsága. Mivel a kurgánból előkerült íjmaradványokat nem sikerült 

egyeztetni, összefüggésbe hozni az ábrázolt íjakkal, rövid vizsgálatunk teljes kudarcot vallott. A 

régészeti, tárgytechnikai és művészettörténeti források unikális együttállása révén kiemelkedő 

lehetőségeket ígérő orlati lelet végül több problémát és kérdést vetett fel, mint amennyire választ 

adhatott. Az orlati kurgán anyaga így tökéletes példa és intő jel arra, hogy minden egyes íjábrázolást 

részletes önálló és összehasonlító elemzésnek is alá kell vetni, amelynek során az ábrázolás 

realisztikussága mellett figyelembe kell venni a régészeti leletanyagból megismert, megismerhető 

információkat is. 

  

                                                           
32

 Az íjlemezekre lásd Пугаченкова 1989, Рис. 56 és 67, vö. Ilyasov-Rusanov 1997–1998, Plate XIII. és 
Pugachenkova által közölt íjábrázolás-leírásokkal (Пугаченкова 1989, 144). A Рис. 61-en egy egyenes 
szarvlemez látható a 9. kurgánból, de a lemez töredékessége nyilvánvaló. 
33

 A túlhúzott íjak briliáns magyarázatát még Gaunt javasolta 1983-ban (Gaunt 1983, 43), megjegyzése azonban 
sajnos nem vált ismertté az orlati csontlapokkal foglalkozó kutatók számára. 
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Eurázsiai íjapplikációk a Krisztus utáni első évezredben 

Mielőtt a régészeti forrásanyag, vagyis az épen maradt íjak és íjapplikációk kutatásának részletes 

módszertani problémáira térnék, az összehasonlító módszertani vizsgálat alapjául szolgáló leletanyag 

főbb kronológiai és chorológiai jellemzőit mutatjuk be röviden. Célunk ezzel az íjkutatás 

rendelkezésre álló leletanyag mennyiségének és viszonyainak körvonalazása, azért, hogy e 

disszertáció fő témájának tekintett honfoglalás kori magyar íjat a későbbiek során könnyebben el 

tudjuk helyezni az íjak összeurázsiai kapcsolatrendszerében. Az áttekinthetőség fenntartása 

érdekében a leleteket keletről nyugati irányba soroljuk fel, lehetőség szerint követve az egyes régiók 

durva belső kronológiai felosztását. E helyütt csupán a fontosabb munkák és összefoglalások 

idézésére szorítkozunk, de nem tagadhatjuk, hogy egyes tanulmányok nyilvánvalóan elkerülhették a 

figyelmünket, hiszen a szovjet és poszt-szovjet régészeti szakirodalom beszerzése manapság 

meglehetősen nehézkes. Az sem meglepő, hogy a kínai leletanyagra vonatkozó ismereteink rendkívül 

hézagosak – kínai íjapplikációról valójában nem is tudunk, az épen maradt kínai íjakat pedig egy 

későbbi fejezetben mutatjuk be. 

A csontból vagy agancsból faragott merev íjapplikációk funkcióját egymással nagyjából 

párhuzamosan fejtette meg az 1920-as évek végén Pavel Sergejevich Rykov és Csiky Sebestyén 

Károly. 34  Azóta többségében lokális érdekeltségű vizsgálatok és elemzések születtek ebben a 

témában. Mi is csupán egyetlen olyan kísérletről tudunk, amelynek szerzője – több-kevesebb sikerrel 

– olyan szintézis megalkotására törekedett, ami a meghatározott tág földrajzi és kronológiai keretek 

közt lezajlott, íjapplikáció-változást foglalta rendszerbe evoluciótipológiai nézőpontból.35 Az eurázsiai 

íjapplikációk invenciója kérdésében legfontosabb terület a mai Mongólia és Altáj vidéke. Itt a 

nagyjából a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 2–3. századig datálható xiongnu és a xiongnu kultúra által 

alapvetően befolyásolt különféle kultúrák, mint a shurmak, tashtyk vagy bulan-koba, folyamatosan 

növekvő számú íjapplikációs leletanyagot szolgáltatnak a régészeti feltárások révén.36 E leletanyag 

elemzésével számos kutató foglalkozott, így az talán az egyik legjobban, legrészletesebben ismert 

íjapplikációs körnek tekinthető,37 ráadásul modern ásatások egyre több olyan bolygatatlan, jól 

dokumentált sírt hoznak napvilágra, amikben az íjapplikációk sírbeli helyzete is vizsgálható. 

Ugyanezen a területen, de különösen Tuva és a Gorny Altaj vidékén jelentős mennyiségű – noha a 

xiongnu anyagnál kisebb számú – ótürk és poszt-türk (ujgur, kimek) íjapplikáció is előkerült.38 A 

szóban forgó terület íjapplikációinak diakrón vizsgálatára, a xiongnu időktől egészen a késő 

középkorig több kutató is vállalkozott, név szerint D. G. Savinov, Ju. S. Hudyakov and V. V. 

Gorbunov.39 

                                                           
34

 Rykov munkái (П. С. Рыков, Сусловский курганный могильник. In: Ученые записки Саратовского 
государственного университета 1925/4. бып. 3 és Археологические разбедки и раскопки в Нижне-
Волжском крае, произведенные в 1928 году. In: Известия Нижне-Волжского института краеведения 
1929/3.) 1925-ben és 1929-ben jelentek meg (idézi: Werner 1932, 8–9. végjegyzetek és Fettich 1932, lábjegyzet 
23), Sebestyén tanulmánya pedig 1930-ban. Rykov munkáit sajnos nem tudtuk elérni. 
35

 Hall 2006, különösen Fig. 28. 
36

 Lásd például az Egiin gol völgyben feltárt leletanyagot: Төрбат et al. 2003, Riesinger 2010. 
37

 Hudyakov-Tseveendorj 1993, Boie-Bader 1995. Legutóbb lásd Gorbunov-Tishkin 2006 és Reisinger 2010 
további irodalommal. 
38

 Lásd például a ótürk Kudyrge-i (Гаврилова 1965, 87–88), Borotal-i (Кубарев 1985), a Mongun-tajga-i és 
Qarahol-i (Грач 1960) temetők leletanyagát. 
39

 Савинов 1981, Худяков 1986, Chudjakov 2006 és Горбунов 2006. 
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Következő vizsgálandó régiónk a földrajzi és kulturális szempontból is erősen diverz Nyugat-

Turkesztán,40 amit nomádok lakta steppe- és hegyvidékeken kívül, mint a Hunger-steppe, vagy a Tien-

Shan, oázis-alapú civilizációk, mint Khorezm és Szogdia is pettyeznek. Mivel a régió íjapplikációinak 

részletes összefoglalása A. B. Litvinskij tollából már 1986-ban megjelent, 41  így itt csak arra 

szorítkozunk, hogy a térség legfontosabb kérdésére rávilágítsunk: a nyugat-turkesztáni, közép-ázsiai 

merev íjapplikációk legnagyobb része olyan politikai, gazdasági, kulturális civilizációs központokban 

és településeken kerültek elő, mint Topraq-qala Khorezm-ben (Üzbegisztán), Penjikent Szogdiában 

(Tádzsikisztán), Iakke-parsan és Koj-Krylgan-qala, mindkettő ugyancsak Khorezmben. 42  A 

Penjikentben és a mervi Giaur-qala-ban (Türkmenisztán), valamint Topraq-qala and Qaparas 

(Üzbegisztán)43 lelőhelyeken feltárt íjkészítő műhelyek egyértelműen jelzik a térség fontosságát, de 

egyúttal egyediek is, hiszen a római limesek mentén feltárt műhelyeken44 kívül egész Eurázsiából 

mindössze egyetlen másik íjkészítő műhelyt ismerünk, mégpedig Sarkel, Belaya Vezha lelőhelyről.45 A 

régió felsorolt műhelyeinél későbbre datálható ótürk íjapplikációk is több vizsgálatnak volt alanya.46 

Továbblépve (dél)nyugatra, megállapíthatjuk, hogy a szasszanida Irán területéről mind a mai napig 

nem ismerünk íjapplikációt,47 minden bizonnyal az uralkodó temetkezési szokások következtében – 

noha bizonyos területeken, mint például Dailimān-ban, ahol a korhasztásos temetkezési rítust 

gyakorolták a jövő kutatásától talán remélhetünk ilyen leletanyagot is. 

A steppére visszatérve, Kelet-Európában legalább akkora mennyiségű íjapplikáció került elő az elmúlt 

száz évben, mint az Altáj és Mongólia területén – azzal a kivétellel, hogy Kelet-Európából a hun 

invázió előtti korból nem ismerünk íjapplikációkat.48 Az 5. századot követő korszakok kelet-európai 

íjrégészeti anyaga ugyanakkor régóta intenzíven foglalkoztatja a kutatást49 – elegendő itt csak B. 

Anke, E. V. Kruglov, I. L. Izmailov, V. S. Akseenov, V. K. Miheev és K. A. Mikhailov, valamint S. Yu. 

Kainov legutóbbi munkáira utalni.50 Sajnálatos módon ugyanezt nem mondhatjuk el a kaukázusi 

íjapplikációkról: mindössze általános igényű, részleteket nem tárgyaló összefoglalások állnak 

rendelkezésre,51 a különböző múzeumok által őrzött nagy mennyiségű íjapplikációs anyag döntő 
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többsége pedig még mindig közöletlen. 52  A kelet-európai anyagból mindenképpen érdemes 

hangsúlyozni a Sarkel, Belaya Vezha-i gorodishche rétegsorának fontosságát, amely kitűnő 

lehetőséget nyújt a 10–12. századi íjapplikációk különböző típusainak részletes finomkronológiájának 

megalkotásához53 – pontos tipokronológia kialakítása ugyanis különösen nehéz, ha csak nehezen 

datálható síranyag áll rendelkezésre. Közép-Európa és a Mediterráneum ugyanakkor a fentiektől 

alapvetően eltérő képet mutat: merev íjapplikációk, pontosabban laterális szarvlemezek széles 

körben ismertek voltak a római limesek mentén, Britanniától egészen Daciáig,54 érdekes módon 

azonban a hun invázió55 után szinte eltűnnek Európából: csupán egy-két germán temetkezésben 

találjuk meg őket az 5–6. században. 56  Későbbi korszakokból, elsősorban a 10–11. századból 

Lengyelország és Csehország területéről is ismerünk íjapplikációkat, ezek azonban minden bizonnyal 

import fegyvereknek tekinthetők és bizonyosan nem helyi gyártásúak.57 Ezzel szemben az inkább a 

kelet-európai steppe régióhoz sorolható mai Moldova területén a helyi kutatás által „kései 

nomádként” aposztrofált leletanyagban – a terület méretéhez képest – viszonylag nagy 

mennyiségben találunk merev íjapplikációkat.58 Délkelet-Európában Bulgária igazi kakukktojásnak 

számít, hiszen a térség turbulens történelme ismeretében ugyancsak nagy számú íjapplikáció-

előfordulást várhatnánk. Ezzel szemben a Bulgáriából az egyetlen Novi Pazar-i síron kívül csupán 

szórvány íjapplikációk ismertek. 59  A Kárpát-medencei íjrégészeti leletanyag mennyiségéről és 

minőségi tulajdonságairól már esett szó – itt csak azt szeretnénk újra hangsúlyozni, hogy egész 

Eurázsiában ismeretlen az íjapplikációk ilyen rendkívüli koncentrációja ilyen kicsi területen. Ennek 

ellenére a nemzetközi íjkutatásban a Kárpát-medence mindeddig nem kapta meg az őt megillető 

figyelmet – e rövid áttekintés fő célja éppen e megállapítás alátámasztása volt.60 
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Az íjapplikációk belső forráskritikai tanulságai: az attribúció és a sírbeli jelenségek vizsgálatának 

módszertana 

E meglehetősen felületes, de szükséges áttekintés után rátérhetünk jelen fejezet második fő 

témájára, az íjapplikációk hordozta információk típusaira, azok értékére és minőségére. 

Mindenekelőtt azt kell leszögeznünk, hogy a csontból vagy agancsból faragott merev íjapplikációk a 

kora középkori régészeti leletanyag talán legsajátosabb és legkülönösebb összetevőinek tekinthetők, 

hiszen azok valójában egy mechanikai gép alkatrészei61 – ilyenformán ténylegesen egyedülállók, 

hiszen összetettség, bonyolultság és tervezettség tekintetében egyetlen más leletanyagtípus sem 

veheti fel vele a versenyt, legyen szó akár a sírrégészet, akár a telepfeltárások szolgáltatta 

forrásokról. Noha nem kétséges számunkra, hogy egy fazék megformálása és kiégetése, egy penge 

kikovácsolása, netán egy ékszer elkészítése ugyancsak összetett és bonyolult folyamat, ezektől 

azonban az íj gép volta miatt határozottan eltér. A gépnek ugyanis működnie kell nap, mint nap, s 

ahhoz, hogy a gép működőképes legyen, a készítés során meg kell tervezni az egyes alkatrészeket. 

Ehhez azonban – az íj esetében – a készítőnek tisztában kell lennie a gép működésének, vagyis a 

mechanikának az alapjaival. Nem arról van természetesen szó, hogy a korban az íj lenne az egyetlen 

gép, hiszen a fújtató, a szövőszék, netán a szekér is ugyancsak gépnek tekinthető a szerszámok 

sokaságával (pl. eke, lószerszám, stb.) szemben, hanem arról, hogy az íjapplikációk révén a kora 

középkori régészeti leletanyagban – Kárpát-medencei forrásadottságaink mellett – ez az egyetlen 

olyan gép, amelynek egyértelmű régészeti maradványai vannak, sőt mi több, azokból a gép elméleti 

és fizikai rekonstrukciója hozzávetőleges pontossággal elkészíthető. A számos kutató által az 

íjevolúció axiomájaként és kiindulópontjaként feltételezett fejlesztéshez pedig szinte tudományos 

jellegű megfigyelés és összehasonlító analízis szükségeltetik. Nem lehet itt feladatunk e rendkívül 

ígéretes polémia összefoglalása és a kérdés tárgyalása, így összefoglalásként azt hangsúlyozzuk 

csupán, hogy az íjak a kora középkori gépek döntő többségénél is bonyolultabbnak tekinthetők, 

hiszen az íj befektetett munkát, izomerőt alakítja át mozgási energiává. A gondolatot kicsit sarkítva 

azt is felvethetjük, hogy az íj a kora középkori Kárpát-medencei anyagi kultúra egyetlen olyan 

használati tárgya, pontosabban: összetett, energia átalakító gépe, ami a régészeti leletanyagból 

megismerhető és az alapján rekonstruálható. 

Ugyan a merev íjapplikációkat kezelhetjük önálló tárgyakként is a régészeti elemzés során, hiszen 

azokat – legalábbis részben – az íj többi részétől külön készítették, mégsem szabad szem elől 

téveszteni, hogy az íjapplikációk valójában egy komplex, összetett gép alkatrészeinek tekintendők. 

Ennél fogva a rész-egész viszonyrendszer problematikája is közvetlenül vonatkozik leletanyagunkra. A 

komplex tárgyak, a rész és egész viszonyának kérdéskörével tudomásunk szerint eddig mindössze az 

európai neolit kutatás foglalkozott – metodikai szempontból is behatóan.62 E kutatások általános 

eredményei, kérdésfelvetései és szemlélete ugyanakkor a 10–11. századi Kárpát-medencei sírokban 

rendkívül gyakran megjelenő, feltételezésünk szerint szándékosan törött és rongált íjak és íjlemezek 

(mint törött részek és ép egész) értelmezésében is remélhetőleg mintául szolgálhatnak a jövőben. Az 

íjapplikációk régészeti interpretációjának, legyen szó akár tipológiáról, krono- vagy chorológiáról, 

szociális vagy kognitív narratíváról, mindenképpen szem előtt kell tartani az íjak és íjrészek 

viszonyrendszerének problémáit: nem mindegy ugyanis, hogy a kutató az íjapplikációt klasszifikálja, 
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tipizálja, vagy magát az íjat – annak maradványai alapján. Ezt a problémát majd húsz évvel ezelőtt 

felismerte Savin és Semenov, akik koruk íjkutatási gyakorlatát kritizálva úgy fogalmaztak, hogy 

„Соответственно и предметом археологической (но не этнографической) типологии 

оказываются в действительности не сами луки, а только жесткие роговые 

обкладки, причем для различения луков разных моделей чаще используются не 

существенные для реконструкции оружия в целом признаки обкладок, а их 

комплектность. Последняя может косвенно отражать и важнейшие 

конструктивно—технологические особенности луков, но неполнота предстающих 

археологу наборов обкладок (помещение в могилу только фрагментов лука или их 

деревянных основ с полностью или частично снятыми обкладками, а также 

использование обкладок из плохо сохраняющихся материалов — дерева или 

мягкого бычьего рога) делают типологии луков, основанные на комплектности, 

неоправданно дробными и искусственными.”63 

A kutatás ugyanis hajlamos arra, hogy az íjapplikációk tipizálását az íjak egészére kiterjesztve – 

etnikusan determinált – íjtípusokról értekezzen, anélkül, hogy az íjapplikációk íjra vonatkozó 

strukturális és készítéstechnológiai jellemzőit figyelembe venné, miközben ráadásul gyakran nem 

teljes íjapplikáció garnitúrák alapján von le általános érvényű következtetéseket. 

Gondolatmenetünkhöz visszatérve megállapíthatjuk, hogy a sírokból előkerülő íjapplikációk csupán 

közvetve, áttételesen engednek az egykori hordozó tárgyra, vagyis az íj bizonyos jellemzőire 

következtetni. Ennek fényében mindaddig elkerülendő adott íjról, íjtípusról értekezni, amíg az 

íjapplikációk – vagyis a következtetések alapja – minden szempontra kiterjedő feldolgozása nem 

történt meg. 

Ugyancsak alapvető fontosságú megállapítás, hogy a szóban forgó íjapplikációkban jelentős 

mennyiségű információ van „kódolva”. Sajnálatos módon ez az információcsomag ugyanakkor csak 

bizonyos, korlátozott tematikájú kérdésekre adhat választ. Ez az információ azonban nem csupán az 

adott applikáció készítésére, kialakítására, formájára, méretére vonatkozhat, hanem arra az adott 

íjrészre, amire az adott applikációt erősítették: szerencsés esetben a merev íjrész szerkezeti 

felépítésén túl a készítéstechnikai folyamat bizonyos fázisainak szekvenciájára, egymás utániságára is 

következtethetünk. Másrészt az applikációk egyes attribútumai az íjtípusok megismerése 

szempontjából kevésbé használhatónak is bizonyulhatnak, hiszen azok akár az adott íj speciális, 

egyedi tulajdonságait is tükrözhetik. Az íjapplikációkban rejlő információkat tehát annak alapján 

osztályozhatjuk, hogy mire vonatkoztathatjuk őket. Mivel univerzális módszer nem létezik a kód 

felbontására, így ez a belső forráskritikai vizsgálat64 minden egyes típus, altípus és variáns esetén 

külön-külön elvégzendő. Mivel az íjapplikációk fizikai jellemzői, attribútumai különféle adattípusokra 

vonatkozhatnak, ezért különösen fontos megjegyezni, hogy az applikációk szokásos anyaga, vagyis az 

agancs és a csont meglehetősen „puhának” minősül, vagyis a különféle szerszámok, valamint a 

használat elméletileg könnyen nyomot hagyhat rajtuk. Éppen ezért az íjapplikációk bizonyos 

attribútumai vagy fizikai jelenségei szándékolatlanok lehetnek – még ha valójában szándékolt 

tevékenység, mint például a használat másodlagos, esetleg nem kívánt eredményeiről van is szó. A 

használati nyomok (use-wear traces) elemzésén kívül olyan tárgyi jellegzetességekre is gondolnunk 

kell, amik az íj készítése során mintegy másodlagosan jelentek meg az íjapplikációkon. Példaképp 
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említhetjük, hogy megfigyelésünk szerint a merev íjrészek különböző felületeinek végső 

kialakításának, csiszolásának, polírozásának nyomai az íjapplikációk bizonyos részeire is 

áthúzódhatnak. Az íjapplikációkban rejlő információkat tehát különféle megfontolások szerint az 

alábbi módon osztályozhatjuk: az elsődleges funkcionális és szerkezeti adatokon túl másodlagos 

készítéstechnológiai, valamint használati nyomokkal és esetleg szándékolt sérülésnyomokkal is 

számolnunk kell. Az elméleti megfontolások lezárásaként hangsúlyozandó, hogy az információ ilyen 

osztályozása – valójában maga az attribútum analízis, tehát attribúció – legalább annyira nehéz és 

problematikus eredményű munka, mint amennyire nagy a jelentősége a leletanyag értékelésében. 

Sosem lehetünk ugyanis biztosak abban, hogy az épp kiválasztott attribútum tényleg releváns, 

szignifikáns, interpretálható-e, s ha igen, milyen szempontból (kronológia, tipológia, műhelytradíció, 

stb.) értelmezhető? Mely attribútumok vonatkoznak az adott tárgy egyedi megoldásaira, jellemzőire, 

s melyek azok melyek általánosíthatóak egy-egy íjtípus meghatározása érdekében? 

A fenti megállapítások nyomán magától értetődik, hogy az íjapplikációk attribútum analízise kizárólag 

rendkívül aprólékos, csak személyes tárgyvizsgálat során elérhető megfigyeléseken és azok 

összehasonlításán alapulhat. Ehhez azonban olyan leírórendszer és szakszókincs kialakítása 

szükséges, ami mindezt lehetővé teszi. Az előző fejezetrészben tárgyalt, iránymeghatározásokon 

alapuló nevezéktan arra is alkalmas, hogy továbbfejlesztve az íjapplikációk különböző 

attribútumainak leírásában felhasználjuk őket. (121. ábra) Ennek megfelelően az íjapplikációkat 

célszerű felfelé tartva leírni, hogy az olyan irányokat, mint felfelé és lefelé, valamint applikáció 

részeket, mint csúcs és vég egyértelműen használhassuk. A felfelé tartott pozíció szarvapplikációk 

esetében magától értetődő (a húrvájati vég esik a csúcshoz közelebb), míg a markolati lemezek és 

lécek leírásakor ezt a módszert nem követhetjük, hiszen ezek általában bilaterálisan szimmetrikus 

alakúak. A nevezéktan iránymeghatározásainak megfelelően beszélhetünk többek közt egy adott 

íjapplikáció frontális és dorzális széléről, esetleg oldaláról, külső – általában polírozott – és belső – 

általában irdalt – felületeiről, csúcszárásáról és alsó végéről. Ezen részletek kialakításának 

sajátosságai – sok más megoldás és jellemző mellett, mint a tárgy keresztmetszete – alapvető 

fontosságú attribútumoknak tekinthetőek. Sajnálatos módon a különféle publikációk gyakran még 

ezeket az adatokat sem tartalmazzák, a közölt rajzok és szerencsés esetben: fotók minősége pedig 

elsősorban a kiadványok nyomdai lehetőségeinek függvénye. Modern publikációk, köztük egyre 

nagyobb számban orosz munkák65 azonban e tekintetben javuló tendenciát ígérnek. Az íjapplikációk 

régészeti feldolgozását, elemzését célul kitűző kutatások ugyanakkor a kiváló minőségű, 

információban gazdag közlések esetében sem kerülhetik el a leletanyag közvetlen személyes 

vizsgálatát, hiszen mint láttuk, apró, nehezen megismerhető és felfedezhető attribútumok sora 

járulhat hozzá lényegesen az íj(applikáció) értékeléséhez. Ideális sírbeli helyzet és kontextus esetén, 

valamint, ha az itt felvázolt adattípusok rendelkezésre állnak, a merev íjapplikációk alapvetően 

hozzájárulhatnak ugyanis a hordozó tárgy, vagyis az íj pontos megismeréséhez. A merev szarv- és 

markolatapplikációk a szarvak és a markolat szerkezetének, felépítésének, alakjának és méretének 

meghatározásában játszhatnak fontos szerepet. Az íjszarvak és -markolatok konstrukciójának eddig 

jobbára mellőzött vizsgálata olyan, a jövőben remélhetőleg gyümölcsöző kutatási téma lesz, ami az 

egykori íjak szerkezeti megismeréséhez vihet közelebb. A merev íjrészek konstrukció-analízise 

elsősorban az azonos részen elhelyezkedő íjapplikációk egymással való egyeztetésén, 

összeilleszthetőségének vizsgálatán alapszik. Kiindulópontunk szerint az irdalás a ragasztás tartásának 

megerősítésére szolgált a ragasztandó felület növelésével, érdessé tételével – így az íjapplikációkon 
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megjelenő, irdalással borított felületekről is azt tételezhetjük fel, hogy azok egykori ragasztási 

felületek voltak. Az azonos íjrészen elhelyezkedő applikációk irdalt széleinek, felületeinek egymással 

történő egyeztetése így lehetőséget adhat arra, hogy az adott íjapplikációkból megépíthető különféle 

struktúrák létjogosultságát ellenőrizzük és megvizsgáljuk. Kiterjedt irdalt felületek pedig akár a merev 

applikációra ráhúzódó ín, vagy szaruborításra is utalhatnak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy 

szerencsés forráshelyzetű esetekben adott íj merev részének, esetleg részeinek teljes és egyértelmű 

rekonstrukciója is lehetséges. 

A Kárpát-medencei avar kori szarvlemezanyag különösen alkalmas ilyen vizsgálatok elvégzésére. Az 

avar kori frontális, dorzális és laterális szarvapplikációk együttes előfordulás alkalmával ugyanis – 

mint ahogy azt 1930-ban már Sebestyén megfigyelte – teljesen, szorosan közrezárhatják a szarvmag 

minden oldalát.66 Az így kialakult dobozos szerkezet viszont a szarv kiterjedését és alakját pontosan 

meghatározza, ami lehetővé teszi a lelet tökéletes fizikai rekonstrukcióját is. Egy megfelelő 

szarvreprodukció viszont alkalmas arra, hogy a labortesztelés során megvizsgálhassuk az avar kori 

íjszarv terhelés alatt mutatott tulajdonságait. Különféle régészeti szarvtípusok laborvizsgálatainak 

sorától pedig akár az íjváltozások értékelése kapcsán felmerülő kérdésekre is hiteles, objektív 

válaszokat remélhetünk. Azokban az esetekben, amikor a szarvlemezek alsó végei épen maradtak és 

a lemezek illeszkedése pontos, még a szarvhoz csatlakozó íjkarok indulásának szélességét, 

vastagságát is megbecsülhetjük. Laterális szarvlemezek és illeszkedő dorzális markolati applikáció 

esetén ugyanezek az adatok megadhatóak a karok markolati végződésénél is. Mindemellett a 

laterális szarvlemezek alsó végeinek alakja és íve, valamint a laterális markolatlemezek dorzális 

széleinek íve alapján – bizonyos fenntartásokkal – akár az íj szarvszögeinek és markolatszögeinek 

megbecslésével is megpróbálkozhatunk.67 Ugyanakkor az avar kori íjlemez anyag diverzitása és 

szerkezeti jelentőségűnek tekinthető speciális attribútumai (dupla húrvájatok, átfúrt laterális 

markolatlemezek, brutális szélességű laterális szarvlemezek, stb.) olyan jelentős mennyiségben 

tűnnek fel, hogy nem kétséges: azok számos további, még részletesebb íjszerkezeti vizsgálatok 

alapját képezhetik a jövőben. (122. ábra) A szerkezeti rekonstrukciós szempontból rendkívül pozitív 

Kárpát-medencei avar kori leletanyag speciális helyzetén továbblépve a temetési kontextus hordozta 

információk elemzéséhez kell fordulnunk. 

Szem előtt tartva a temetés, mint közösségi cselekmény, cselekedet nyilvánvalóan szelektív és 

szándékolt természetét, 68  egy különösen problematikus és vitatott forrástípushoz érkezünk. 

Mindezek ellenére ideális körülmények közt, tehát bolygatatlan sírban, megfelelő mennyiségben és 

minőségben, in situ íjszerkezeti rendben előkerülő íjapplikációk esetén további fontos információkat 

nyerhetünk az íj egészére vonatkozóan. A sírrajz, pontosabban az íjapplikációk sírbeli helyzete, 

pozíciója és egymáshoz való viszonyának elemzése ugyanolyan aprólékos munkát igényel, mint az 

applikációk attribútumainak vizsgálata. Hiába azonban minden, ha a feltárás során tett pontos 

helyszíni megfigyelések, vagy azok részletes fényképes, szöveges, rajzos dokumentációja hiányzik. 

Sajnálatos módon általános jelenség, hogy sem a hazai, magyar, sem az orosz vagy ukrán, sem a 

mongol nyelvű publikációk nem tartalmaznak az íjapplikációk sírbeli helyzetének elemzéshez 

szükséges részletességű, mélységű információt.69 Az avar kori hazai leletanyaggal foglalkozó munkák 
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például tendenciaszerűen hanyagolják a sírrajzok közlését.70 Ez  viszont tulajdonképpen még a 

legegyszerűbb megfigyeléseket is megakadályozza, ha a vizsgálat csak a közölt dokumentáció alapján 

történhet. Személyes tapasztalatunk szerint azonban olykor még a részletesebben közölt 

dokumentáció is félrevezető lehet, ezért a kutatás során arra kell törekedni, hogy lehetőség szerint a 

közvetlenül az ásatáson készített dokumentációs anyagot használjuk fel az értékeléshez. Ez utóbbi 

egyébként rendre bővebb, így törvényszerűen számos, a vizsgálat számára jelentős 

többletinformációt is tartalmaz. Ugyan a későbbiekben is említjük még, de ezúttal is érdemes 

nyomatékosítanunk a helyszíni megfigyelések fontosságát, amelyek hiánya esetében az adott 

információ végérvényesen elveszik.71 A merev íjapplikációk, de különösen a laterális szarvlemezek, 

hajlamosak összekeveredni a feltárást követő feldolgozás, restaurálás során – különösen igaz ez a 

múlt században végzett leletmentések, ásatások nagy részére, ahol a sír különböző részeiben feltárt 

íjapplikációkat együtt csomagolták el. Ilyenkor általában reménytelen az applikációk 

visszaazonosítása, még a sírrajz vagy sírfotók segítségével is. Összekeveredett leletanyagban a 

szarvlemezek alsó végein található irdalt felszínek kiterjedésének egyeztetése alapján ugyan 

meghatározhatjuk adott szarv összetartozó lemezeit, de az applikációk eredeti sírbeli helyzetének 

megállapítására ez a módszer sem alkalmas. 

Ideálisan megfigyelt és dokumentált bolygatatlan helyzetű íjapplikációt tartalmazó sírok tehát éppen 

ritkaságuk miatt felbecsülhetetlen forrásértékűek. Segítségükkel ugyanis lehetőségünk nyílik az íjak 

olyan jellemzőinek megbecslésére, vizsgálatára, amikre a merev íjapplikációkból még közvetetten 

sem következtethetünk. Célszerű minden ilyen szerencsés leletnek önálló elemzést szentelni, már 

csak azért is, mert tapasztalatunk szerint nincs két egyforma íjapplikációs sír. Fontos azonban azt is 

hangsúlyozni, hogy a sír belső kontextusa jelentősen hozzájárulhat az íjapplikációk végső 

pozíciójához, helyzetéhez. Koporsó vagy deszkafedél használatakor a viszonylag szabad térben lévő íj 

korhadása, bomlása során ismeretlen módon és mértékben deformálódhat, még mielőtt a térbe 

beszivárgó vagy bezuhanó föld nyomása helyhez rögzítené az íj egyes részeit. Az íjat körülvevő 

szerves anyagok bomlása, de különösen a hulla oszlása során történő felfúvódása is hozzájárulhat az 

egyes íjrészek kisebb mértékű diszpozíciójához. Felajzott íj eltemetése esetén a tárolt energia az íj 

olyan jelentős mértékű deformációját is eredményezheti, ami az íj szerves anyagainak elbomlása 

után, csak a megmaradó agancs vagy csont íjapplikációk sírbeli helyzetét ismerve a lelet 

értelmezhetetlenné nyilvánítását, netán vad következtetések levonását okozhatja. Kitűnően példázza 

ezt a 14–15. századi Cagaan Khad-i (Övörhangay aimag, Mongólia) lelőhely barlangi sírjából előkerült, 

épen fennmaradt íj,72  (123. ábra) ami ha jelenlegi deformált állapotában bomlott volna el – 

egyébként valójában nem létező – merev íjapplikáció sírbeli helyzetéből az íj egyetlen tulajdonságára, 

méretére sem következtethetnénk. Ezért vizsgálatainkban a nevezéktanban bevezetett íjszerkezeti 

rend terminust igen megengedően használtuk, vagyis minden olyan sírbeli helyzetet annak 

minősítettünk kutatásunk során – a sírban feltárt íjapplikációk mennyiségétől és minőségéről 

függetlenül – ahol az applikációk nem nyilvánvalóan lehetetlen, abnormális helyzetben kerültek elő. 

A föld nyomása is lényeges faktor lehet az íjapplikációk sírbeli pozíciójának kialakulásában – amint azt 

a Hajdúszoboszló-Árkoshalom temetőjének 128. sírjából előkerült laterális szarvlemezpárról készített 

in situ fénykép mutatja. (124. ábra) Noha a szóban forgó sír kisebb mértékű bolygatottságot 
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szenvedett el, az íjlemezek in situ, bolygatatlanul maradtak a halott jobb humerusa mellett. Az 

íjapplikációk helyzetéről közölt fényképen73  látható, hogy a két laterális szarvlemez eredetileg 

egymással párhuzamosan – Szőllősy Gábor nevezéktana szerint élire állítva – feküdtek a sírban. A föld 

nyomása azonban a szarvmag elbomlásával párhuzamosan szétnyomta a lemezek alsó végeit. Ha a 

föld nyomásának hatását nem vennénk figyelembe, olyan hibrid és sajátos méretei miatt valószínűleg 

működésképtelen szarvszerkezetet kapnánk, aminek alsó fele széles, háromszög átmetszetű, míg a 

felső szakasz négyszöges átmetszetű, erősen szűk. Összefoglalóan megállapíthatjuk tehát, hogy az 

íjapplikációk sírbeli helyzete függ az íj állapotától (felajzott, ajzatlan), szándékosan okozott vagy 

véletlen sérüléseitől, de számos, az íj deformációját és részeinek diszlokációját még bolygatatlan 

sírban is befolyásolni képes tényezőtől is, mint a bomlás gyorsasága, a koporsó megléte vagy hiánya, 

a föld nyomása, a föld kémiai összetétele, stb.. Nem meglepő hát, hogy az olyan ideális sírbeli 

helyzetet mutató leletek, mint például a kirgizisztáni Qalmaqtöbe74 (125. ábra), ahol a merev 

íjapplikációk egy felajzatlan íj elvárt íjszerkezeti rendjében kerültek elő, rendkívül ritkák. Ez az erősen 

negatív belső forráskritikai kép különösen annak fényében sajnálatos, hogy az íj reflexe, valamint az 

íjkarok (a)szimmetriájának meghatározása elsősorban a sírbeli helyzet alapján lenne várható. 

 

 

Épen maradt eurázsiai íjak – a végső forrás 

Az agancsból vagy csontból faragott merev íjapplikációk fentiekben körüljárt, korlátozott belső 

forráskritikai értékével szemben rendelkezésünkre állnak – noha nagyságrendekkel kisebb számban –

többé-kevésbé épen maradt íjak, íjmaradványok is a mai Mongóliából, Dél-Szibériából, Belső-

Ázsiából, de a Kaukázus északi oldaláról és Közép-Ázsiából, pontosabban Nyugat-Turkesztán 

területéről is. Ezek a leletek egyértelműen elkülöníthetőek az íjapplikációktól, hiszen esetükben az 

íjak földben általában elbomló részei is épen maradtak. Az „épen maradt íj” terminus tehát csak a 

lelet földben elbomló anyagának megmaradására utal, de maga a lelet ettől függetlenül lehet 

töredékes is. Az épen maradt íjak felmérhetetlen jelentőségűek az íjkutatás szempontjából: az íjak 

olyan részei, részletei és anyaga ismerhető meg ugyanis vizsgálatukkal, amelyekre az általános 

sírrégészeti – különösen a Kárpát-medencei – körülmények között sosem nyílna lehetőség. 

Ugyanakkor az épen maradt íjak értékelésekor és a sírrégészeti anyag íjapplikációival való 

összevetéskor nem szabad szem elől téveszteni a két forráscsoport durva mennyiségi különbségéből 

fakadó problémákat. A pre-mongol kori Eurázsiából ugyanis mindössze 30–40 épen maradt 

merevszarvú- és markolatú íjat, íjtöredéket ismerünk, így annak eldöntése, hogy az adott épen 

maradt íj bizonyos anyagi, szerkezeti tulajdonságai vajon jellemzői-e a régió, netán az adott korszak 

többi, nem fennmaradt íjának is, rendkívül fogas kérdés. Az íjak nyersanyagai kapcsán különösen 

elővigyázatosak kell legyünk, hiszen magától értetődik, hogy a helyi – akár mikroregionális – flóra és 

fauna szolgáltatta nyersanyagok egy közönséges célú, átlagos íj készítésékor egyértelmű előnyben 

részesülhettek. A Kárpát-medencei kora középkori íjak nyersanyag-kérdéseinek megoldását tehát 

csak határozott fenntartásokkal várhatjuk az eurázsiai épen maradt íjak vizsgálatától. 
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Az eurázsiai épen maradt merevrészű, pre-mongol kori íjak négy olyan főbb régióban csoportosulnak, 

ahol a környezeti, de különösen mikroklimatikai adottságok a földben egyébként elbomló szerves 

anyagok fennmaradását lehetővé teszik. Keletről nyugatra haladva elsőként az Altáj vidéke és 

Mongólia nyugati és középső részei említendők, ahol sziklahasadékokba rejtett temetkezések egész 

sora tartalmazott íjat.  Mindenképpen kiemelendők ebből a leletanyagból a többségében a Shurmak-

korra (nagyjából Kr. u. 1–2. század) datálható, az Altájban és Dél-Szibériában előkerülő úgynevezett 

„íjmodellek”. Ezek a leletek a lekicsinyített méretű, nem működőképes, de forma és kialakítás 

szempontjából a valós fegyvereknek (tőrök, kardok és íjak) pontosan megfelelő, fából faragott és 

gyakorta vörös festéssel díszített75 modellek sorába illeszkednek, amiket a helyi, tuvai lakosság 

előszeretettel helyezett halottai mellé a Krisztus születése utáni első két évszázadban.76 Ezt a sajátos 

temetkezési szokást legmarkánsabban a nyugat-tuvai Kokel-i temetőben figyelhetjük meg, ahol 

legalább húsz sír tartalmazott modell íjat. 77  Egy, csupán online közölt sírlelet alapján azt 

feltételezhetjük Stephen Selby nyomán, hogy az altáji leletekhez hasonló fából faragott modellíjak 

Nyugat-Kínában is ismertek voltak.78 A következő régió a Tarim-medence (Xinjiang tartomány, Kína), 

ahol ugyancsak nagyobb számban fedeztek és fedeznek fel ma is épen marad íjakat különböző, a 

sivatag belsejében fekvő elhagyott telepeken és temetőkben. A Tarim-i íjak nagyobb része a régiót 

átszelő modern autópályás építkezéseket megelőző feltárásoknak köszönhető, kisebb részüket pedig 

a régió 19. század végi, 20. század eleji földrajzi és geopolitikai célú feltérképezése céljából indított 

expedíciók hozták napvilágra (Sven Hedin és sir Stein Aurél utazásai). A Tarim íjak időbeli megoszlása 

meglehetősen furcsa képet mutat: a leletek döntő többsége a Kr. u. 1–5. századból származik, míg az 

évezred második felére mindössze a 8–9. századi Mazār-Tāgh-i tibeti erődből előkerült 

íjmaradványokat datálhatjuk. A Tarim-i íjakat tárgyaló kínai publikációk ritkák és Közép-Európában 

beszerezhetetlenek – a nyilvánvaló nyelvi akadályokról nem is beszélve, ha azonban az 

íjmaradványok előkerülésének üteme nem lassul, akkor a Tarim medence a jövő íjkutatásának egyik 

kulcsfontosságú területévé válhat. Az épen maradt íjak előfordulásának harmadik legfontosabb 

régiója az Észak-Kaukázus, ahol a régóta ismert Moshchevaia Balka-i és a sajnálatos módon elveszett 

gogopsi íjakon túl egy újabb lelet is a 8–10. századi eurázsiai ép íjak csoportját gazdagítja. A fenti 

régiók mellett Nyugat-Turkesztánt és Szíriát is említhetjük, mivel mindkét területről ismerünk, igaz 

kisebb számban ép íjakat. A Baghouz mellett, az Eufrátesz jobb partján található Yrzi-i temetőben 

feltárt csaknem teljesen ép íjnak szentelt hosszú tanulmány már az 1930-as évek végén felhívta a 

figyelmet Szíria fontosságára e tekintetben. Mindeközben a 20. század közepétől meginduló, Közép-

Ázsia feltárására irányuló szovjet expedíciók, és az általuk napvilágra hozott ép íjmaradványok szinte 

teljességgel ismeretlenek maradtak a nemzetközi íjkutatás számára. Biztosan ép íjak kerültek elő 

tudomásunk szerint Besh-Tash-Koroo és Qarabulaq (Kirgizisztán), valamint Topraq-qala (Üzbegisztán) 

lelőhelyeken. (126. ábra) Mindemellett egy sor további lelőhely is ép íjakat rejthetett, mint a 

Kajragach-i 32. számú kurgán, 79  ezek azonban közöletlenek maradtak, vagy a publikációkban 

közzétett adatok elégtelennek bizonyultak jelen értekezés számára. A pre-mongol kori merevszarvú 

és –markolatú épen maradt legfontosabb íjak listáját, datálását, a rajtuk alkalmazott applikációk 

mennyiségét és minőségét, valamint szakirodalmát az alább következő táblázatban foglaltuk össze. A 
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egyes feltárt íjmodellt közöltek – a közölt példányok reprodukciója Kenk 1984-ben megtalálható. 
78

 Selby-Selby 2002. 
79

 Быркина 1970, 124 egy „íj” 1,58 méteres hosszút említ, amit érthetünk akár in situ feltárt íjapplikációk közti 
távolságnak, de ténylegesen épen maradt íjnak is. 
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táblázatból kihagytuk ugyanakkor a még ezen alapadatok megállapítására sem alkalmas, elégtelenül 

közölt és közöletlen leleteket,80 a kisebb jelentőségű szórványokat pedig – mint amilyen az Üyench 

sum-i (Khovd aimag, Mongólia)81 – a táblázat átláthatóságának kedvéért szándékosan hagytuk el. 

 

ÉPEN MARADT PRE-MONGOL KORI MEREVSZARVÚ ÉS –MARKOLATÚ ÍJAK 

LELŐHELY DATÁLÁS CSONT VAGY AGANCS ÍJAPPLIKÁCIÓK HIVATKOZÁSOK 

Altáj régió & Mongólia 

Shombuuziin-Belchir 12. sír 
Khovd aimag, Mongólia 

nincs egyértelmű datálás 
(Xiongnu) 

4 laterális szarvlemez szarvanként; 
2 pár (!) laterális markolatlemez 
1 dorzális markolatlemez82 

Reisinger 2010, 46, Fig. 6–7 

Ialoman II, 
Gorny Altáj, 
Oroszország 

62. kurgán Kr. e. 2. sz. – Kr. u. 1 sz. 
A.D. 

2 laterális szarvlemez szarvanként; 
2 markolatlemez 

Gorbunov-Tishkin 2006, 79, Fig. 
2/2, 2/5 és Fig. 8 

31. kurgán Kr. u. 4–5. sz. n.a. Tishkin-Mylnikov 2008, 96, Fig. 3 

Kam-Tytugem 
Gorny Altáj, 
Oroszország 

“múmia temetkezés” Kr. u. 3–5. sz. 2+2 (?) laterális szarvlemez 
2 laterális és 1 dorzális 
markolatlemez 
1 dorzális markolatlemez 

Худяков-Эбель-Кочеев 1998 

Kuraj IV, 1. kurgán 
Altáj, Oroszország 

feltehetőleg 7–8. sz. szarvlemezek nélkül 
2 laterális markolatlemez 

Евтюхова-Киселев 1941, 110, 
Рис. 50, 52–53 

Jargalant, Khovd aimag, Mongólia 7–8. sz (14C-el datált) nincs Riesch et al. 2012, 184–185, Abb. 

2; Steppenkrieger 2012, 248–249, 

383 

Arcatdel, Bayankhongor aimag, Mongólia 9–11. sz. 

(14C-el datált) 

1 markolatlemez (?) Dschingis Khan 2005, 83–84 

Duguy Cakhir, Bayankhongor aimag, Mongólia 10–11. sz. frontális szarvléc 

(a markolati íjrész nincs meg) 

Steppenkrieger 2012, 304 

Shilüüstey sum, Zavkhan aimag, Mongólia 

(2 teljesen épen marad tíj) 

10–12. sz.  

n.a. 

Steppenkrieger 2012, Abb. 12 on 

p. 334; Bemmann-Nomgunsüren 

2012, 210–211 

Chonot Uul, Khovd aimag, Mongólia 11–12. sz. (14C-el datált) nincs (egy-egy fából faragott 

húrvájati betét a szarvakon) 

Steppenkrieger 2012, 269–270, 

386 

Tarim-medence, Xinjiang, Kína 

Khotan datálatlan 2 laterális szarvlemez szarvanként; 

2 laterális és 1 dorzális 

markolatlemez 

 

Selby-Selby 2002; Hall 2005, 30, 

Fig. 2B, 5, 8B, 9B 

Niya I. temető, M4 sír (95MN1M4) Kr.e. 3. sz. (14C-el datált) n.a. (feltehetőleg legalább két 

laterális szarvlemez szarvanként) 

Hall 2005, 32, Fig. 2D 

a Qum-darya deltájánál lévő 1. számú 

tömegsír 

kb. Kr. u. 2–3. sz. 2 laterális szarvlemez szarvanként; 

feltehetőleg 2 laterális és 1 dorzális 

markolatlemez 

Bergman 1939, 121–123, 129, 

Fig. 30, Pl. 18/10 

Miran 

(két ép íj) 

talán Kr. e. 2. sz. – Kr. u. 4. 

sz. 

az ínburkolás miatt látható szarv- és 

markolatlemezek nélkül 

Hall-Farrell 2008, 90–92, 96–97, 

Fig. 1–8 

Yingpän-i sírok M19  Han-Jin dinasztia (Kr. e. 

206 – Kr. u. 439) 

n.a. Hall 2005, 28, Fig. 3A 

M30 alighanem két laterális szarvlemez; 
markolatlemezek nélkül 

Hall 2005, 29, Fig. 2A, 9A 

Niya 1959 (59MNM001) 

(ún. Minfeng íjként is ismert) 

 

Keleti Han dinasztia 

(K.r u. 25–220) 

 

n.a. 

Hall 2005, 30, 32, Fig. 2C; Bóna 

1991, 236, Abb. 6; Gawlikowski-

McEwen 1994, Fig. 16; Riesch-

Rutschke 2012, Abb. 6 

Niya I. temető  M1 sír  n.a. Hall 2005, 33 

                                                           
80

 Lásd például az úgynevezett „Yuan íjat”, aminről csupán egy fényképet közöltek 2006-ban az ATARNet  
fórumán (http://198.170.107.188/photo/index.php?folder=/Yuan%20Bow/&page=1), vagy az oroszországi 
közeletlen íjakat Ostrov Porechnyj-ből (Hall 2005, 33) és a kaukázusi Rim-Gora-ból (Рунич 1970, 206). 
81

 Kőhalmi 1968, 354–356, Fig. 6/14. 
82

 Az egyszerűsítés kedvéért itt minden dorzális markolati applikációt lemeznek nevezünk, attól eltekintve, hogy 
valójában markolati lécek, vagy lemezek-e. 
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M3 sír Kr. u. 2. sz. vége, 3. sz. 

(14C-el datált) 

szarvlemezekre nincs adatunk; 
ismeretlen mennyiségű és 
minőségű markolatlemez 

Hall 2005, 32, Fig. 3B 

M8 sír n.a. Hall 2005, Fig. 3C, 6; Riesch-
Rutschke 2012, Abb. 9, 14 

Mazār-Tāgh, szeméthalom az erőd alatt 

(2 szarv az 1908-as és 1 szarv az 1913-as 

expedícióból) 

8–9. sz. nincs Stein 1921, Vol. 3: 1288, 1292, 

Vol. 4: Pl. LI; Stein 1928, Vol. 1: 

92, 94, Vol. 3: Pl. VI; Hall-Farrell 

2008, 95–96, Fig. 21–23 

Észak-Kaukázus, Oroszország 

Gogops 1865 

(ún. Majkop íjként is ismert)83 

ún. késő-alán 

(kb. 8–10. sz.) 

egyetlen laterális szarvlemez 

maradt meg; 

alighanem markolatlemezek nélkül 

Arendt 1934, Abb. 25; Савин-

Семенов 1992b; Hall 2005, 33, 

Fig. 4A,  8C, 9D 

Podorvannaya Balka, Nizhnij Arkhyz 1989 8–9. sz. 2 laterális, 1 dorzális, 1 V-alakú 

frontális szarvlemez szarvanként; 

2 laterális markolatlemez 

Тихонов-Хафизова n.d.84 

Moshchevaya Balka85 1974 

az ún. „szenmurv-temetkezésből” 

(Ermitázs, Szentpétervár) 

8–10. sz.86 szarvlemezek nélkül 

2 laterális markolatlemez 

Милованов-Иерусалимская 

1976; Ierusalimskaja 1996, 107–

109, 223, Abb. 133–134. Hall 

2005, Fig.4B,8D 

Moshchevaya Balka 1978 (КГИАМЗ, 

Krasnodar) 

nincs egyértelmű datálás, 

feltehetőleg 8–10. sz. 

2 laterális, 1 dorzális szarvlemez 

szarvanként; 

2 laterális markolatlemez 

Каминский 1982, 48–50, Рис. 

1/1–9; Hall 2005, 34, Fig 7, Fig. 

9/C 

Zmej 3, 14 és 15. katakomba sírok87 10–12. sz. nincs adat, de minden bizonnyal 
lemezek nélkül 

Кузнецов 1961, 71, 87, 92, 112, 
114 

Nyugat-Turkesztán 

Topraq-qala, Khorezm, Üzbegisztán 

legalább 4 ép íj88 

Kr. u. 3. sz. 2 laterális szarvlemez szarvanként; 

2 laterális, 1 dorzális markolatlemez 

Толстов 1952, 34–35, Рис. 22; 

Топрак-Кала дворец 1984, 216, 

218, 220, Рис. 88 

Qarabulaq, Kirgizisztán 

4 íj89 

Kr. u. 2–4. sz. 2 laterális szarvlemez szarvanként; 
2 markolatlemez 

Баруздин 1961, 61–62, Рис. 11. 

Besh-Tash-Koroo II. temetkezés, Kirgizisztán 7–8. sz. szarvlemezek nélkül; 
2 laterális, 1 dorzális markolatlemez 

Табалдиев 1996, 47–48, Рис. 
10/2–3 

Eufrátesz-völgy, Szíria 

Yrzi/Baghouz, al-Bukamal-lal szemben Kr. e. 2. század vége – Kr. 
u. 3. sz. 
 

2 laterális szarvlemez szarvanként; 

markolatlemezek nélkül 

Brown 1937 

Egyiptom 

Belmesa datálatlan csak 2 in situ laterális szarvlemez 
maradt meg 

Coulston 1985, 233–234, Fig. 15–
18 

 

Az ép íjleletek rövid áttekintése után térjünk rá e leletek fő forráskritikai jellemzőire. A nemzetközi 

kutatóközösség épen maradt íjak iránti érdeklődése igen felfokozott – ékes példája ennek, hogy 
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 Erről az íjról sokáig úgy vélték, hogy Moshchevaya Balka-ról került elő (lásd például Ierusalimskaja 1996, 107 
és 196. lábjegyzet). A. M. Савин és A. I. Семенов ugyanakkor egyértelműen bizonyítani tudta, hogy a szóban 
forgó íj a Gogops folyó mellől került elő (Савин-Семенов 1992b, 202) és azonos a V. V. Arendt által 1934-ben 
közölt úgynevezett Majkop-i íjjal. 
84

 Egy másik tanulmányról is tudunk, amelyik az Arkhyz-i íjat tárgyalja (Н. А. Тихонов – Е. Н. Хафизова, 
Сложносоставной лук из Нижне-Архызского городища. In: Первая абхазская международная 
археологическая конференция. Сухум 2006. p. 328–330 idézi Тихонов-Хафизова n.d., a 4. lábjegyzetben), ez 
azonban sajnos nem volt elérhető számunkra. 
85

 Az Ermitázs három további ép íjmaradványa maradt közöletlen (Ierusalimskaja 1996, 107, 223), de ahogy a 
katalógus szerzője sugallja, számos további íjmaradványt őriznek a Kurdzhinovo-i múzeumban. 
86

 Roth 1999, 526–528. 
87

 Tudomásunk szerint a Zmej-i leletek publikálatlanok maradtak, és csak a V. A. Kuznecov által megadott rövid 
leírások állnak a kutatás rendelkezésére. 
88

 Az egyes íjak jellemzői, méretadatai ismeretlenek, az ásató csak általános leírást adott közre. 
89

 Az egyes íjak jellemzői, méretadatai ismeretlenek, az ásató csak általános leírást adott közre. 
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egyre több tudományos íjreprodukció készül külföldön az ép íjak által (is) szolgáltatott adatok 

alapján.90 Mindenekelőtt azt kell leszögeznünk, hogy az épen maradt íjak csoportja az egyetlen 

közvetlen forrásunk a kora középkori íjak számos jellemzőjére, legyen szó az íj földben elbomló 

anyagáról, szerkezetéről, vagy készítésének technológiai vonatkozásairól. Az ép íjak forrásértékének 

ismeretében aligha tagadható, hogy részletes, minden szempontra kitérő feldolgozásuk, 

összehasonlító elemzésük elengedhetetlenül fontos az eurázsiai íjkutatás fejlődése szempontjából. 

Éppen ezért sajnálatos, hogy e leletek javarészt elégtelenül dokumentáltak és közöltek, tényleges és 

részletesebb feldolgozásról pedig mindössze hét esetben beszélhetünk (Belmesa, Yrzi, Kam-Tytugem, 

Jargalant, Moshchevaya Balka 1974 és Gogops). A Moshchevaya Balka-i 1978-as és a Topraq-qala-i 

íjak ezzel szemben túlságosan is általános leírást kaptak, míg a többi leletet csupán rövid, 

semmitmondó bemutatásra találták méltónak. A leletek nagyobb része így szigorúan véve valójában 

még közöltnek sem tekinthető, gyakran mindössze az előkerült íjak mennyiségéről értesülünk (pl. 

Qarabulaq). Különösen jellemző ez a lakonikusság a régebbi, főként szovjet publikációkra. Az íjakról 

közzétett illusztrációs anyag ugyancsak elszomorító szegénységű. Az adott íj szerkezetét és 

felépítését bemutató és értékelő, keresztmetszetekkel bőven ellátott rajzzal mindössze négy esetben 

találkozhatunk (Yrzi, Qarabulaq és Topraq-qala), míg az íjak állapotát, formáját és méreteit rögzítő, 

esetenként keresztmetszetet is feltüntető rajzzal rendelkeznek Khotan, Yingpän M30, Qum-darya, 

Yrzi, Belmesa, Besh-Tash-Koroo, Gogops, Podorvannaia Balka and Moshchevaia Balka 1974, 1978 

íjai.91 A hiányos és elégtelen dokumentáció, illetve feldolgozás különösen azokban az esetekben 

sajnálatos, amikor az íj elveszett (Gogops), darabjaira hullott (Qum-darya) vagy utólag, a raktározás 

során elrohadt (Podorvannaya Balka). A feltárt leletek feldolgozása, újrafeldolgozása mellett tehát az 

íjak állagmegőrzése is alapvető feladata lesz a jövő íjkutatásának. Ahogy az új, természettudományos 

anyagvizsgálati eljárások és technológiák, mint például a DNS meghatározás (DNA profiling), egyre 

nagyobb teret nyernek a régészetben, úgy fog az épen maradt íjak jelentősége tovább nőni, hiszen az 

íjak nyersanyagai (például a csont-, bőr- vagy halenyvek) közti finom különbségek detektálására is 

számíthatunk. Sajnálatos módon még az olyan közönséges, de alapvető fontosságú és nem destruktív 

vizsgálati technológiák – mint a komputertomográfia (CT-scann) vagy a röntgenfelvétel – is csak a 

legritkább esetben kerültek alkalmazásra. Jellemző, hogy habár a Jargalant-i, a Chonot-Uul-i és a 

Khotan-i íjakat ilyen vizsgálatoknak is alávetették,92 az eredményeket és felvételeket csupán a 

Khotan-i íj esetében közölték. Az íjak faanyagának dendrológiai meghatározásai szerencsére jóval 

nagyobb számban állnak rendelkezésre (Jargalant, Chonoot-Uul, Topraq-qala, Moshchevaya és 

Podorvannaya Balka, Mazār-Tāgh, Yrzi és Kam-Tytugem), azonban szinte kivétel nélkül csak magát az 

eredményt, de nem a vizsgálatot közölték.93 Egyes esetekben, mint például Mazār-Tāgh, a faanyag 

meghatározása nem dendrológiai analízisen alapult, hanem a feltáró Stein makroszkópos 

megállapításán. További íjmatériák, mint a szaru és ín esetében is gyakran találkozhatunk szakmailag 

nem megalapozott anyag meghatározásokkal. Az íj szaruanyagának tudományos vizsgálatáról két 
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 Riesch et al. 2012 és Riesch-Rutschke 2012. (Az utóbbi munka egy, csak íjapplikációk alapján épített 
rekonstrukció, de alkotói tervezésekor hangsúlyosan használtak fel az egykorú épen maradt íjak tanulságait.) 
91

 Az említett íjkeresztmetszetek többségét Andrew Hall összehasonlító elemezése céljára reprodukálta: Hall 
2005, Fig. 8–9. 
92

 A Jargalant-i és Chonoot Uul-i íjakon végzett anyagvizsgálatok rövid leírását lásd Steppenkrieger 2012, 383, 
386, a Khotan-i íjét lásd Selby-Selby 2002. 
93

 E vonatkozásban lásd még Riesch-Rutschke 2012, 85, és 25. végjegyzetet. 
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esetben tudunk: Yrzi, ahol csak a meghatározás olvasható, de az alkalmazott módszer nem,94 

valamint Jargalant, ahol a sajnos sikertelennek bizonyult DNS vizsgálattól reméltek eredményt.95 

Újra fell kell hívjuk arra a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló információ minőségének ismerete 

alapvető jelentőségű, hiszen annak hiányában fennáll az esélye, hogy téves következtetésre jutunk. A 

kazahsztáni Aqtöbe II erőd 7. épületének romjai közt feltárt bolygatatlan sírt hozhatjuk példának: a 

leletet eredetileg 1968-ban, egy Nyugat- és Közép-Európában nehezen hozzáférhető kötetben 

közölték,96 (127. ábra) így a sír fontosságát felismerve Bóna István a hun korról szóló máig alapvető 

monográfiájában a sír és a sírmellékletek rajzait apróbb módosításokkal újra közreadta.97 Bóna 

kötetének német nyelvű fordítása révén a sír még nagyobb publicitást kapott.98 A részletes sírrajzon 

vastag, fekete sávokkal feltüntetett íjkarokat látva könnyen épen maradt íjra következtethetnénk, de 

legalábbis az íjkarok mérete, íve, aszimmetriája, stb. egyértelműnek tűnik. A sírrajz ugyanakkor 

megtévesztő, mivel az eredeti közlemény szövegében azt találjuk, hogy “деревянные части 

истлели”, vagyis az íj fa részei elpusztultak.99 Az Aqtöbe-i interpretált sírrajz tehát jól demonstrálja, 

hogy a dokumentáció figyelmetlen felhasználása milyen félreértésekhez vezethet. További 

példaképpen említhetjük, hogy a futólag már említett altáji modell íjak esetében más jellegű, de 

ugyancsak az ép íjmaradványok felismerésének problémájával szembesülhetünk. A Kokel-i 

temetőben ugyanis a modell íjakon kívül merev íjapplikációk is előkerültek – a két lelettípus azonban 

egy esetben sem fordult elő azonos sírban. 100  Noha a modell íjak meghatározása magától 

értetődőnek tűnhet a tárgyak kicsi mérete, festése és egyszerű felépítése alapján (általában egyetlen 

darab fából faragottak és sem szaru, sem ínréteget nem ragasztottak rájuk), a sírok jelentős részéből 

azonban olyan töredékek kerültek elő, amiket akár funkcionális, valós íjak töredékeinek is 

tarthatnánk. Ilyen például a 26/XXXVII temetkezésből ismert, szegecselt szerkezetű famaradvány.101 

Ugyanakkor a két leletcsoport – vagyis az ép íjmaradványok és modell íjak – elválasztása általában 

sajnos éppen a közölt információk elégtelensége miatt nem végezhető el. 
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 Brown  1937, 2. 
95

 Steppenkrieger 2012, 383. 
96

 Максимова et al. 1968, 75, Рис. 31. 
97

 Bóna 1991, 235 és Abb. 3 on p. 14. 
98

 Lásd például Riesch-Rutschke 2012, 78. 
99

 Максимова et al. 1968, 75. 
100

 Lásd Вайнштейн-Дьяконова 1966, 258–277 az 1950-es években feltárt sírokra vonatkozóan. (A 9. és 68. 
kurgánokból fa modell íjak (?) és merev íjapplikációk egyaránt előkerültek – ezek a kurgánok azonban 
megsemmisültek, de legalábbis erősen bolygatottak, így nem tudhatjuk, hogy azonos sírokról is van-e szó: 
Вайнштейн-Дьяконова 1966, 268-269, 276–277.) Az 1960-as években feltárt sírokra lásd Вайнштейн 1970 és 
Дьяконова 1970a; 1970b. 
101

 Вайнштейн 1970, Рис. 70. S. I. Vajnstejn megállapítása szerint a maradvány modell íj töredéke (uo., 78). 
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Összefoglaló megjegyzések 

Végül nem állhatunk ellent annak a késztetésnek, hogy – mégoly pontatlan és hevenyészett – 

általános, összefoglaló kronológiai és chorológiai vázlatot nyújtsunk a merevszarú és -markolatú íjak 

kutatásának különféle forrásairól. Elsőként arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az épen maradt íjak és a 

merev íjapplikációk elterjedési területei általában nem fedik egymást. Miközben a merev íjapplikáció 

anyag elsősorban a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 2. századig a (xiongnu) Altájban és Mongóliában, a 6–8. 

századi (ótürk) Dél-Szibériában, Altájban és a Tien-Shan területén, végül a 6–11. századi (avar és 

magyar) Kárpát-medencében és a (bolgár, kazár, besenyő, stb.) kelet-európai steppe-régióban 

sűrűsödik, addig az épen maradt íjak döntő többsége a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 4. századig tartó 

horizontból Xinjiang, a 7–11. századból Altáj és Mongólia, a 8–10. századból pedig Észak-Kaukázus 

területéről került elő. Jelenlegi ismereteink szerint Nyugat-Turkesztán lehetne az egyetlen olyan 

régió, ahol merev íjapplikációk és épen maradt íjak együtt jelennek meg nagyobb számban azonos 

kronológiai horizontban, itt azonban a célzott íjkutatás tudomásunk szerint még csíráiban sem 

létezik, így még a leletanyag vázlatos felmérése és értékelése is nehézségekbe ütközik. Két közvetlen 

forrásunk térben és időben jelenleg szinte kikerüli egymást, ezért a két lelettípus tipológiai 

összevetése, együttes értékelése többségében azokra az épen maradt íjleletekre korlátozódik, 

amelyeken merev íjapplikációkat is alkalmaztak. Az ép íjak és a merev íjapplikációk általános 

egyeztethetősége olyan kérdés tehát, ami nehezen megválaszolható. E vonatkozásban is érdemes 

röviden visszatérni a Kokel-i temető modell íjaira: a modelleket ugyanis nyilvánvalóan az eredeti 

példányok nyomán készítették, azokat másolva – vagyis a modellek és a funkcionális íjak közt 

közvetlen formai hasonlóságot tételezhetünk fel. Ezt alátámasztani látszik, hogy minden Kokel-i 

modell íj szarva egyenes, szarvszögeik pedig meredekek – mindez egyezik a temetőben talált merev 

szarvapplikációk többségével.102 Bizonyos temetkezésekből azonban – mint például a 26/III/1–2. vagy 

a 26/XXVI. sírokból103 – teljes hosszukban ívelt laterális szarvlemezeket ismerünk, ami viszont nem 

jelenik meg a modell íjakon. A modell íjak, valamint a szarvapplikációkból kikövetkeztethető 

szarvszögek eltérései is külön vizsgálatot érdemelnének. Mindenesetre, akárcsak Orlat esetében, a 

Kokel-i leletek is arra figyelmeztetnek, hogy elhamarkodott következtetések és konklúziók levonása a 

leletanyag részletes vizsgálata nélkül könnyen tévútra viheti a kutatást. 

Láthattuk azt is, hogy a képi ábrázolások a realisztikus megjelenítés hiánya és az absztrakció miatt 

csak ritkán használhatóak fel forrásként az íjkutatásban. A merev íjapplikációk, valamint sírbeli 

helyzetük ezzel szemben fontos – noha korlátozott tartalmú – információkkal szolgálhatnak, 

szerencsés külső forráskritikai helyzetben és aprólékos elemzés eredményeképpen. Az ép 

íjmaradványok éppen ezért megkerülhetetlenül fontosak a kutatás számára, hiszen a kutatandó tárgy 

teljességét, az íj olyan jellemzőit és tulajdonságait ismerhetjük meg általuk, amire sem a szűken 

értett régészeti leletanyag (tehát az íjapplikációk), sem pedig művészettörténeti (tehát képi) források 

vizsgálata révén nem nyílik lehetőségünk. Az ép íjak szolgáltatta teljes körű, illetve a merev 

íjapplikációkból kinyerhető részleges információcsomagok és adattípusok értékelési lehetőségei 

kapcsán már említettük az információ relevancia problémáját. Az alábbiakban két olyan szempontot 
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 A szarvak következetes egyenességére több kutató is felfigyelt, azt Kokel-i sajátosságnak (típusmeghatározó 
attribútumnak) tekintve: vö. például Hudyakov 2. és 3. típusaival (Худяков 1986, 65–68), de lásd még Boie-
Bader 1995, 29 valamint Hall 2006, 66, és Fig. 28. 
103

 Вайнштейн 1970, Рис. 12/19–22 és Рис. 52/1–2, 6–7. (Vö. Hudyakov 1. típusával – Худяков 1986, 64–65.) A 
26/XXVI. sír különösen érdekes, mivel itt teljes szarvapplikáció szett került elő, amiből egy ívelt volt, a többi 
pedig egyenes. 
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tekintünk át röviden, amelyek közrejátszhatnak adott íj jellemzőinek, tulajdonságainak kialakításában 

és kialakulásában: az íjkészítés általános infrastrukturális kérdése mellett érinteni fogjuk a szándékolt 

íjfejlesztés elméleti problematikáját is. 

Első kérdésünk arra irányul, hogy mikor, milyen gyakorisággal, milyen esetekben számolhatunk azzal, 

a „megrendelő vagy vásárló harcos ízlése, ügyessége, testi ereje”104 megszabta az adott íj jellemzőit, 

a felhasznált anyagok minőségét. A kérdést az íjgyártás szervezettségi szintjeivel összefüggésben 

igyekszünk megvilágítani. Ehhez mindenekelőtt az íjkészítés időtartamának hosszát kell figyelembe 

venni. Az íjkészítés bizonyos munkafázisainak szezonalitása közismert, legyen szó akár 

nyersanyagbeszerzésről, akár adott hőmérséklethez, levegő páratartalmához igazított tevékenység 

elvégzéséről, de az egyes munkafázisok közti szükségszerű, meglehetősen hosszú, akár több hónapos 

száradási periódusok sem hagyhatóak figyelmen kívül. A magyar kutatásban Sebestyén nyomán 

elterjedt és toposzszerűen felbukkanó öt-tíz éves, kiemelkedően hosszú elkészítési idő105 téves 

képzetét Fábián Gyula cáfolta saját rekonstrukcióinak dokumentálásával.106 Megállapításait a szakma 

egyöntetűen elfogadta.107 Tanulságos adalék, hogy a kínai íjkészítési hagyományok szerint egy íj 

elkészítése hozzávetőlegesen 3 évig tartott, de a mesterek egyszerre számos íjon dolgoztak, így 

mindig volt frissen elkészült, eladható íjuk.108 Ezúttal ne az eltérő időtartamra koncentráljunk, hanem 

a munka szervezésére. Kétségtelen ugyanis, hogy még a Fábián által 6–8 hónapra leszorított – a 

száradási periódusok és a szezonális munkák miatt – a feltehetőleg elérhető minimális készítési idő is 

meglehetősen sok, ahhoz képest, hogy egy penge kovácsolása például akár pár hét alatt is 

elkészülhet. A merevszarvú és –markolatú íjakat használó és készítő, letelepedett, közép-ázsiai, kínai, 

kaukázusi civilizációkban és kultúrákban minden bizonnyal üzemelő permanens íjkészítő műhelyek 

ezt a hosszú, legalább fél éves várakozási időt folyamatos gyártással és készlet kialakításával 

áthidalhatták. A fentiek alapján, egykorú források hiányában az íjkészítés szervezettségének három 

valószínű szintjét különíthetjük el: 1) a folyamatosan íjat gyártó műhelyek, 2) a többségében 

rendelésre dolgozó mesterek, végül pedig 3) az önmaguknak jobb-rosszabb íjat készítők feltehetőleg 

népes serege. Az íjkészítés ugyanis nem feltétlenül ördöngösség, mert – ahogyan azt Fábián kitűnő 

érzékkel felismerte – egyes munkafázisai más, általános kézműves mesterségekben gyökereznek, az 

alkalmazott anyagok (fa, szaru, ín, agancs, csont, kéreg) pedig általános felhasználású anyagok, noha 

természetesen minden mester saját maga által kifejlesztett, örökölt és titkolt eljárásokkal, 

megoldásokkal (is) dolgozhatott. Itt érdemes megemlítani azoknak a mai mongol íjkészítőknek az 

ismereteiket kezdetben megosztani vonakodó magatartását, amivel Varga Ferenc szembesült 

esetenként mongóliai anyaggyűjtése során. 109  Jakus Kálmán és Fábián Gyula rekonstrukciós 

munkássága a tökéletes példa arra, hogy az íjkészítés technikái kitartó munkával autodidakta módon 

újra felfedezhetők és elsajátíthatók. Ugyancsak igen valószínűnek tűnik a többségében rendelésre 

dolgozó mesterek léte akár a honfoglalás, akár az avar kori Kárpát-medencében. Elsősorban ezekkel 

számolt Cs. Sebestyén Károly is, amikor „kisipari egyenkénti gyártásról” írt. 110  Természetesen 

nagyobb népességkoncentrációjú, központi szerepű helyeken – legyenek azok akár mozgó, nomád 

jellegű hatalmi centrumok – a 10–11. században sem zárhatjuk ki folyamatosan dolgozó műhelyek 

                                                           
104
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 Fábián 1967, 100; Fábián 1984, 74. 
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 Legutóbb Fodor 2005, 81–82. 
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meglétét. Ezek azonban a „tömegtermékek”, valamint az általános célú fegyverek mellett éppúgy 

gyárthattak az átlagosnál jobb minőségű, speciális célú (harci, vadász, stb.), esetleg „személyre 

szabott” íjakat a szűkebb katonai kíséretnek, az elit harci értékű csapatoknak, mint reprezentatív 

megjelenésű, netán keletről beszerzett különleges anyagokból épített, szimbolikus jelentőségű 

példányokat a politikai hatalom gyakorlóinak. Az íjkészítés mindhárom szintjén számolhatunk tehát 

azzal a lehetőséggel, hogy a készítendő fegyvert „személyre szabva” igyekezhettek előállítani. Az 

autodidakta íjkészítők és a kisebb gyakorlatú, csak esetegesen íjat készítő mesterek esetében 

azonban aligha tételezhetünk fel olyan kifinomult gyártási technikákat, megoldásokat, mint egy több 

generáció óta működő műhelyben: ezek így kisebb eséllyel járhattak sikerrel egyedi íjak építéskor. 

Kétségtelen ugyanakkor, hogy az íj tervezésekor még a tapasztalt és gyakorlott íjkészítő mester sem 

képes tökéletes pontossággal meghatározni a születendő íj főbb jellemzőit, erejét, hiszen az 

alkalmazott természetes anyagok és kézműves módszerek következtében valójában minden íj egyedi 

lesz.111 Összefoglalásképpen megállapíthatjuk tehát, hogy a megrendelő, vásárló igényeihez vagy 

fizikai tulajdonságaihoz való igazodás korántsem lehetett olyan mértékű, hogy azzal általánosan 

magyarázhassuk a leletanyagban megfigyelhető különféle eltéréseket. 

A szándékosan egyedi tulajdonságú íj megépíthetőségének kérdéséhez kapcsolódik az íjevolúció, 

íjfejlődés problémaköre is. Az íj készítőjének ugyanis mindkét esetben olyan ismeretekkel kellett 

rendelkeznie, ami az íj egyes részeinek kialakítását közvetlenül összeköti az íj működését jellemző 

tulajdonságokkal. Megfelelő mérési metódusok, műszerek hiányában az íjkészítőknek aligha volt 

lehetősége arra, hogy objektív módon, több szempontból összehasonlítson két íjat, íjszerkezetet – ez 

pedig nyilvánvalóan elengedhetetlen feltétele az íjak tervező fejlesztésének. Az íjak merev részeinek 

alakjában, az íjak szerkezetében megfigyelhető változások okát tehát inkább abban a valójában nem 

szándékolt tipológiai variációban kereshetjük, ami természetes jelenség kézműves termelés esetén, 

különösen, ha egy adott „tárgytípust” több kézműves készít. Mindehhez járul, hogy  

 „az ismeretek hagyományos, alapvetően szóbeli és gyakorlati átadásán és 

felhalmozódásán alapuló fejlesztő munka szinte mindig megáll a már használható 

megoldás megtalálásánál, nem megy el az optimális megoldás kikísérletezéséig… Végső 

soron a történelmi íjak változásait ugyanúgy a generatív kreativitás szabályai határozták 

meg, mint a hagyományos kultúrákban minden eszközét.”112 

Szőllősy Gábor véleményéhez csatlakozva magunk is vitathatónak találjuk az általános érvényű, a 

fegyverek hatékonyságának folyamatos fejlesztésén alapuló íjevolúció tézisét. Számunkra ezúttal 

mindebből csak az a fontos, hogy az ipari forradalom előtti logikai rendszerek és műszerhiány nem 

tették lehetővé az íjak működésének részletes megismerését, s az íj annak ismeretében való tudatos 

és szándékos módosítását. A többi terméktől adott tulajdonságaiban szándékoltan eltérő íjak 

készítése tehát csak bizonyos, valószínűségi határok között volt lehetséges. Ezt felismerve a 

továbbiakban az a feladatunk, hogy az ép íjleletek és a merev íjapplikációk nyújtotta 

információspektrumból kiválasszuk azokat, amelyeket régészeti és fegyvertörténeti szempontból 

általánosabban is értékelhetünk, s nem csupán az adott íjra vonatkozóan tekinthetünk fontosnak. 

Savin és Semenov munkássága nyomán joggal vélhetjük úgy, hogy e szempontból adott íj jellemzői 

közül legfontosabbnak az íj szerkezeti felépítését, más néven: konstrukció-technológiáját 

tekinthetjük. E szerkezeti jellegek közé a merev íjrészek konstrukcióján túl (keresztmetszet, 
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rétegeltség, általános alak, stb.), az egyes íjrészek egymáshoz rögzítésének módszerein kívül 

(különféle csapolási megoldások, ragasztás, stb.), az íjak aszimmetriája és reflexének mértéke, vagyis 

a szarv- és markolatszögek általános nagysága is beletartozhat. Feltehető, hogy ezzel szemben adott 

íj, illetve az íj részeinek méretezése (hossza, szélessége és vastagsága), a merev íjapplikációk megléte 

vagy hiánya, valamint az alkalmazott nyersanyagok inkább esetleges, pillanatnyi megoldások 

eredményeinek tekinthetőek, amit javarészt inkább a műhelyhagyományok és körülmények, például 

a rendelkezésre álló nyersanyagok, valamint az íjkészítő képességei és lehetőségei, s csak 

legutolsósorban a megcélzott piac, vagyis a megrendelő igényei, elvárásai határoztak meg. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a klasszifikáció, tipológia és kronológia kérdései, valamint a 

leletek általános értékelése szempontjából a legfontosabbnak az íjak ezen szándékolt strukturális 

tulajdonságait tekinthetjük. E jellemzők vizsgálatával és körvonalazásával nem csupán az íjkészítés 

különböző műhelyeinek, műhelyhagyományainak kimutatását és körvonalazását kísérelhetjük meg, 

de azok az eurázsiai merevszarvú és –markolatú íjak változásának megértése szempontjából is döntő 

jelentőségűnek bizonyulhatnak.  
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A 10–11. SZÁZADI KÁRPÁT-MEDENCEI ÍJAPPLIKÁCÓK KÜLSŐ FORRÁSKRITIKAI PROBLÉMÁI 

 

„Az ily erélylyel, körültekintéssel és a jegyzetek folytatott gyűjtésével 

felhalmozott anyag nem sokára Pilint hazánk egyik legkitünőbb 

neveként fogja megörökíteni. – Így  – és csak így szabad, és kell a 

régiek sírjait felbontanunk! A ki egyebet tesz: megfosztja a jelent és az 

egész utókort tanulmányai alapjától!” 

(Rómer Flóris, 1873) 

 

„hihetőnek tartom, hogy e sírt nem emberek dúlták fel, hanem 

ragadozó állatok abban az időben, mikor még itt szájízelőre találtak” 

(Végh Adorján, 1881) 

 

Munkánk e fejezetének koncepciója és célkitűzése Kovács László egyik fontos munkájáét, a 10–11. 

századi Kárpát-medencei kétélű kardok forráskritikai adattárának összeállítását követi. 113  E 

disszertáció egyik fő célja a 10–11. századi Kárpát-medence íjapplikációinak lehetőség szerint minél 

teljesebb körű feldolgozása, ezért ennek első lépcsőjét természetesen a leletanyag felgyűjtése és 

információs értékének meghatározása kell, hogy jelentse, vagyis annak számba vétele, hogy mi áll a 

kutatás rendelkezésére. Jelen fejezet gerincét ezért egy olyan katalógus alkotja, ami a Kárpát-

medencei 10–11. századi íjlemezt tartalmazó sírok külső forráskritikai jellemzőit tartalmazza. Ezáltal 

egyúttal a dolgozatban vizsgálandó leletanyag mennyiségéről is számot adhatunk. Az íjlemezes és -

léces sírok felgyűjtése már csak azért is szükségszerű, mert mind a két, közismerten legnagyobb 

leletgyűjtésből (és azok térképezéséből) kimaradt ez, a 10–11. századi Kárpát-medence sírjainak oly 

jellegzetes és sajátos lelettípusa.114 Tisztában vagyunk azzal ugyanakkor, hogy néhány íjlemezes sír 

kimaradhatott a táblázatba foglalt katalógusból, illetve bizonyos esetekben a feltüntetett adatok és 

megállapítások felülbírálatra, kiegészítésre szorulhatnak. A katalógustáblázat információit már csak 

azért is kellő óvatossággal kell kezelni, mert ezen tanulmánynak első, 2007–2008-ban készített 

változatában még csupán az szakirodalom adataira támaszkodhattunk. Az azóta eltelt évek során a 

Kárpát-medence íjlemezeinek döntő többségét személyesen is megvizsgálhattuk, így több esetben 

sikerült a közölt adatokat pontosítani és kiegészíteni. A többéves tárgyvizsgálati kutatómunkának 

köszönhetően a katalógus naprakésznek tekinthető, azt ugyanis minden esetben igyekeztünk 

kiegészíteni az újabban publikált, vagy hírül adott íjlemezekkel, íjlemezes sírokkal, illetve azokkal a 

publikálatlan anyagokkal, amiket számos kutató és megyei múzeumi munkatárs önzetlen segítsége 

folytán személyesen megvizsgálhattunk.115 A II. világháborúban során elveszett és megsemmisült 
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ismeretterjesztő céllal készülnek, így az e tanulmányban vizsgált forráskritikai szempontok és adatok hiánya 
semmiképpen sem róható fel nekik, elszórtan kiolvasható adataik felhasználása pedig ennek fényében etikátlan 
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leletanyagról pedig Kalmár János rajzos jegyzetei alapján kaphattunk viszonylag részletes képet.116 A 

nagy mennyiségű információ miatt azonban meglepő lenne, ha tévedések és elírások egyáltalán nem 

szerepelnének a táblázatban. Végül az is magától értetődő, hogy a katalógus továbbfejlesztése már 

csak a régészeti forrás sajátos, folyamatosan növekvő mennyiségi jellege miatt sem elkerülhető. 

Illetve, ahogy Kovács László fogalmazott több mint tíz éve: „a jegyzék közreadásának az adatok 

hozzáférhetővé tételén kívül még az is a célja, hogy felhívjam a figyelmet az adatgyűjtések 

módszertani nehézségeire”.117 S bár az utóbbi időben örvendetesen szaporodnak a forráskritikai 

szempontokat is szem előtt tartó, a honfoglalás kori leletanyaggal foglalkozó feldolgozások, 118 

nyugodtan hozzátehetjük az idézethez: a figyelemfelkeltés az adatgyűjtések e vonatkozásának 

fontossága tekintetében sem elhanyagolható. 

 

 

Külső forráskritika: módszertani megjegyzések 

Mivel e helyütt nem adhatunk átfogó kutatástörténeti elemzést a módszer elméleti tárgyalásáról, 

ezért az alábbiakban csupán néhány megjegyzésre szorítkozunk. Elsősorban is egy sajátos jelenségre 

kell felhívnunk a figyelmet: jellemző, hogy általában csak egy-egy leletanyag feldolgozása kapcsán 

olvashatóak a régészeti szakirodalomban forráskritikai vonatkozású megjegyzések, önálló 

monográfiát pedig nem ismerünk, ami a régészeti forráskritika módszertanáról értekezne. Az 

egyetlen tanulmány, ami tematikusan e módszert vizsgálni (pontosabban: bevezetni) hivatott, 

elsősorban a leletanyag földrajzi és mennyiségi reprezentativitására koncentrál, s a munka rövidsége 

miatt más alapvető kérdések felvetésére nem került benne sor.119 (Ennek ellenére a szerző majdnem 

pontosan ugyanarra a végkövetkeztetésre jut, mint jelen disszertáció szerzője.) Nem meglepő tehát, 

hogy a módszert egységes rendszerbe foglaló, összegző munka csak az ezredfordulón jelent meg.120 A 

(külső) forráskritika ilyen sajátos kezelése a Kárpát-medencei népvándorlás és honfoglalás korának 

kutatására is jellemző: a módszer fogalmi tisztázásának igénye nélkül figyeltek fel jelentőségére. Több 

mint 30 évvel ezelőtt azonban Bakay Kornél a forráskritika elhanyagolásában rejlő veszélyekre 

figyelmeztetett nagy nyomatékkal: 

„nem ritkán átvettünk – és átveszünk – nemcsak hipotéziseket, hanem kutatási 

szemléletmódot is anélkül, hogy elfogulatlan kritika alá vennénk az adatokat és a 

következtetéseket”.121 

                                                                                                                                                                                     
és zavaró lenne. Ezért nem került feltüntetésre például a legújabban előkerült nagykörűi temető több íjlemezes 
sírja. Ugyanakkor, a már előzetes közleménnyel röviden bemutatott Dabas-vencelkei temető két íjlemezes 
sírját, a rendezett kiállítás alapján rendelkezésre álló „többlet információt” (íjlemezes sírok száma, az íjlemezek 
típusa és mennyisége) feltüntettük a táblázatban. 
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 Így többek közt például Rád-Kishegy és Szakály lelőhelyek esetében. A Kalmár-jegyzetek ismeretéért itt is 
szeretnénk kifejezni hálás köszönetünket Kovács Lászlónak, illetve a kéziratot megöröklő Langó Péternek. 
117

 Kovács 1994–1995, 153. 
118
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A röviden felvázolt kép azonban erősen csalóka lenne, ha nem emlékeznénk meg egy kitérőben a 

Kralovánszky Alán, K. Éry Kinga és Nemeskéri János által kidolgozott – s a kutatás részéről méltatlanul 

elfeledett122 – reprezentációs értékszámolási módszerről, amely ismereteink szerint egyedülálló a 

magyar népvándorlás kori régészet kutatástörténetében.123 E metódus szerint adott temető, vagy az 

egyes sír(ok) több szempontból meghatározott reprezentációs értékeit (az eredeti tanulmányban: 

representative values) összesítve megkapjuk azt az értéket, ami jelzi az adott temető, vagy sír 

információs értékét, vagyis az egészhez, a maximumhoz viszonyított értékvesztettségét, tehát 

lényegében a felhasználhatóságát. A módszer a temetők egésze esetében azok feltártságát, 

topográfiai megfigyelését, dokumentálását, stb. veszi figyelembe, míg az egyes síroknál a régészeti és 

antropológiai adatokon túl a dokumentáció mennyiségét és minőségét is bevonja a vizsgálatba 

(sírleírás, sírrajz, stb.). Ezt tehát tulajdonképpen a régészet (külső) forráskritikai módszer programadó 

kidolgozásának tekinthetjük – ugyanakkor a fogalmi tisztázás itt is elmaradt.124 A metódus javára szól 

egyszerűsége és átfogó, bármilyen szempontok szerinti alkalmazhatósága. Hátránya viszont – amely 

az egyes értékek alapvetően szubjektív meghatározásában rejlik – véleményünk szerint 

értelmetlenné teszi az egymástól egyébként is esetenként független forráskritikai jellemzők 

számszerűsített értékeinek átlagolását, valamint a végső eredmény alkalmazását az egész régészeti 

egységre. 125  Nem lesz haszontalan tehát, ha az alábbiakban a (külső) forráskritikai módszer 

fogalmának tisztázására kísérletet teszünk.126 

A forráskritika célját, feladatát viszonylag könnyű megfogalmazni: alkalmazásával adott forrás 

„információs értékét” (német terminussal: Aussagewert, -potential, -kraft) reméljük megállapítani, 

vagyis azt, hogy a forrás hordozta információk (milyen mértékben) valódiak vagy hamisak. Szerepe a 

kutatási folyamatban alapvető és egyértelmű: a vizsgált forrás hordozta információk elemzése előtt 

azok biztosságának meghatározása elengedhetetlen. A módszer célmeghatározásának 

könnyebbségével szemben viszont jóval nehezebb dolgunk van annak tisztázásakor, hogy mit 

ért(het)ünk forráskritika alatt, tehát maga a módszer pontosan mit és hogyan vizsgál. 

Legegyszerűbb abból a meghatározásból kiindulni, amit a régészeti forráskritika fontosságára 

elsőként rámutató Hans Jürgen Eggers adott: 

„Was man heutzutage in Kreisen der Urgeschichtsforschung unter „Quellenkritik” 

versteht, kann man am bequemsten in dem bekannten Werk von Jacob-Friesen über 

„Grundfragen der Urgeschichtsforschung” nachlesen. Dort versteht man unter 

„Fundkritik” die Feststellung, ob ein Fund echt oder gefälscht; bei einem echten, ob der 

Fundort gesichert, ob die Fundumstände bekannt, ob er von Laeien geborgen oder bei 
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 Éry-Kralovánszky-Nemeskéri 1963. 
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és hatásaira a magyar régészetben lásd Laszlovszky-Siklódi 1991. 
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einer wissenschaftlichen Grabung von Fachleuten gehoben wurde. Also alles Fragen, die 

sich auf die Zuvelässigkeit der Überlieferung einer Quelle beziehen – nicht auf die 

Zuverlässigkeit der Quelle selbst!”127  

Korának forráskritikai felfogását kárhoztatta e helyütt Eggers, rámutatva arra, hogy a módszer ezen 

megfogalmazása nem foglal magában minden szempontot, a régészeti forrás minden olyan 

jellemzőjét, amit annak feldolgozása során kritikával kell illetni.128 Véleménye szerint tehát nemcsak a 

lelet „hagyományozódásának”, de attól függetlenül magának a leletnek a forráskritikai elemzése is 

szükséges. A forráskritika e két vizsgálati területének elméleti szétválasztása alapján vezette be 

Manfred K. H. Eggert a fentebb már említett alapvető módszertani munkájában a külső és belső 

forráskritika fogalmát (außere und innere Quellenkritik). 129  Ugyanakkor a két vizsgálati 

terület/forráskritika szétválasztása, egymástól való elhatárolása korántsem megnyugtatóan történt: 

azok ugyanis egymással több esetben átfedésben maradtak.130 A két forráskritika elhatárolásának 

zavarai akkor válnak különösen nyilvánvalóvá, ha figyelembe vesszük, hogy Eggert egy új fogalom 

alkotásával (Quellenaufbereitung) ráadásul kiemelte a régészeti forráskritika által ellenőrzendő 

adatok közül mindazokat a folyamatokat, eseményeket, amelyek a forrásra annak előkerülése után 

hatnak. Holott ő maga hívta fel korábban a figyelmet arra, hogy a konzerválás, restauráció, 

rekonstrukció (is) megváltoztat(hat)ja a forrást, az általa hordozott információt, illetve számos 

információ elvesztét eredményezheti.131 Definícióit így éppen emiatt nem fogadhatjuk el: hiszen ha 

egy forrás információs értékét akarjuk meghatározni (lásd: a módszer célja), akkor egyszerűen nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket a tényezőket sem. Ezért az alábbiakban röviden arra törekszünk, 

hogy a régészeti forráskritika fogalmának újraértelmezésével a gyakorlatban is használhatóbb 

alternatívát kínáljunk a problémára. 

Térjünk vissza röviden a probléma gyökeréhez. Kérdésünkre: Mit vizsgál a forráskritika? az alábbi 

válasz adható: minden olyan tényezőt, ami a forrás által (potenciálisan) hordozott „eredeti” 

információkat meghatározza, megváltoztat(hat)ja, megsemmisít(het)i. Ezzel viszont egy másik, és 

jóval bonyolultabb problémakör területére tévedtünk, hiszen a forrásértéket változtató faktorok 

jelentős részét akkor ismerhetjük fel/meg, ha tudjuk, hogy az adott régészeti forrás milyen 

információkat hordozhat. Ugyanakkor nem lehet feladatunk itt ennek a problematikának akárcsak 

rövid elemzése sem, mert az jóval túlmutatna a dolgozat eredeti célkitűzésén. Azt azonban 

mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi elmélet-módszertani elemzésektől a szándékolt, 

illetve funkcionális forrásjellemzők szétválasztásával (intentionale und funktionale Daten) 

forráskritikai szempontból még nem kapunk elégséges választ kérdésünkre.132 Közelítsük meg tehát 

azt egy másik (processzuális) irányból. 

A megoldást annak a folyamatnak a felvázolásában vélhetjük megragadni, ami az adott múltbeli 

tárgy, jelenség keletkezésétől régészeti forrássá válásán át egészen addig tart, amíg az éppen aktuális 

kutató fel, vagy újra fel nem dolgozza azt. Ez a folyamat tehát időben felfelé nyitott, és nem 

korlátozódik az egykori tárgy, jelenség „régészeti forrássá” válása utáni periódusra. A folyamat 
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lényege a konstans információvesztés.133 A teljes folyamatot számos tényező befolyásolja és alakítja, 

de ezek lényegében két csoportra oszthatók: a kulturális és a környezeti faktorokra (az angol 

terminus szerint: cultural and environmental formation processes).134 Előbbibe nézetünk szerint 

nemcsak a múltbeli kulturális hatásokat (tulajdonképpen a később régészeti forrássá váló 

tárgy/jelenség létrejötte, élete a kapcsolódó szimbolikus-gondolati információkkal egyetemben) kell 

sorolnunk, hanem a jelen (jövő) és a régészeti forrás közti viszonyt meghatározó faktorokat is 

(dokumentálás, feldolgozás, maga a kutató, stb.). 

A folyamat első fázisában működő múltbeli kulturális faktorok közül számunkra talán legfontosabb a 

– fentebb már említett – deponálás során történő szándékolt, illetve véletlenszerű kiválaszt(ód)ás – 

sírrégészeti források esetében természetesen inkább az előbbiről beszélhetünk. 135 A környezeti 

tényezők többségükben a következő periódus alatt hatnak, ami az eltemetődéssel veszi kezdetét: a 

természeti környezet (esetünkben: föld) biológiai, kémiai, fizikai romboló/átalakító kontextusa lesz 

meghatározó.136 Az ebben a közegben bekövetkező változások vizsgálata a tafonómia feladata – noha 

e tudományágat kezdetben csak az állati maradványok fosszilizációjának megértésére-vizsgálatára 

használták.137 A tafonómia módszerei, kérdésfeltevése, szemlélete azonban alkalmas arra, hogy a 

földbe kerülő bármiféle szerves anyag változását, degradációját is elemezhesse.138 (Nem véletlen, 

hogy a fogalom hamar létjogosultságot nyert a frissen, jelenleg is (ki)alakuló ún. igazságügyi 

(régész)szakértői tudományban (forensic archaeology and anthropology).139 Az igazságügyi szakértői 

vizsgálatok számos olyan, a történeti korok kutatásával foglalkozó régészettudomány számára is 

rendkívül fontos, megfigyelést és eredményt tettek, megismételhető, illetve egészében, 

kontextusában vizsgálható forrásuknak köszönhetően, amik a jövőben minden bizonnyal alapvető 

szemléletváltásra kényszerítik majd a tradicionális régészetet is.) A következő, újfent kulturális 

tényezők által meghatározott fázis már az „eggerti Aufbereitung”, vagyis a lelet 

feltárulásától/kiásásától a publikálásig, feldolgozásáig terjedő folyamat. Mindhárom fenti fázis 

(kulturális-természeti-kulturális) során olyan „szűrők” (Filtermechanismen) lépnek működésbe, amik 

az eredeti információ-mennyiséget csökkentik, vagy a hordozott információt megváltoztatják.140 A 

leletanyag információs értékét kialakító, majd befolyásoló, változtató és csökkentő tényezők a teljes 

folyamat során működhetnek: 
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készítés – használat – depozíció – post depozicionális folyamatok – feltárulás/ásatás – 

dokumentáció – feldolgozás – publikáció. 

Ugyanakkor, a három fázis közül csak az utolsó kettő szűrői, pontosabban csak azoknak is csak egy 

része vizsgálható objektív tudományos módszerekkel. A környezeti fázis (tafonómiai) faktorainak 

többsége természettudományos mintavételt, forrást és elemzést követel, így kiesik a szűken értett 

régészettudomány vizsgálati köréből.141 A szűrők jellegük szerint két csoportra oszthatóak: külső és 

belső faktorokra. A fenti folyamat viszonyrendszerében azokat a szűrőket nevezhetjük belsőnek, amik 

az „eredeti” régészeti forrást – értve ez alatt a kiásás előtti pillanatot – meghatározzák, külsőnek 

pedig azokat, amik a kiásástól kezdve megváltoztatják „eredeti” információs értékét. A határ azonban 

nem egyértelmű és tiszta. Ha ugyanis azt tekintjük kiindulópontnak, hogy a múltbeli tárgy/jelenség, a 

hozzá tapadó szimbolikus-gondolati információkkal képezett (egyébként folyamatosan változásra 

képes és változó) egysége utoljára közvetlenül a (legutolsó) deponálásnál létezett, akkor a 

tafonómiai, post-depozicionális folyamatok is külső tényezőknek tekinthetők, hiszen az „eredeti” 

információs egységet változtatják meg. 142  Visszautalva a gondolatmenet elején hozott Eggers 

idézetre, az alábbi kérdésre szűkíthetjük a problémát: mit értünk hagyományozódás (Überlieferung) 

alatt? E disszertáció szerzője inkább az utóbbi meghatározás felé hajlik, a problémát azonban nyitva 

kell hagynunk. 

A szűrők külső-belső szempont szerinti csoportosításával viszont olyan meghatározást nyertünk, 

amely alkalmas az eggerti külső és belső forráskritika terminusok új tartalommal való feltöltésére. 

Ennek alapján külső forráskritikának tehát azt a módszert tekintjük, amely a leletanyag 

depozíciójának pillanatától kezdve foglalkozik az azt érő hatásokkal, tehát többségében az „eggerti 

Aufbereitung” kritikája. A gondolatmenet elején említett és idézett tanulmányban Kristian 

Kristiansen is hasonlóan fogalmazta meg a forráskritika lényegét konklúziójában – igaz, elméleti 

megalapozás nélkül: 

„In summary, source-critical analysis examines the effect of factors that have influenced 

the representativity of the sources from the time they ceased to be an active part of a 

culture.”143 
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vagy bolygatatlanságának megítélésére gondolunk. 
142

 Vagyis a probléma az alábbi régészetfilozófiai kérdésre vezethető vissza: „Mikortól/mi által válik (valami) 
régészeti forrássá?” (de valójában: „Mi a régészeti forrás?”). A lehetséges két válasz a fentiek tekintetében: a 
depozíció, illetve a kiásás/feltárulás. Mivel azonban a régészeti forrás (avagy e vonatkozásban inkább már: a 
múlt reminiszcenciája) időben folyamatosan változik (lásd információ átalakulása, -vesztése), ezért aligha 
tekinthető ilyen egyszerűen stabil, statikus jelenségnek sem. Amennyiben tehát diakrón szempontból is 
vizsgálódunk, a régészeti forrást elsősorban e tulajdonsága mentén, de legalábbis a figyelembevételével lehet 
definiálni. A kutatás mindeddig e szempont figyelembe vétele nélkül, egész más struktúrában és kérdésfelvetés 
mentén igyekezte a régészeti forrást definiálni (Frerichs 1981, 96–101 és nyomán Eggert 2005, 46–54, valamint 
101–102, az angolszász kutatás által használt terminus fogalmi tisztázását lásd Patrik 1985.). Sajnos e fejtegetés 
sem visz közelebb a megoldáshoz, – csupán a dolog bonyolultságát növeli – hiszen kérdésfelvetésünk 
szempontjából akkor szolgálhatott volna megoldási lehetőséggel, ha a régészeti forrás fogalmának 
egyszerűsítésére lehetőséget adott volna. 
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 Kristiansen 1978, 4. 
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A belső forráskritika feladata ezzel szemben egyrészt annak megállapítása, hogy a régészeti forrás a 

depozíciót megelőzően milyen szimbolikus-gondolati egységekben nyerte el értelmét, másrészt hogy 

a leletanyag által hordozott, számunkra megmaradt és felismert, dokumentált információk mire 

használhatóak, milyen kérdésekre adhatnak feleletet, és mikre nem, egyáltalán hogyan 

értelmezhetőek.144 A módszertani elemzés lezárásaként néhány, a dokumentációval, mint módszerrel 

kapcsolatos megjegyzést kívánunk röviden összegezni. 

A fenti gondolatmenet szerint a régészeti leletanyag dokumentálása is egy olyan szűrő, amin 

keresztül számos információ elveszhet, és el is veszik. A feltárás során tett megfigyelések pontossága, 

a lehetségesig kiterjedő részletessége azért rendkívüli fontosságú, mert az ásatás nem más, mint 

„egyetlen megismételhetetlen és [ennélfogva] lényegében ellenőrizhetetlen kísérlet”, 145  amely 

tulajdonképpen megsemmisíti a régészeti forrást, pontosabban legalább annak lelet-kontextus 

egységét. A megfigyelések a lehetségesig fokozott objektivitása pedig azért alapvető jelentőségű, 

mert „a primér helyszíni kutatási eredményeket a tudományos értelmezés során szinte mindig 

elfogadják”, sőt, azok a „későbbi, szövegek és hagyományok kommunikációján alapuló interpretációk 

nullhipotéziseként” funkcionálnak.146 Minél objektívebb (fényképek, film) tehát az adatfelvétel, annál 

jobb lehetősége van a későbbi kutatásnak arra, hogy más, újabb szempontok szerint is elemezhesse 

az anyagot és kritika alá vehesse ezen „nullhipotéziseket”. Épp e folyamat kellene, hogy fejlesztő 

hatással legyen a helyszíni, terepen végzett ásatási megfigyelésekre.147 

A Kárpát-medence 10–11. századi régészeti kutatásában Bakay K. kelt ki terjedelmes és „érzelmi 

felhangokat is megszólaltató”,148 de talán nem eléggé nagy hatású lábjegyzetében a forráskritika és a 

pontos dokumentáció fontossága mellett: 

„Hiba lenne a ma és a holnap lehetőségeit számon kérni a tegnaptól, a tudományos 

kutatás azonban szubjektív eredetű méltánylásokra, mint biztos bázisra nem építhet. 

Hiába ismerjük el – a legnagyobb készséggel és tisztelettel – elődeink áldozatos 

munkáját, a pontatlanul, rosszul feltárt adat és a reá épített illuzórikus következtetés 

ettől még nem válik, nem válhatik hitelessé!”149 

Milyen forrás alapján lehet tehát „hiteles” következtetéseket levonni? 

„Hiteles régészeti forrásanyagnak csak a pontos és jól dokumentált feltárások anyagát 

tekinthetjük.” – hangzik a válasz.150 

Mi tekinthető azonban pontos, jól feltárt adatnak? Erre vonatkozólag viszont már nem kapunk 

választ, hiszen nem is kaphatunk: mind a jó, rossz, mind a pontos, pontatlan ugyanis szubjektív, sőt 

relatív fogalmak, ennélfogva tudományos érvelésben egyáltalán nem, vagy csak megszorításokkal 
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 A magyar történeti kutatásban is ismert a forráskritika szétválasztása külső és belső forráskritikára. E szerint 
a „külső kritika a források materiális jellemzőit és keletkezésük hátterét tárja fel”, míg a belső kritika „a tartalmi 
hitelt [értsd. a mondanivaló hitelét] ellenőrzi, elsősorban más, a vizsgált forrástól függetlenül keletkezett, ún. 
kontrollforrások bevonásával, összehasonlító kutatással”. Bán 1989. 140. o. Előbbi tehát nem más, mint a 
filológia szűkebben értett szövegkritikai módszere. 
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 Belényesi-Marton 2004. 172. 
146

 Belényesi-Marton 2004. 173. 
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 Belényesi-Marton 2004. 173 és 175, valamint 1. ábra. 
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 Takács 2006, 99. lábjegyzet. 
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 Bakay 1978, 172. lábjegyzet. 
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 Uo. 
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használhatóak. Nem csatlakozhatunk tehát maradéktalanul Bakay K. felfogásához, mert a 

dokumentálást, mint módszert, más jellemzői alapján ítélhetjük meg. Elsődlegesnek tekintjük ugyanis 

a régészeti leletanyag dokumentációs módszerének folyamatos időbeli fejlődését, javulási 

tendenciáját, de a dokumentáló, illetve a lelet előkerülési módjának rendkívül eltérő lehetőségeit 

sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Elméletileg könnyen belátható, hogy a forrás az előkerülése előtt 

rendelkezik egy adott mennyiségű és minőségű „információcsomaggal”. A feltáró a lehetőségeinek, 

illetve érdeklődésének megfelelően rögzíti ebből az információcsomagból az adatokat. Mivel az 

ásatással – a sírrégészet területén maradva – (szinte) teljesen megsemmisül a sír, temető, vagyis 

maga a régészeti forrás, ezért fontos, hogy a dokumentálás minél aprólékosabb, részletesebb 

legyen.151 Ugyanakkor nyilván számos olyan információ létezik ebben a „csomagban”, ami nem 

kerül(het) megfigyelésre és rögzítésre, hiszen aminek a létezését nem ismeri fel a kutatás, az nem is 

rögzíthető.152 Szerencsére, mind az ásatási technikák, mind a dokumentálási módszerek elsősorban 

pénz, idő és mondhatni jövő-függő régészeti módszerek. A régészettudomány ezen módszerei a világ 

robbanásszerű információtechnikai fejlődésének köszönhetően azonban folyamatosan javulnak. 

Ugyanakkor az idő és a pénz sajnos sok esetben, különösen a közép- és kelet-európai régészetben, 

nem éppen gyakori jelenségek. A fenti, végül is szubjektívnek nevezhető szűrőn átkerülő információk 

azután – amennyiben a leletanyag közlésre kerül – egy következő, végső szűrőn is fennakadhatnak: 

mégpedig a publikáción.153 

Mondandónkat összegezve azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy nincs rosszul feltárt, vagy rosszul 

dokumentált lelet, de értelemszerűen jól adatolt sem. A külső forráskritika feladata viszont annak 

eldöntése, hogy a különböző tudományos kutatástörténettel rendelkező leletek eltérő információs 

értékére rávilágítson, és meghatározza, melyik leletet mennyire, milyen súllyal lehet a tudományos 

elemzés, értékelés, illetve interpretáció során használni. 
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 De legalábbis az a kontextus, amiben az adott jelenségek, tárgyak egykori jelentése, az általuk hordozott 
információ értelmet nyert, létezett. 
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 A gondolatmenet ezen irányba alakulása J. O. Brew azon felfogásának hatására történt, amelyben a 
régészeti klasszifikáció, mint tudományos módszer szubjektív elemeinek fontosságára mutatott rá. (J. O. Brew: 
Archaeology of the Alkali Ridge, Southern Utah. (Papers of the Peabody Mus., Harvard Univ., 21.) Cambridge. 
1946. 46. o.) Idézi: Vossen 1970, 35–36. Brew munkáját sajnos nem sikerült elérnem. 
153

 A legvégső szűrő természetesen a publikációt olvasó saját szűrője. 
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A Kárpát-medencei 10–11. századi íjlemezek külső forráskritikai elemzése 

A fent vázolt kutatástörténeti hiányosságokból következik, hogy az íjlemezek154 részletes külső 

forráskritikai értékelésével töretlen úton járunk, így nem követhettünk egy korábban, másik 

tárgytípus elemzésénél már kialakított és bevált modellt.155 A forráskritikai katalógusba ezért a fenti 

meghatározás nyomán olyan adatokat igyekeztünk felvenni, amelyek leginkább csökkenthetik a 

forrás információs értékét. Ez a stratégia azonban korántsem könnyítette meg az adatkategorizálást, 

hiszen a fent elemzett folyamat minden pontján felléphetnek a legkülönfélébb redukáló tényezők. Így 

valójában külön-külön kellene minden egyes íjlemezt tartalmazó sírt ilyen szempontú elemzésnek 

alávetni – ez azonban e disszertáció keretei között kivitelezhetetlen. További nehézséget jelentett, 

hogy a katalógus felveendő adatait annak megfelelően kellett kiválasztani, hogy azok a lelőhelyek 

többségénél ismertek, így összességükben könnyen összevethetőek legyenek. Ezért az alábbiakban 

csupán a katalógusban felvett forráskritikai adatok összegző értékelését kívánjuk adni. Az adatbázis 

értelemszerűen csak a Kárpát-medencei íjlemezekre koncentrál, így nem terjed ki a Kárpát-medence 

szűk „vonzáskörzetében-előterében” előkerült leletekre156 – azok esetében ugyanis nem dönthető el, 

hogy a leletanyag 1) a korabeli Kárpát-medencei régészeti kultúrához milyen szinten kapcsolható, és 

2) kérdéses a sírok datálása is: nem csupán az ismert, (magyar) etnikum központú kérdés nyitott a 

honfoglalást megelőző, vagy azt követő időszakra történő datálhatóságukról, de általánosan a 11–12. 

századi ún. kései nomád hagyaték kronológiai problémái is jelentősek. (Ugyanakkor ezen 

íjapplikációk, pontos formai megfelelésük, tipológiai egyezésük miatt semmiképpen sem hagyhatóak 

figyelmen kívül a Kárpát-medencei 10–11. századi íjlemezek feldolgozásakor.) Az így meghatározott 

időbeli és térbeli keretek között összegyűjtött, biztosan ismert hátterű, (legalább)157 311 íjlemezes sír 

156 lelőhelyről származik. Ezen felül további 5, szórványleletből rekonstruálható íjlemezes sír került 

az adatbázisba, valamint 17, bizonytalan adatoltságú, csak feltételesen íjlemezesnek tekinthető sír 

adatait rögzíthettük, 10, íjlemezt biztosan nem tartalmazó, de annak vélt, vagy vélhető sírral 

egyetemben. Az így összesen 311 sírból ismert tárgytípus ugyanakkor mennyiségileg ennél jóval több 

tényleges tárgyat jelent: noha gyakran előfordul, hogy egyes sírokból csupán egy-egy íjlemezt 

regisztrálhatunk, de a síronként gyakorta 3–4 íjlemez miatt a katalógusban feltüntetett íjapplikációk 

összmennyisége 664 darab, de ebben nincsenek benne az apró, meghatározhatatlan töredékek, 

amikkel együtt a tárgyak összlétszáma az ezret is elérheti. 

Mindenekelőtt az íjlemezes sírok közöltségének kérdését kell megvizsgálni. Ugyanis a leletanyag 

közöltségi szintjének meghatározásával tulajdonképpen a forráshelyzettől (Quellenlage) különítjük el 

a kutatási helyzet állását (Forschungslage). Ehhez azonban azt kell megállapítani, hogy a 

továbbiakban mit értsünk a közölt, közöletlen terminusok alatt. Ennek definícióját tudatosan ahhoz 

kell igazítani, hogy a közölt státuszba sorolt íjlemezes sírok használhatóak legyenek bizonyos 

elemzésre. Mivel elsősorban két vonatkozásban lehetséges sírból származó, adott tárgytípus 
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 Az e tanulmányban használt íjszerkezeti terminusokra lásd az általános nevezéktannal foglalkozó fejezetet, 
valamint Kun 2006. Az „íjapplikációk” átfogó kifejezésben az egymástól tipológiailag elkülöníthető íjlemezeket 
és íjléceket együttesen értjük. Mivel a Kárpát-medencei 10–11. századi anyagban az íjlécek száma az 
íjlemezekéhez képest minimális, ezért e fejezetben az íjapplikációk elnevezés szinonimájaként, általános 
értelemben, klasszifikációs elkülönítés nélkül használjuk az „íjlemez” terminust. 
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 Ez sajnos a más honfoglalás kori tárgyak forráskritikai helyzetével való összevetés lehetőségét is kizárja. 
156

 Az általunk ismert, közép-európai „magyar gyanús” leletek felsorolását és rövid értékelését lásd az 
íjapplikációs vizsgálatainkat összegző fejezetben. 
157

 Az eddig közöletlen lelőhelyek esetében ugyanis legalábbis Komádi esetében az előzetes közleményből nem 
derül ki egyértelműen, hogy pontosan hány íjlemezes sírt tártak fel. 
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esetében az objektív kutatás terén megmaradni, – ez pedig a tárgy fizikai jellemzőinek, illetve sírbeli 

helyzetének vizsgálata – ezért vizsgálatunkban egy íjlemezes sírnak a közölt állapot elnyeréséhez 

rendelkeznie kell egy tárgyrajzzal, vagy tárgyfotóval és legalább egy olyan sírleírással, ami az 

íjlemezek helyzetét (is) 158  rögzíti. A közölt sírrajzot, vagy fényképet tehát nem vettük 

előfeltételnek.159 Számos, a szokásos értelemben közöltnek tekintett íjlemezes sír még így is kiesett a 

publikált lemezek csoportjából, mint például a frissen közölt Szolnok-Szanda 10. sírja. A végső 

összesítés szerint a felgyűjtött 311, biztosan íjapplikációt (is) tartalmazó sírból jelenleg 67 lelőhely 

több mint 120 íjlemezes sírja közöletlen, tehát az összes majdnem 40%-a. Ezt azonban hasonló, 

forráskritikai elemzések hiányában nem értékelhetjük sem pozitív, sem negatív helyzetként. 

Mindenesetre az megállapítható, hogy a közölt íjlemezes sírok későbbi elemzése során tett 

megállapítások biztossága közel két-harmadában megfelelő.160 Másképpen: bármiféle megállapítás, 

amely e tárgyak fizikai jellemzőin, avagy sírbeli kontextusukon alapul, csakis 60%-ban tekinthető 

igaznak (amennyiben az állítás során nem tévedünk). Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy az 

állítások biztossága csak az épp aktuális feltártság mellett értelmezhető – hiszen a még fel nem tárt 

leletek ezt az (utóbbi) százalékot ugyan ismeretlen mértékben, de feltételezhetően erőteljesen felfelé 

módosítják majd. 

A további értékelés elé kell bocsátanunk, hogy a választott lelettípus a Kárpát-medence területéről 

jelenleg csak temetőkből ismert, tehát a régészeti források szokásos felosztása szerint a síranyagok 

(Grabmaterial) közé sorolható. Nem ismertek ugyanis sem településekről, sem kincsből vagy vízi 

kontextusból. Telepeken való hiányuk kevésbé szúr szemet, ha figyelembe vesszük, milyen kevés, 

egyértelműen a 10. századra keltezhető feltárt településsel rendelkezünk.161 (Csupán egy, a Kárpát-

medencén kívüli telepleletről tudunk, mégpedig egy markolatlemezről a csehországi Libice nad 

Cidlinou-i földvárban feltárt 35. számú gödörből.162) Másfelől viszont figyelemfelkeltő lehetne a 

jelenség, hiszen a korszakból más fegyverek ismertek telepekről,163 vízi környezetből,164 de némileg 

korábbról akár depóleletből is.165 
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 Szintén objektív elemzés témája a más tárgyakkal, jelenségekkel való előfordulás vizsgálata – ez azonban 
nem kíván meg részletesebb külső forráskritikai elemzést a sírkontextus épségének vizsgálatán túl (lásd lejjebb). 
Amikor azonban az íjlemezek sírbeli helyzetét rögzíti a publikáció, minden esetben megtaláltuk a többi tárgy 
helyzetének leírását is. Ennélfogva a sírleírással rendelkező, tehát közölt íjlemezes sírok alkalmasak ilyen 
elemzésre is. 
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 Annak ellenére, hogy az egyes íjlemezes sírok elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy az eredeti sírfotó, 
sírrajz nélkül ilyen vizsgálat nem végezhető el. (Bíró 2007 és lásd lejjebb.) Ugyanakkor, ha a közöltség 
definícióját még jobban leszűkítjük, az nemcsak a publikációk (esetenként a nyomdai lehetőségek miatti) 
hiányosságaira mutatna, hanem arra is, hogy a közöltség e fenti definíciója irreleváns a jelenlegi viszonyok közt.  
160

Az arányt elsősorban a régi ásatásból származó közöletlen íjlemezes sírok rontják erőteljesen. 
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 Kovalovszky 1996, 288–289 és 291. 
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 Profantová-Lutovský 1992, 11 és Obr. 5, valamint Nevizánszky 1999, 128 és 1. tábla. Noha a lelőhely kívül 
esik a Kárpát-medencén, de a lemez alakja és datált előkerülési kontextusa alapján a moldovai és lengyelországi 
leletanyaghoz hasonlóan igen fontos adalékokkal szolgál a Kárpát-medencei íjlemezek vizsgálatához. 
163

 Nyílhegyek: Langó 2005, 77. lábjegyzet és Langó 2007, 1. táblázat, újabban Langó 2010, 263–264. 
164

 Pl. Kovács 1994–1995, 159. 
165

 Lándzsák: Prohászka 2001, 16–17. A lándzsák csupán alaki, formai attribútumaik alapján történő datálása 
általában komoly nehézségekbe ütközik. Az idézett együttest a kutatás a 9. századra datálja a szárnyas lándzsa 
miatt. A szárnyas lándzsákat azonban viszonylag sokáig használták, (pl. Szob-Vendelin 83. sír – Török 1956, 134 
és 36. ábra, valamint Serçe Limani, 11. századi bizánci hajóroncs – Schwarzer 2004.) így a depó pontos 
kronológiai helyzetét sem könnyű egyértelműen megállapítani. 
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Elsőként érdemes megfigyelni az íjlemezes sírok előkerülésének időbeli vonatkozásait.166 (246. ábra) 

A felgyűjtött példányok közül kilenc esetben nem találtunk erre adatot. Az első íjlemezes sír 

közlésétől (Pilin-Leshegy, 1871) a lemezek funkciójának felismeréséig (Cs. Sebestyén Károly, 1930) 

eltelt 60 esztendő alatt összesen 24 sírban kerültek megfigyelésre a lemezek.167 Jól szemlélteti ez az 

adat azt a jelenséget, amit fentebb már említettünk, vagyis: amit a kutatás nem tart fontosnak, vagy 

jelentőségét nem ismeri fel, azt nem is igyekszik dokumentálni. Mindez összefüggésben van azzal 

megállapítással, miszerint az „adat” valójában mesterségesen létrehozott információ, amit legalább 

annyira a kutatás, mint maga a vizsgálandó tárgy/jelenség határoz meg.168 Megfelelően alátámasztja 

mindezt az, hogy a felismerést követő egy évtizedben a dokumentált íjlemezes sírok száma 

jelentősen megugrott: több sírról beszélhetünk, mint az addig eltelt 60 év alatt összesen – igaz, a 

kutatás intenzitásának növekedése a Szeged környéki (a kor viszonyai közt) szisztematikus ásatások 

miatt sem elhanyagolható adalék. Természetesen a dokumentálás az első periódus alatt erősen 

függött az adott kutató lehetőségeitől, érdeklődésétől, aprólékosságától. Már Cs. Sebestyén Károly 

hangsúlyozta ennek jelentőségét: 

„… kevés a hiteles és rendszeresen felásott magyar sír s a véletlenül előkerült s nem 

szakember által feltárt sírokból valószínűleg mint értéktelen holmit kidobálták, semmibe 

sem vették ezeket a többnyire vékony és könnyen pusztuló csontlemezeket.”169 

Révész László tuzséri hitelesítő ásatása egyértelműen tanúskodik arról, hogy a korai 

temetőfeltárásokban az ásatók figyelmét könnyen elkerülhették az íjlemezek:170 „nem csoda, hiszen 

akkoriban még nem ismerték fel az íjcsontok szerepét, s nyilván bordadaraboknak vélvén azokat, 

kihajították a sírból”.171 Révész L. a tuzséri példa alapján azt feltételezi, hogy az ásatók a bezdédi 

temetőben is a sírokban hagyták az íjlemezeket,172 az újonnan előkerült sírrajzokon azonban nem 

szerepelnek a várt íjlemezek.173 E sírrajzok, valamint a mellettük szereplő sírleírások, megfigyelések 

viszont olyan fokú, (részben váratlan) pontosságról árulkodnak, hogy a szerzők tanulmányuk 

lezárásaként végül is a feltáró „saját koruk követelményeit messze meghaladó gondosságát” emelték 

ki.174 Ennek fényében azt a lehetőséget sem lehet egyértelműen kizárni, hogy a bezdédi temetőben 

nem is voltak íjlemezek. Természetesen a kérdést csak egy sikeres hitelesítő ásatás dönthetné el – 

erre azonban még nem került sor.175 
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 Hasonló diagram: Eckhardt 1996. Diagramm 2. 
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 Természetesen az íjlemezes sírok száma az adott időszak alatt előkerült összes sírok mennyiségének is 
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 Révész 2003, 164. 
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 Prohászka – Révész 2004, 165. 
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 Prohászka – Révész 2004, 167. 
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 Fodor 1992. 



44 
 

Azért, hogy a feltárást végző, és a forrást dokumentáló, közlő személynek a forrással való szubjektív 

viszonyának fontossága se sikkadjon el, hadd idézzünk itt a szóban forgó tiszteletre méltó nagy előd, 

Jósa András egy másik írásából: 

„nem akarom az olvasót azon kellemetlen helyzetbe sodorni, amilyenben érzem 

magamat, akkor, amikor 100 megásott sírnak inventáriumát kell végig olvasni, és folyton 

rettegni, hogy az ásítás miatt az állkapcsom ki fog ficamodni, vagy ha ez meg nem 

történik, mély álomba fogok szenderülni”.176 

Diagramunkhoz visszatérve, jól látható, hogy az 1940-es évek alatt a kiásott íjlemezes sírok száma az 

1930-as évek előtti szintre zuhant vissza. Ezt a jelenséget nyilván a világháború, és az azt követő 

zavaros, bizonytalan periódus számlájára írhatjuk, amikor sem az ásatásra, sem pedig a közlésre nem 

álltak rendelkezésre olyan feltételek, mint az 1930-as években. Az 1950-es évektől viszont újra 

visszaugrik a grafikon a későbbiekben egy kivétellel szokásosnak mondható, egy évtized alatt kiásott 

íjlemez termés szintjére: ez egészen az 1980-as évekig magas marad, 30–40 körüli sírokkal. Talán nem 

tévedünk nagyot, ha mindezt a megszilárdult államhatalom teremtette feltételek következményének 

tartjuk. Újabb változás az 1980-as években tapasztalható, amikor is az íjlemezes sírok száma a 

duplájára szökik. Érdekes módon az 1990-es években ismét nagy zuhanást tapasztalhatunk, amit 

talán az autópálya-ásatások következtében eltérő, a 10–11. századi temetők által kevésbé „preferált” 

területek és régiók intenzív kutatása befolyásolhatott. Az ezredfordulót követően azonban újra az egy 

évtizedben szokásos 30 körüli számú íjlemezes sírral találkozhatunk. Természetesen az íjlemezes sírok 

itt felvázolt időbeli elterjedését erőteljesen befolyásolta azoknak a temetőknek a jellege, amiket az 

adott évtizedben kiástak. Így amíg Magyarhomorog-Kónyadomb íjlemezekben gazdag sírjai az 1960-

as évek, addig a karosi temetők és Sárrétudvari-Hízóföld a 80-as évek, Hajdúszoboszló-Árkoshalom 

pedig a 2000 utáni évek „íjlemez-felhozatalát” növelték meg jelentősen. Szeged-Algyő 10 íjlemezes 

sírja adja ki például az 1970-es évek íjlemezes termésének közel egyharmadát. Az 1980-as évek 

kiugróan magas értéke tehát mindenképpen ezzel a jelenséggel lehet összefüggésben. 

A következő adat, amit röviden célszerű elemezni, az az íjlemezes temetők feltártsága, 

feltárhatósága, valamint íjlemezes sírjaik és teljes sírszámuk összefüggése.177 A felgyűjtött „biztos” 

311 íjlemezes sír 156 Kárpát-medencei, lelőhelyről származik. A 156 lelőhely több mint 8800 feltárt 

és legalább 530 megsemmisült sírjának178 tehát alig kb. 3,2%-ban volt íjlemez. Bóna István 26000 

síros, a teljes síranyagra vonatkozó becslésével179 összehasonlítva adatunkat, az arány mindössze 1%-

ra csökken. Természetesen ezek az adatok félrevezetők lehetnek, hiszen a nagy sírszám jelentős 

részét egy-egy óriási méretű temetőnek köszönhetjük, amikben csak esetenként általában csak egy-

egy íjlemezes sír fordult elő. A 20. század elején feltárt, közöletlen és gyakran más korú (nagy számú) 

sírokkal együtt előforduló temetők pedig további hibalehetőséget hordoznak. Ráadásul utóbbi 

számok csupán más tárgytípusok hasonló összesítése után lehetnének informatívak, az egyes típusok 

gyakoriságára, jellemzőbb mivoltára vonatkozóan.180 Hasznosabb tehát, ha az elemzésbe a temetők 
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 Jósa 1912, 214–215. 
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 Az íjlemezes sírok paleoszociológiai elemzését ezek a jellemzők is erőteljesen befolyásolják. 
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 Bóna 1997, 352. 
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feltártsági szintjét is bevonjuk. (A 247. ábra mutatja az íjlemezes temetők feltártságának 

megoszlását.) Meglepő módon a teljesnek tekintett temetőfeltárások száma igen magas: 41 biztosan, 

és további 11, nagy valószínűséggel teljesen feltárt temetőről tudunk, összesen 3618, illetve 1380 

sírral. A teljesen feltárt temetők fontossága mindenképpen kiemelendő, hiszen ezek 

horizontálstratigráfiai elemzése az egyik módszer arra, hogy a temető „betelepítési” relatív 

kronológiáját, s ezáltal az egyes tárgytípusok, így az íjlemezek egymáshoz viszonyított keltezésében 

előrébb jusson a kutatás. Noha már a magyar nyelvű szakirodalomban is komoly kritika érte, 181 de a 

szeriáció, pontosabban adott temetőn belüli szeriáció, talán szintén használható módszer lenne egy 

hasonló elemzésre. Azok a temetők, ahol a feltárás megkezdése előtt számos sír elpusztult (pl. 

Sárrétudvari-Őrhalom) természetesen kevésbé megfelelőek erre a feladatra, akárcsak a kis létszámú 

temetők: utóbbiak még akkor sem, ha olyan magas arányban mutatnak íjlemezes sírokat, mint a még 

közöletlen Szeged-Öthalom V. lelőhely. Legalkalmasabbak a magas sírszámú, teljesen feltárt, ép, és az 

adott tárgytípusból minél több példányt tartalmazó temetők. Így Püspökladány-Eperjesvölgy 600 

feletti vonzó sírszámával, de egyetlen íjlemezes sírjával alkalmatlan egy ilyen elemzésre. A fentiek 

tekintetében az alábbi, viszonylag sok íjlemezt tartalmazó, teljesen feltárt temetők esetében 

tarthatnánk fontosnak az ilyen irányú vizsgálatokat: 

 

TEMETŐNKÉNTI 

ÍJLEMEZES SÍROK SZÁMA 

LELŐHELY A TEMETŐ 

FELTÁRTSÁGA 

A FELTÁRT 

SÍROK SZÁMA 

AZ ÍJLEMEZES SÍROK 

SZÁZALÉKOS ARÁNYA 

3 íjlemezes sírral Bodrogszerdahely részleges 13 23% 

 Kiszombor B temető részleges? 78–220? 38–13% 

Kiszombor C temető részleges 18 16,6% 

Sándorfalva-Eperjes teljes 105 2,8% 

Sárrétudvari-Poroshalom részleges 17 17,6% 

Szabadkígyós, Pálligeti tábla teljes 17 17,6% 

Tiszavasvári, Aranykerti tábla teljes 20 15% 

Újkígyós, Skoperda tanya részleges 43 6,9% 

4 íjlemezes sírral Bánkeszi részleges 18 22,2% 

 Hódmezővásárhely-Nagysziget közel teljes 151 2,6% 

Karos-Eperjesszög III. temető teljes 19 21% 

Örménykút 52. lh. teljes? 18 22,2% 

Rád-Kishegy (?) részleges 51 7,8% 

Szeged-Öthalom V. lelőhely (?) teljes 8 50% 

5 íjlemezes sírral Deszk D temető részleges 216? 2,3% 

 Ikervár, Virág utca részleges 140 3,5% 

Rakamaz-Strázsadomb részleges 19 26,3% 

6 íjlemezes sírral Szatymaz-Jánosszállás, Gróf Árpád földje részleges 30 20% 

 Szentes-Borbásföld teljes 20 30% 

8 íjlemezes sírral Gyulafehérvár-Mentőállomás (3–8 sírban?) részleges 1300? 0,2–0,6% 

 Szered-Mácséd I. temető részleges 25 32% 

10 íjlemezes sírral Algyő teljes 83 12% 

11 íjlemezes sírral Magyarhomorog-Kónyadomb teljes 540 2% 

12 íjlemezes sírral Hajdúszoboszló-Árkoshalom közel teljes 249 4,8% 

 Karos-Eperjesszög II. temető teljes 73 16,4% 

20 íjlemezes sírral Sárrétudvari-Hízóföld teljes 262 7,6% 
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A legalább négy íjlemezes sírral bíró 18 temetőnek kevesebb, mint a fele, szám szerint 8, jelenleg 

közöletlen, így sajnos sem horizontálstratigráfiai, sem szeriációs elemzésre nem használható fel. 

Szerencsések vagyunk azonban a karosi, illetve a hajdú-bihari temetőkkel, mivel nemcsak közöltek, 

de viszonylag friss ásatások (80-as évek második fele, 90-es évek), sőt az előbbiek esetében az ásató 

maga igen kimerítően elemezte a temetőket182 – igaz, elsősorban nem az íjlemezek szempontjából. 

Ikervár-Virág utca több mint 1/3-ban elpusztult temetője, illetve a borbásföldi kis létszámú, valamint 

a nem szisztematikusan leletmentett/ásott szeredi és rádi temetők ilyen szempontból csak 

korlátozottan értelmezhetőek. A 248. ábra tájékoztat az íjlemezek temetőnkénti megoszlásáról: 

szembetűnő, hogy a többség csupán egy íjlemezes temetőből származik, s a lelőhelyek alig több mint 

1/5-e a tartalmazott kettőnél több íjlemezes sírt.183 Ezért erősen kérdéses, hogy a nagy(obb) 

íjlemezes sírszámú temetők alapján levonható következtetések vajon relevánsak lesznek-e az 

egyedüli íjlemezes sírokra is. Itt fontos megemlíteni azt is, hogy a közölt íjlemezes síros temetők közül 

33 esetben nem ismerünk temetőtérképet, ami egy ilyen elemzést alapjaiban tenne lehetetlenné, de 

van több olyan eset is (Algyő, Hódmezővásárhely-Nagysziget), ahol a közöletlen temető értelmezett 

temetőtérképe viszont publikálásra került. Szerencsére a nagyobb íjlemezes sírszámú (és közölt) 

temetők közül csak a szeredi temető térképe hibádzik – a hiányzó temetőtérképek többsége ugyanis 

páros, magányos, vagy leletmentés során feltárt pár síros temetőtöredékekhez tartozik. A magas 

íjlemezes sírszámú temetők részletes elemzése sajnos túlmutatna disszertációnk keretein, így az 

elemzések elhagyására kényszerültünk. 

A temetők szintjén túllépve már maguk az íjlemezes sírok vonatkozásában is rendkívül fontos, hogy 

mennyire megbízható körülmények között kerültek elő. A 249. ábrán184 látható adatok közül először 

is ki kell emelni, hogy az íjlemezes sírok döntő többsége, majdnem háromnegyede megbízható 

körülmények között, szakemberek végezte ásatás során került elő. Ugyanakkor magas a 

leletmentések száma is – amik során nyilvánvalóan nem lehet olyan mértékű precizitást, pontosságot 

és részletekbe menő dokumentálást elvárni, különösen, ha a sírokat a további pusztulás veszélye 

fenyegeti. Amit még külön ki kell emelnünk, az az utólagos, hitelesítő ásatások sajnálatosan alacsony 

száma – holott ez, ismerve a korai ásatások mai szemmel nézve kezdetleges módszereit, rendkívül 

fontos lenne. Jó helyzetben vagyunk viszont a szórványok tekintetében: számuk rendkívül alacsony. 

Az egyes sírok információs értékének kérdéséhez érve, vizsgáljuk meg az íjlemezek, illetve a sírok 

dokumentáltságát, vagyis a róluk készült közölt rajzok és fényképek mennyiségét is. A közölt 

íjlemezek döntő többségéről jobb vagy rosszabb minőségű rajz készült (139 esetben), s csak kisebb 

részükről fénykép (37 esetben), mindkettőt pedig csak 16 íjlemez garnitúráról közöltek. Ugyanakkor a 

közöltség e tanulmányban meghatározott kombinált terminusa miatt 13 további, de közöletlen 

íjlemez garnitúráról ismerünk rajzot (5) vagy fényképet (7), illetve mindkettőt (1), valamint sírrajzokat 

(5) vagy sírfotót (4), egy esetben pedig az íjlemez sírbeli helyzetéről részletfotót. A sírok 

dokumentálása tekintetében ez az arány még jobban eltolódik: a 101 sírrajzzal185 szembe csak 12 

sírfotót tudunk állítani. Az íjlemezek sírbeli helyzetének elemzésénél döntő fontosságú részletfotó és 

részletrajz szempontjából viszont még hiányosabbak a közlemények. Közölt részletrajzról csak egyről 
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 Mint már említettük, csupán két esetben nem találtunk erre vonatkozó egyértelmű információt. 
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 20 esetben nem találtunk ilyen információt. A Dabas (Gyón)-Paphegy 1. sírját, a hajdúdorogi, a Szob-
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fel. 
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 Ezekből 10 darab csontvázlap. 
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tudunk (Karos-Eperjesszög II. temető 14. sír) – ugyanakkor itt részletfotó, sírrajz, sírfénykép is a 

kutatás rendelkezésére áll. Így ez tekinthető a Kárpát-medence legrészletesebben közölt 

dokumentációval rendelkező íjlemezes sírjának. Hasonlóan részletesen közöltnek tekinthető a karosi 

III. temető 11. sírja, a királyhidai, a Kiskunfélegyháza, Radnóti utcai sír és a valkóvári 92. sír, mert a 

sírfotón, sírrajzon kívül a lemezek helyzetéről részletfotó is megjelent. Mindenképpen fel kell hívni a 

figyelmet ezeken felül arra a további nyolc sírra, ahol a lemezek helyzetéről in situ részletfotó ismert 

– elsősorban azért, mert a publikációkban teljes sírfotót általában csak olyan kis méretben és olyan 

minőségben lehet lehozni, ami a lemezek helyzetének pontos vizsgálatát nem teszi lehetővé.186 

Magasabb a száma viszont azoknak a síroknak, amikről sírfotó és sírrajz is közlésre került (23 

esetben). Természetesen itt is vannak úgymond közöletlen íjlemezes sírokról közreadott sírfotók (4), 

illetve rajzok (5). A közölt íjlemezek publikált dokumentációja tehát sokkal rosszabb képet mutat, 

mint amivel a paleoszociológiai és relatív kronológiai vizsgálatok alapfeltételének tekintett jellemzők 

terén találkoztunk. Személyes tárgyvizsgálataink során két esetben bukkanhattunk 1:1-es 

méretarányú, rendkívül részletes sírrajzra (Hódmezővásárhely-Nagysziget 37. sír, Sárrétudvari-

Poroshalom 2. sír), de természetesen további részletrajzok, illetve számos, íjszerkezeti vizsgálatok 

szempontjából talán fontos dokumentációt rejthetnek a múzeumi adattárak. Mind az íjlemezek, mind 

az azokat tartalmazó sírok részletes dokumentálásának fontosságára Szőllősy Gábor több ízben hívta 

fel a figyelmet, sőt a felveendő adatok mintáját is kidolgozta.187 Tanulmánya megjelenése óta 

viszonylag kevés 10–11. századi íjlemezes sír került elő, – publikált még kevesebb – így mintája 

használatának elterjedtségéről, vagy használhatóságáról még nem tudunk érdemben nyilatkozni. 

Itt kell megemlítenünk egy furcsa jelenséget, mégpedig az „ép” illetve a töredékes, törött íjlemezes 

sírok számainak érdekes alakulását. Ehhez azonban először is definiálni kell, mit értsünk e 

tanulmányban ép, és mit törött íjlemez alatt. Előbbi csoportba soroltuk a teljes és ép lemezeket, 

tehát már a törött, de töredékeikből egésszé összeállítható lemezek is kiestek a csoportból. A 

publikációk adatai alapján ismert íjlemezek közül 62 sír esetében beszélhetünk a sírból előkerült 

minden egyes íjlemez „ép” állapotáról. Ha vizsgálat köréből kirekesztjük az amúgy sem ismert 

állapotú, közöletlennek vett íjlemezeket, akkor a 185 közölt íjlemez-garnitúrának ez csupán 33,5%-át 

jelenti, tehát a lemezek kétharmada törötten került elő, illetve került publikálásra. Érdemes 

megvizsgálni ezek „típus” szerinti megoszlását is: a 62 „garnitúra” közül 43 (69,3%) csak 

markolatlemez(ek)ből állt, 16 sírban (25,8%) szarv- és markolatlemez egyaránt volt, s 3 esetben 

tudunk (4,8%) csak ép szarvlemez(eke)t tartalmazó sírról. Korai lenne e fejezetben a jelenség értékelő 

elemzésébe bocsátkozni, hiszen egy ilyen összesítő adatsor mögött különféle okozati tényezők 

bújhatnak meg: figyelembe kell venni azt a lehetőséget is, hogy az egyes sérülések, törések a lemezek 

előkerülése során, de az után is keletkezhettek. Itt mindössze annyit bocsátunk előre, hogy érdemes 

nagyobb figyelmet szentelni a törött, de éppé ki nem egészíthető íjlemezek körének: mégpedig azért, 

mert ezek már eleve törötten kerülhettek a sírokba. Ez pedig még messzebb, már a lemezek hordozta 

információk értékelésének (és így a belső forráskritikának) a területére vezetne, hiszen a témának (a 

sírba helyezett íjlemezek, avagy íj rongálása) a temetkezési szokások rituális részéhez tartozása 

egyértelmű. 
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Az eddig személyes tárgyvizsgálat során elemzett íjlemezes sírok és íjlemez-garnitúrák végső 

tanulsága az volt, hogy a tárgyakat és az eredeti dokumentációt kell felhasználni a vizsgálatokhoz, 

mert a publikációig tartó úton erősen degradálódhat még akár a képi információmennyiség is, sőt, a 

folyamatos információ csökkenés mellett, azzal párhuzamosan zajló fokozódó interpretációs jelleggel 

is számolnunk kell.188 Munkamódszerünk e tekintetben azonos volt Gáll Erwinével, aki hasonló 

kutatási problémákkal küzdve így fogalmazott: „kutatásunk első és alapvető célkitűzése a tárgyak 

vizsgálata volt… s csak másodsorban a fotók, illetve a jó vagy rossz, többé- kevésbé szubjektív rajzok 

felhasználása”.189 Jó példa minderre a Sárrétudvari-Hízóföld 247. sír íjlemezeiről közölt rajz,190 

amelyen a szarvlemezek épnek tűnnek. (128/1. ábra) A tárgyak személyes vizsgálata során azonban 

kiderült, hogy az egyik szarvlemez nem teljes, miszerint a húrvájattól a csúcsig terjedő része még a 

sírba kerülése előtt letört/letöretett a lemezről. A szarvlemezt a restaurálás során a másik három ép 

darab formája alapján „teljessé” egészítették ki, s a rajzoló a már „teljes” lemezt rajzolta le, 

semmilyen módon nem jelölve munkáján, hogy a szóban forgó rész nem eredeti. A rajz tehát teljesen 

félrevezető: a kutató, aki csak ezt venné alapul, s az eredeti tárgyat nem ismeri, téves következtetést 

vonna le téves „alapadatokból”.191 A restaurálás során – kellő odafigyelés, régészeti ismeretek vagy 

iránymutatás hiányában – szerencsétlen esetekben kivételesen rossz „rekonstrukciók” is 

készülhetnek: a Sárrétudvari-Hízóföld 84. sírjából előkerült lemeztöredékeket a közölt rajznak192 

megfelelő sorrendben, de azt félreértelmezve ragasztották egybe. A szóban forgó nyolc 

lemeztöredék közül ugyanis csak négy, illetve kettő illeszkedik egymáshoz, de a „rekonstrukció” 

végére egy olyan lemeztöredéket is ragasztottak, ami – a lemezek külső felületének irdalása alapján – 

biztosan nem ehhez a laterális szarvlemezhez tartozott. (128/2. ábra) Másik példánk az adatvesztésre 

Sárbogárd, Tringer-tanya 5. sírja, ahol az alsó szarv laterális lemezpárja a sírfotók, az eredeti sírrajz, 

valamint az azon feltüntetett szöveg szerint („bal femuron keresztül fekvő ijjmerevítő csontlemezek”) 

a halott bal combcsontján keresztben feküdtek. Ezzel szemben a Magyar Nemzeti Múzeum Adattára 

számára megküldött dokumentációban szereplő átrajzolt sírrajzon ezek az íjlemezek már a 

combcsont alatt futnak. (129. ábra) Noha a temető sírrajzai végül nem kerültek közlésre, e példa 

kitűnően mutatja, hogy a dokumentáció közlésre történő előkészítése során akaratlanul az eredeti 

információ hogyan deformálódhat. 

A fejezet végére eljutottunk a talán legizgalmasabb és legtöbb kérdést felvető problémához, a sírok 

bolygatottsági fokának tárgyalásához. Az egyes sírok bolygatatlanságának vizsgálata rendkívüli 

fontossággal bír, hiszen csak ennek biztos tudatában tekinthetünk az adott sírra, mint zárt 

leletegységre (geschlossener Fund). A sírkontextus épsége pedig annak alapvető feltétele, hogy a sír 

tartalmazta régészeti jelenségek, tárgyak (szándékolt források) és az antropológiai, talajtani 

maradványok (funkcionális források) összetartozására, egyidejű megjelenésére épített (kronológiai, 

paleoszociológiai, stb.) elemzések alapjaikban ne lehessenek elhibázottak. A rendkívül összetett 

kérdéskört érdemes több szempontból megközelíteni. Definiáljuk először is a bolygatottság fogalmát. 

Bolygatottság alatt jelen munkánk során azt értjük, ha egy adott sír kontextusa síron kívüli tényezők 

hatására megváltozott. Ezek a Kárpát-medencei viszonyok közt könnyen leszűkíthetők néhány 
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lehetőségre, így állati, növényi bolygatására (faunal-, floralturbation), önálló talajmozgásokra 

(graviturbation),193 valamint utólagos emberi tevékenységre (rablás, utántemetkezés, stb.), illetve 

modern, a sír felfedezését kiváltó emberi tevékenységre (pl. szántás, homokbányászás, stb.). (A talaj, 

mint fizikia, kémiai és biológiai rendszernek, valamint működésének-változásának megértése, illetve 

lelőhelyenkénti vizsgálata alapvető fontosságú a környezeti indikációjú posztdepozicionális 

folyamatok megismerésében. A lelőhelyek intenzív és szisztematikus talajvizsgálatából ugyanis 

lényeges adatok és következtetések nyerhetők, jelenleg mégis ez az egyik legkihasználatlanabb 

forráscsoportja a régészetnek.)194 A bolygatás tényének meghatározása a kirívó utolsó két tényezőtől 

eltekintve, melyek többnyire drasztikusak és egyértelmű nyomokat hagynak maguk után, általában 

igen nehéz. A honfoglalás kori régészetben a természetes tényezők (pedoturbation) közül 

leggyakrabban az állati bolygatással találkozhatunk, s azok közül is rágcsálók turkálása a domináns 

jelenség. E rágcsálók viselkedését, szokásait a sírrégészet szempontjaiból vizsgáló, és elsősorban a 

helyi Kárpát-medencei viszonyokat szem előtt tartó munkára eddig nem akadtunk,195 így csupán az 

alábbiakban kibontott elméleti megállapíthatások tehetők. Empirikus, tapasztalati síkon maradva 

leszögezhető, hogy a rágcsálók okozta bolygatás, ha a földben járataik nem megfigyelhetőek, csak 

már a vázcsontok és/vagy a mellékletek „rendetlen”, nem megszokott pozíciójából, közvetetten 

feltételezhető. Tehát a bolygatatlanság-bolygatottság megítélése szempontjából csupán az 

interpretáció ingatag talaján járunk. Hiszen egyedül az emberi váz csontjai helyzetének tekintetében 

lehetünk biztosak – ezt az antropológia és az anatómia, mint természettudomány garantálja: az 

emberi váz csontjainak rendje az általunk vizsgált időtávlatokban, ide nem illő szóval mondhatni 

állandó, konstans. (Nem véletlenül tekinthetjük ezt a forrásanyagot a sírrégészet egyik legfontosabb, 

valójában egyedüli funkcionális adatának.196) Sírbeli helyzetük, elmozdulásuk, hiányuk, ezek mértéke, 

amennyiben az eredeti kontextuson (síron) kívüli tényezők (pl. rágcsálók) nem lépnek fel, 

kísérletekkel megismerhető/ismert bomlási és természetes talajtani folyamatok függvénye. (Ezek 

egyébként nyilvánvalóan nem járnak jelentős mértékű csont elmozdulással.) Ez tehát 

(természet)tudományos módszerekkel vizsgálható, elemezhető.197 

A sírban talált mellékletek esetében azonban más a helyzet. Egyrészt azért, mert az egyes 

bolygatások kiterjedtsége, lokalitása is figyelembe veendő tényező, hiszen az érheti a sír azon részét, 

ahol az íjlemezek vannak, de helyezkedhetnek úgy az íjlemezek (vagy egy részük), hogy kiesnek a 

bolygatott területből. Másrészt, különösen bonyolult interpretációs helyzet áll elő azokban az 

esetekben, ahol a tárgy, vagy annak egy része a sír kontextusában számunkra észlelhetetlenné válik, 

vagyis elbomlik. A szerves anyagokból esetlegesen ránk maradó töredékekre ugyanis a kutató a tárgy 

egykori egészéről alkotott saját elképzelését, feltételezését vetíti rá, azt látja bennük, amit vár. (Jelen 

esetben ezek a töredékek az egykori, döntő többségében szerves anyagból készített íj egységének 

feltételezett maradványai, vagyis az íjapplikációk.) Ez az elképzelés azonban nem feltétlenül, nem 

mindig a töredékeken, tehát a valójában a régészeti kutatás rendelkezésére álló eredeti, 
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cáfolhatatlan tényeken alapul, mivel azok legtöbbször semmitmondóak, vagy semmitmondónak 

látszanak, hanem a párhuzamok, analógiák módszerével198 visszakövetkeztetett már megalkotott, 

eleve rendelkezésre álló ideához igazodnak. Eddigi sír, és íjlemez-garnitúra elemzéseink során 

megfigyelhető volt ugyanis, hogy még a feltárási megfigyelések, leírások sem mentesek a 

prekoncepcióktól: ha íjat keresünk, íjat fogunk belelátni a tárgyakba. A koncepciótól eltérő, abba nem 

illeszkedő apró jelenségeket pedig könnyebb figyelmen kívül hagyni, avagy olyan tényező(k) 

közbeiktatásával "megmagyarázni", ami esetünkben szintén csak hipotézis: mégpedig bizonyítatlan. 

(Egyébként ez az alább részletezett közkedvelt interpretációs hipotézis, a sírnak, mint régészeti 

forrásnak sajátos jellemzőjéből fakadóan utólag bizonyíthatatlan is, mivel a sír eredeti kontextusa 

elpusztul az ásatással.) Itt arra a jelenségre gondolunk, amikor „bolygatatlan” sírban az íjlemezek 

nem a várt idea, rend szerint kerülnek elő, hanem valamilyen teljesen más pozícióban, ami első 

látásra összefüggés nélkülinek látszik. Általában ekkor szokás a lemezek helyzetét állati bolygatással 

magyarázni. (Olyan közlést, ami részletekbe menő sírleírásával a rágcsáló járatait is dokumentálja – 

vagyis a bolygatást egyértelművé teszi, csak egyet ismerünk.199) A megismerésnek, mint tudományos 

folyamatnak200 ezt a sajátosságát tehát tisztán láthatónak találhatjuk az íjlemezekkel kapcsolatban. 

Sőt, a kutatás kezdetekor magunk is szükségszerűen ezen ideák szerint gondolkodtunk, és 

vélekedtünk a leletanyag megismerhetőségéről. A választott tárgycsoport azonban szerencsésnek 

bizonyult episztemológiai szempontból: a "hibák", az eredeti koncepciótól eltérő jelenségek a 

vizsgálat során olyan mennyiségben léptek fel, amely nem csupán az új nézőpont kialakításában 

segített, de ki is kényszerítette bizonyos kérdések feltételét, s végül az axiómák megkérdőjelezését. 

Az új nézőpont szükségszerűen minimalista, félve a hibás következtetések levonásától, s elsősorban 

arra keresi a választ, hogy mi az az információ, amit az adott jelenség/tárgy közvetlenül, eredetileg-

elsődlegesen hordoz(hat). Természetesen ehhez a fent röviden leírt megismerési folyamat szubjektív 

elemének kiiktatása szükséges. Nyilvánvaló azonban az is, hogy ez lehetetlen: az emberi tényező 

kiiktathatatlan.201 Épp ezért kell igyekeznünk legalábbis ellenőrizni, kritikával illetni azt. 

A fentiek fényében úgy tűnik, hogy amíg egy régészeti szempontú etológiai, valamint talajtani 

elemzés nem segít a rágcsálók általi bolygatások megfigyelésében, értelmezésében, addig csak olyan 

esetben fogadhatjuk el érvként a lemezek rágcsálók általi bolygatását (amennyiben azok a 

talajelszíneződésben nem észlelhetőek), ha a bolygatás a váz csontjainak abnormális helyzetében is 

tükröződik. Amennyiben a bolygatott vázcsontok környékén kerülnek elő az íjlemezek, azok 

bolygatottsága is nagy valószínűséggel feltételezhető. Az íjlemezek mennyiségét azonban a rágcsálók 

okozta bolygatás nem befolyásolhatja, (hiszen az általuk esetlegesen síron kívülre hurcolt leletek 

könnyen észlelhetők a feltárás során), így az csak a helyzetük hordozta információ értéke, 

megbízhatósága, tehát kritikája tekintetében lehet releváns. 

Ezzel lényegében a „minőségi” után elérkeztünk a „mennyiségi” problémához is. A rendelkezésre álló 

adatok és jelenség magyarázatával két különböző értelmezési modellben is megpróbálkozhatunk. Az 
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első esetben abból a premisszából indulunk ki, hogy amit a sírban találunk, az került bele egykor. A 

bolygatatlan (a fentiek nyomán: annak tűnő) sír kontextusához a deponálást követően tehát külső 

tényező nem tehetett hozzá, vagy vehetett el abból semmit. Ebben a modellben eltekintünk a 

szerves anyagok lebomlásától, hiszen az íjapplikációk anyagát képező agancslemezek és -lécek a 

földben nyom nélkül nem bomlanak le.202 Ebből következik, hogy ha a sírban például csak 1 

markolatlemez találtatott, akkor a sírba nem is helyeztek többet. A második modellben egy belső, 

kontextuson belüli mennyiség csökkenést is lehetségesnek tartunk: teljességgel nem zárhatóak ki 

ugyanis olyan talajtani-kémiai körülmények, amikben egy agancslemez nyom nélküli lebomlása 

elképzelhető. Az ilyen tafonómiai kontextusok lehetségességének, meglétének vizsgálatához 

kémikusra, biológusra lenne szükség, hogy az egyes frissen feltárt íjlemezt tartalmazó sírok földjét 

megvizsgálják. Nyilvánvaló, hogy a magyar régészet ilyen kutatásokra elsősorban pénz- és időhiány203 

miatt ma még nem támaszkodhat. Van azonban egy olyan pont, ahol mennyiség-csökkenés 

lehetősége kontrollálható, igaz ugyan, hogy éppen a fent elvetett megismerési folyamat "idea" képe 

felhasználásával. Nem fogadhatjuk el ugyanis azt, hogy egy adott sír földjében olyan gyökeresen 

eltérő lebomlási folyamatok, és így gyökeresen eltérő kémiai, biológiai összetételű körülmények 

(lebomlási, tafonómiai kontextusok) létezhetnének, amik az egyik agancslemezt nyom nélkül 

eltüntetik, de tőle a 30 cm-re, vagy még furcsább esetben az alatta, felette, mellette lévő lemezpárját 

megőrzik.204 

A fenti gondolatmenet során megfogalmazott állítások nyomán tehát az alábbi „minőségi-

mennyiségi” kérdéseket kell, hogy feltegyük a leletanyagnak: ténylegesen bolygatottak-e azok a sírok 

és a bennük lévő íjlemezek ahol azok nem a várt íjszerkezeti rendben feküdtek? Továbbá, mely 

esetekben magyarázhatóak modern bolygatással, premodern rablással, illetve állati turkálással azok a 

sírok, amelyekben nem a várt mennyiségű íjlemez került elő? E kérdéseknek a megválaszolása 

azonban már aprólékos síronkénti vizsgálatot igényel. Noha ez a lehető legszorosabban tartozik 

tárgyhoz, vagyis a külső forráskritikai elemzéshez, e munka kereteit szétfeszítené az összes íjlemezes 

sír ilyen elemzése – annak ellenére is, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ez a katalógusban jelenleg 

még bizonyítatlan adatsorokat fog eredményezni: oda ugyanis a sírok, íjlemezek bolygatottsági 

vizsgálatának csak az eredménye került be. A vizsgálat során felismert típus-kombinációs 

probléma/tendencia mennyiségi eloszlási diagramjainak (250–251. ábrák) elemzésére e disszertáció 

célkitűzéseinek megfelelően nem vállalkozhatunk.  
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készültek. Choyke-Bartosiewicz 1986, 135; Choyke 1995, 228–229, valamint Bartosiewicz 2006, 191. Fábián 
Gyula kísérleti régészeti vizsgálata is az agancs csonttal szembeni használhatóbb tulajdonságaira mutatott rá: 
Fábián 1967, 4. ábra és Fábián 1984, 68–69. Már említettük, hogy az eddig általunk személyesen megvizsgált 
10–11. századi Kárpát-medencei íjapplikációk mindegyike agancslemezből faragottnak bizonyult. Az agancs és 
csont elkülönítéséhez Bartosiewicz László nyújtott nélkülözhetetlen segítséget és útmutatást, amiért ezúton is 
szeretnénk kifejezni hálásan köszönetünket. 
203

 Az 1990 óta dominánssá vált autópálya ásatások feszített tempójára, leletmentő jellegére, és az ebből 
fakadó adatfelvételi nehézségeire összefoglalóan: Belényesi-Marton 2004, 177, illetve Raczky 2007, 6 és 8–9. 
204

 Az idea kép itt természetesen az, hogy a lemezeknek párosan kellene elhelyezkedni az íj megfelelő részein, 
vagyis a markolaton és a szarvakon. 
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A 10–11. századi Kárpát-medencei íjapplikációk külső forráskritikai katalógusa 

Egy, – a követendő példának tekintett – kétélű kardok katalógusához hasonló szöveges katalógus 

szétfeszítette volna e fejezet fizikai kereteit. Ezért kénytelenek voltunk a kevésbé elegáns, de talán 

esetünkben jobban áttekinthető megoldást választani, vagyis a felvett adatokat táblázatba rendezve 

közreadni. Ezzel kapcsolatban szerencsére nem járunk töretlen úton, még akkor sem, ha a 

honfoglalás kor kutatásában tudomásunk szerint eddig nem történt vállalkozás ekkora mennyiségű 

leletanyag és információ egy táblázatban való összefoglalására.205 A katalógus összeállítása során a 

lehető legnagyobb pontosságra és objektivitásra törekedtünk – ennek ellenére nyilvánvalóan 

szerepel(het)nek benne hibák, elírások, de (a bolygatottság megállapítása kapcsán) akár téves 

következtetések is. A jelentős mennyiségű közöletlen anyag esetében a hiányokat természetesen 

nem kell magyarázni, de előfordult olyan eset is, amikor a közölt leletanyag publikációjában nem 

találtuk a keresett információt. Az egyes sírok, illetve íjlemezeik bolygatottságának-

bolygatatlanságának megállapítása több esetben rövidebb-hosszabb elemzést kívánt. Ezeket 

eredetileg a táblázatot követő végjegyzetekben terveztük közölni, azonban azok túlságosan 

nagyméretűre duzzasztották volna a jegyzetapparátust, így végül elhagytuk őket. A külső 

forráskritikai katalógustáblázat legfontosabb felveendő adatait igyekeztünk leszűkíteni a 

leggyakrabban rendelkezésre álló, illetve értelmezhető adattípusokra. Ennek ellenére is 15 oszlopba 

sikerült csak beleszorítani, rendezni a felvett adatokat, ami azzal a sajnálatos technikai hátránnyal 

járt, hogy a táblázat egyes celláiba foglalt információknak szöveges hely nem jutott. Ezért az adott 

oszlopokban szereplő cellákban található információkat számsorokkal kódoltuk, amik az alább 

olvasható legenda szerint könnyedén visszakereshetők. Az oszlopok fejléceit pedig római számokkal 

rövidítettük. A katalógus végén a kutatásban tévesen íjlemezes sírként ismert sírok találhatóak, 

illetve azok, ahol a rendelkezésre álló információk nem bizonyultak elégségesnek ahhoz, hogy 

eldönthető legyen: a sír tartalmazott-e íjlemezt, vagy sem. A katalógus felépítése az alábbi rendszert 

követi:206 

 

I. A sír katalógus-sorszáma. II. a lelőhely megnevezése. III. az íjlemezes sír temetőn belüli sorszáma/a 

feltárás-előkerülés éve. IV. a sírban előkerült szarv/markolatlemezek mennyisége (például: –/1 = 

                                                           
205

 Újabban az információk táblázatba foglalása egyre gyakoribb: Révész 2001, 58–59 és 62–64 (a honfoglalás 
kori rozettás lószerszámos sírok táblázata, 74 lelőhellyel), Langó 2004, 101–108 (a Kárpát-medence karneol- és 
hegyikristály-gyöngyöket tartalmazó sírjainak táblázata, 98 lelőhellyel), de említhetünk Kiss Attila, vagy Kovács 
László munkásságából is: Kiss 1985, 340–348; Kovács 1989, Abb. 22–23, 30, 36, 45, és 49–50. 
206

 A katalógus celláiban az alábbi rövidítések fordulnak elő: ? = az adat, vagy következtetés a rendelkezésre álló 
adatok alapján nem egyértelmű; n = nem áll rendelkezésre adat; x = igen; – = nem, vagy nincs; lt = leltározatlan; 
* = a IV. oszlop cellájában az íjlemezek ép, teljes voltát jelzi (több íjlemeznél mindegyik példány esetében 
teljesülnie kell a kitételnek). Amennyiben a * jelzés a VIII. oszlop cellájában szerepel, akkor az íjlemezeknek 
megközelítően „pontos” íjszerkezeti rendben való fekvésének jelzésére szolgál. Ua. = ugyanaz, mint a felette 
lévő cellában. Olyan esetekben alkalmaztuk, ahol a táblázat áttekintését nem bonyolítja, gátolja számottevően, 
de hosszabb számsort, adatot lehetett vele rövidíteni, s így némi helyet megtakarítani. A múzeumok rövidítései 
megtalálhatók: ADAM 2002, 601–603, kivéve: ÉVM = Érsekújvári Városi Múzeum; GMZ = Gradski Muzej, 
Zemun; MJA = Muzeul Judetean Arad; MNU = Muzeuk Naţional al Unirii, Alba Iulia; MTA RI = Magyar 
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Budapest; PÁI = Penci Általános 
Iskola Gyűjteménye; PZM = Przemyśl-i Múzeum; SAV = Savaria Múzeum, Szombathely; TBM = Temesvári 
Bánsági Múzeum. 
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szarvlemez nincs, 1 markolatlemez). 207  V. az íjlemeztöredékek mennyisége (szarv- és 

markolatlemezenként szétválasztva, mint a IV. számú oszlopban). VI. a temető feltártsága, 

feltárhatósága (zárójelben a feltárt sírok/feltételezett, ismert elpusztult sírok számával): 1 = teljes, 2 = 

közel teljes (ásató megállapítása szerint), 3 = részleges (a feltárt sírok mennyisége és a temető 

méretének aránya nem ismert, vagy: perjellel a feltételesen elpusztult sírok mennyisége – ez minden 

esetben becslés, tehát viszonylagosan, és nem pontos sírszámként értendő208), 4 = magányos, 5 = 

feltáratlan, 6 = teljesen elpusztult temető. VII. a lelet előkerülésének körülménye: 1 = tervásatás, 2 = 

(megelőző/előzetes) ásatás, 3 = leletmentő ásatás, 4 = hitelesítő (utólagos) ásatás, 5 = amatőr ásatás, 

6 = (sírhoz kötött) szórvány (szó szerint vett leletmentés, begyűjtés), 7 = sírhoz nem köthető szórvány 

(temető területéről). VIII. a sír íjlemezeinek bolygatottsága: 1 = bolygatatlan sír, ép kontextus, 2 = 

bolygatott sír, de az íjlemez(ek) in situ, 3 = bolygatott sír, de lemezek egy része in situ, 4 = 

bolygatatlan sír, bolygatottnak tűnő, az íjszerkezeti rendtől eltérő lemezek, 5 = bolygatott sír, 

lemezek a bolygatásból, vagy bolygatott pozícióban, 6 = bolygatás fajtája: feltárás/előkerülés előtti 

elmozdulás (pl. állatjárás), 7 = bolygatás fajtája: feltárás/előkerülés során, vagy az előtt nem sokkal 

(modern bolygatás, pl. szántás, árkok, földmunka, építkezés, stb.), 8 = bolygatás fajtája: korabeli 

rablás vagy premodern bolygatás, 9 = a lemez(ek) helyzete nem lett megfigyelve. IX. az íjlemez(ek)ről 

közölt fénykép, rajz megléte: F/R. X. közölt sírfotó/sírrajz megléte: F/R (amennyiben részletfotó, rajz 

is rendelkezésre áll a lemezek helyzetéről: f/r). XI. az egyes íjlemezek helyzetét egyértelműen rögzítő 

sírleírás megléte. XII. temetőtérkép megléte. XIII. közöletlen íjlemez(es) sír. XIV. őrzési hely (az 

elveszett, megsemmisült lemezek száma zárójelben) és leltári szám. XV. vonatkozó irodalom. 

 

                                                           
207

 A perjel után, vagyis a markolatlemezekre vonatkozóan a + jelzés utáni szám a markolatléc jelenlétét jelöli a 
sírban. Amennyiben a szarvapplikációk eleve + jellel kezdődnek, az az ún. hódmezővásárhelyi típusú 
szarvléceket jelöli. Azokban az esetekben, amikor dorzális szarvlemez biztosan meghatározható volt, ott először 
a laterális szarvlemezek számát tüntettük fel először, majd + jel után a dorzális szarvlemezek mennyiségét. Így 
például Sárrétudvari-Hízóföld 80. sírjának szarvapplikációi: 0+2-ként szerepelnek, hiszen a sírból laterális 
szarvlemezek nem kerültek elő. E speciális 10–11. századi Kárpát-medencei szarvapplikációk részletes 
elemzését lásd a következő fejezetekben. 
208

 Amennyiben a közlésben nem számadat volt megadva, hanem csak hozzávetőleges becslés, pl. „a temető 
háromnegyede pusztulhatott el”, ott konkrét mennyiségre számítottuk át az adatot. Természetesen ezzel ez az 
információ nem lett objektívebben kezelhető, vagy biztosabb súlyú, sőt, éppenséggel bizonytalanabbá vált, de 
legalább lehetővé tette a többi adattal való összehasonlítást. 
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ÍJAPPLIKÁCIÓT TARTALMAZÓ 10-11. SZÁZADI KÁRPÁT-MEDENCEI SÍROK FORRÁSKRITIKAI KATALÓGUSA (1–311) 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

1 
Algyő 11/1973 

3/2
* 

2/– 1 (83) 2 n F
i
 – – x 

x 
MFM, 
2012.4.20–21 

Kürti 1980, 11. kép; Kürti 1998, 
18, és 6. térkép 

2 
Algyő 15/1973 

4/2 – 1 (83) 2 1,4 
(?) 

– – – x 
x 

MFM,2012.4.3
5–36, 39–40 Kürti 1998, 18, és 6. térkép 

3 Algyő 17/1973 n n 1 (83) 2 n – – – x x MFM, n Kürti 1998, 18 és 6. térkép 

4 Algyő 25/1973 4/2 – 1 (83) 2 2?,6 R R x x – MFM, n Kürti 1996a, 152, és 1, 3. képek 

5 
Algyő 

26/1973–
76 

n n 1 (83) 2 n – – – x 
x 

MFM, n 
Kürti 1998, 18, és 6. térkép 

6 
Algyő 

38/1973–
76 

4/0 – 1 (83) 2 1,4 
(?) 

– – – x 
x 

MFM, lt 
Kürti 1998, 18, és 6. térkép 

7 
Algyő 

90/1973–
76 

n n 1 (83) 2 n – – – x 
x 

MFM, n 
Kürti 1998, 18, és 6. térkép 

8 
Algyő 

92/1973–
76 

n n 1 (83) 2 n – – – x 
x 

MFM, n 
Kürti 1998, 18, és 6. térkép 

9 
Algyő 

94/1973–
76 

3/2 1/– 1 (83) 2 n – – – x 
x 

MFM, lt 
Kürti 1998, 18, és 6. térkép 

10 
Algyő 

97/1973–
76 

4/2 – 1 (83) 2 1* – f – x 
x 

MFM, n Kürti 1998, 18, és 6. térkép; 
Kürti 2001, 6. kép 

11 
Alpár, Szikra-Madari tanya 1?/1898 

0/2 – n 2? n – – – – x KaJM, 520–
521 Sebestyén 1932, 175–176 

12 
Alpár, Szikra-Madari tanya n/1898 

2/0 2/0 n 2? n – – – – x KaJM, 531–
534 Sebestyén 1932, 175–176 

13 Arad-Csálya/Arad - G.A.S. 
Ceala (RO) X/1964 

0/1 – n 3 2,7 R R x – – MJA 14371–6 Dörner 1970, 447–449, Fig. 4–5; 
Cosma 2001, 514–515, Taf. 1–2. 

14 Balatonszemes, Landler 
Jenő utca 112. sz. 1/1988 

0/2
* 

– 4? 3 2,7* R R x x – n, n Költő 1990, 87, 94, és 3, 5. 
ábrák 

15 Balatonújlak, Erdő-dűlő 6/2003 0/2 – 1 (17) 2 n – – – – x n, n Siklósi-Langó 2007. 

16 Balatonújlak, Erdő-dűlő 9/2003 0/2 – 1 (17) 2 n – – – – x n, n Siklósi-Langó 2007. 

17 
Batajnica, Velika humka 
(SRB) 

n/1958–
59 

n n 3 (102–
100–
200) 

2 n – – – – x 

GMZ, n Bálint 1991, 211
ii
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18 
Bánkeszi/Bánov (SK) 16/1960 

4/2
* 

– 3 (18) 2 5,8 R R x x – n, n Točík 1968, 11–12, Abb. 3/5, 
Taf. III. 

19 
Bánkeszi/Bánov (SK) 20/1960 

– 5/0 3 (18) 2 1,4 R R – x – n,n Točík 1968, 12–13, Abb. 4/2, 
Taf. III. 

20 
Bánkeszi/Bánov (SK) 27/1960 

0/1 – 3 (18) 2 1,4 R R x x – n, n Točík 1968, 15, Abb. 5/4, Taf. 
VI. 

21 
Bánkeszi/Bánov (SK) 28/1960 

0/1
* 

–/4 3 (18) 2 5,8 R R x x – n, n Točík 1968, 15–16, Abb. 5/5, 
Taf. VII. 

22 
Besenyőtelek-Szőrhát n/n 

n/1 n 5 (n) 7 9 F
iii
 – – – x DIM (1?), 

60.144.1–11. 
Szabó 1969, 55, 27. kép; Révész 
2008, 53 és 11. tábla 

23 Besenyőtelek-Tepélypuszta, 
II. temető 11/1975 

– 1/1 3 
(14/14) 

3 n R – – – – DIM, lt Buza 2007, 76 és 4. tábla; 
Révész 2008, 65 és 15. tábla 

24 
Besenyőtelek-Tepélypuszta, 
II. temető 13/1975 

2/2 – 3 (ua) 3 5,8 R F/R – – – DIM, lt Buza 2007, 77 és 11–12., 23 
táblák; Révész 2008, 66, 46. kép 
és 18. tábla 

25 
Békés, Povádi Tangazdaság 
(Povádzug) 45/1958 

2/2
* 

1/– 3 
(kb.145
) 

2 1*? F – x x – MMM (2), 
59.1.144 Trogmayer 1962, 16 és 36, IV–

V. táblák 

26 Békés, Povádi Tangazdaság 
(Povádzug) 58/1958 

4/1 –/1 3 (ua) 2 1,4 F R x x – MMM (2), 
59.1.461 

Trogmayer 1962, 18 és 36, IV–
V. táblák 

27 Biharkeresztes-Bethlen 
Gábor utca 25. 2/1995 

1/2 4/– 3 (2) 3 2? R R x – – DM, IV.97.6.3 Nepper 2002 I, 29, és 13. kép; 
Nepper 2002 II, 7. tábla 

28 Biharkeresztes-
Vasútállomás 

n/1959–
60 

2/1 –/1 5 (2) 6 2,7 – – – – x DM, 77.155.7 FÉK 1962, 24 (Nr. 90.); Horváth 
1960. 80 

29 Birdancsháza, halomszeri 
homokbánya 1/1962 

n n n (10) 3 n – – – – x DM?, n 
Patay 1963, 56. 

30 
Bodrogszerdahely/Streda 
nad Bodrogom (SK) 2/1941 

0/1 1/1 3 (13) 3 1*? F F/R –
iv
 x – MNM, 

10/1941.3 
Erdélyi 1964, 20, 24, és 6, 9. 
képek, IV. tábla; Fodor 1996a, 
136–138 

31 Bodrogszerdahely/Streda 
nad Bodrogom (SK) 3/1941 

4/1 2/– 3 (13) 3 1,4 F F/R – x – MNM, 
10/1941.22 

Erdélyi 1964, 24, 9. kép, VI. 
tábla; Fodor 1996a, 136–138 

32 

Bodrogszerdahely/Streda 
nad Bodrogom (SK) 

szórvány/
1941

v
 

0/1 – 3 (13) 7 – F/R – – – – MNM, 
10/1941.66 

Erdélyi 1964, 27, 9. kép, VI. 
tábla; Fodor 1996a, 136–138; 
Nevizánsky-Košta 2009, 312, 
Tab. VII/7. 

33 Budakeszi, Barackos dűlő 8/1976– – x/– 3 2 1,4 – F x x x FKM, n Erdélyi 1993, 137, 3. kép 
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80 (49/7) 

34 
Budakeszi, Barackos dűlő 

17/1976–
80 

0/1 – 3 
(49/7) 

2 2,7 – F x x x FKM, n 
Erdélyi 1993, 141, 4. kép 

35 

Budakeszi, Felkeszi utca 1/1993 

n n 3 
(40/5-
6) 

3 n – – – – x n 

Tettamanti 1996; MRT 1986, 60 

36 Budapest-Soroksár, 
Telekesek legelője (M0 BP 
09 lelőhely) 3/2008 

0/1 – 1 
(8/0?) 

2 1 R R x x – BTM, 
2010.131.61 Bencze-Szigeti 2010, 54, 59 és 

4. kép 

37 
Bugyi-Felsővány 2/2011 

2/2
+1 

3/– 2 (3/n) 2 2* F/R F/R x x – n, n Füredi 2012, 214–215, 226, 3. 
és 5–6. képek 

38 
Dabas (Gyón)-Paphegy 1/1970 

2/1 2/2 
[?] 

3 (23) 5,3 5,7 F R x x – MNM, 
71.62.1.A.a Kovács 1985, 371, 3. kép 

39 
Dabas (Gyón)-Paphegy 

szórvány/
1972 

0/1
* 

– 3 (23) 6 – F – – – – MNM, 
73.21.1.A Kovács 1985, 373, 4. kép 

40 

Dabas, Vencelkei-dűlő 1/2010 

0/2 n 1 
(17/5-
7) 

3 n – – – – x n 

Patay-Rácz 2012. 

41 

Dabas, Vencelkei-dűlő 2/2010 

0/1 n 1 
(17/5-
7) 

3 n – – – – x n 

Patay-Rácz 2012. 

42 

Deszk D temető 51/1931 

0/2 – 3 
(216?) 

2 n R
vi
 – – – x MFM, 

53.14.89 
Sebestyén 1932, 178, 1. kép; 
Bálint 1941, 25–26, 28–29; 
Bálint 1991, 218 

43 

Deszk D temető 57/1931 

2/0 n 3 (ua) 2 n – – – – x MFM, 
53.14.100 

Sebestyén 1932, 178; Bálint 
1941, 25–26, 28–29; Bálint 
1991, 218 

44 

Deszk D temető 65/1931 

0/1 – 3 (ua) 2 n – – – – x MFM, 
53.14.117 

Sebestyén 1932, 178; Bálint 
1941, 25–26, 28–29; Bálint 
1991, 218 

45 

Deszk D temető 73/1931 

0/1 1/– 3 (ua) 2 n – – – – x MFM, 
53.14.134 

Sebestyén 1932, 179; Bálint 
1941, 25–26, 28–29; Bálint 
1991, 218 

46 

Deszk D temető 76/1931 

4/+
1 

–/2 3 (ua) 2 n F/R
vii

 
– – – x MFM, 

53.14.136, 
143–144 

Sebestyén 1932, 179, 2. kép; 
Bálint 1941, 25–26, 28–29; 
Bálint 1991, 218; Kalmár 1971, 
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4. kép a 133. oldalon 

47 Deszk SZ temető 
(Újmajor, Ambrus tanya) 2/1938 

3/2 2/– n (4) 5 n – – – – x MFM, 
53.43.5–6 

Dienes 1959, 153; FÉK 1962, 31 
(Nr. 221.);  Bálint 1991, 218 

48 

Déva/Deva Micro 25 
(Hunedoara m., Románia) 1/1974 

– 1/– 3 (7) 6 n R –  – x n, n Horedt 1986, 84, Abb. 39; 
Pinter 1992–1994, Pl. 4; Gáll 
2004–2005, 449, Dragotă 2006, 
87–88 

49 Doroszló/Doroslovo, Žarko 
Zrenjanin u. 48. (SRB) 1/1958 

0/1 – 4? 3 2,7 R – x – – VM, AS534, 
536–537 Fodor 1981, 149–152, 2. kép 

50 Érsekújvár, „Szomoray útra 
dűlő” /Nové Zámky (SK) 

55/1969–
70 

0/2
* 

– 1?(211
/40) 

3 n R – x x – n, n 
Rejholcová 1974, 440, Tab. V. 

51 
Fadd-Jegeshegy I. temető 

129/1998
–2005 

0/2 – 2 (213) 2 n, 7 – – – – x WMM, n 
Ódor 2007. 

52 
Földeák, Mártírok útja 1. 1/1965 

0/2
* 

– 5 6 5,7 – – – – x MFM 2000.7.3 
Bálint 1991, 221

viii
 

53 
Gádoros, Bocskai u. 44. 1/1933 

0/2 – 2 (4) 3 2,7 F – x x – KoJM, 
357/1933 

Fettich 1937, 102, XC–XCI. 
táblák; Bálint 1991, 38 

54 

Gáva-Vásártér 1/1957 

0/2
* 

– 3 
(33/49)
ix
 

3 2,7 F/R R
x
 x x – JAM 

2002.107.1 
Istvánovits 2003, 58, 336, 40. 
tábla, 27, 169. képek; 
Nemeskéri-Éry-Kralovánszky-
Harsányi 1961, Pl. IX. 

55 Gerendás, Petőfi TSz 
homokbányája 1/1963 

3/2 – 6 (2) 6 5,7 F – – – – SZKJM, n Dienes 1965, 157, 113. 
végjegyzet, XV. tábla 

56 
Gyöngyöspata-Kecskekő 3/1982 

– mi 
9/– 

3 
(6/50) 

3 5,8 
(?) 

R R x x – DIM, M.84.2.8 Révész 2008, 184–185, 145. kép 
és 48. tábla 

57 Gyulafehérvár-
Mentőállomás/Alba Iulia - 
Staţia de Salvare, M.3/S.IX 
(RO)

xi
 3/1982 

2/n n 3 
(1300?) 

2 n F – – – x MNU, 6864 
Ciugudean 2006, 12–18; Blăjan 
2006, 26, 32, 111; Gáll 2007, 
401, I.A. táblázat 

58 Gyulafehérvár-
Mentőállomás/Alba Iulia - 
Staţia de Salvare, M.3/S.IX 
(RO) 

n/1980–
85? 

+2/
n 
*

xii
 

n 3 (ua) 2 n F – – – x MNU, 6864 
Ciugudean 2006, 12–18; Blăjan 
2006, 26, 32, 120; Gáll 2007, 
401, I.A. táblázat 

59+? Gyulafehérvár-
Mentőállomás/Alba Iulia - 
Staţia de Salvare (RO) 

n/1980–
85? 

n n 3 (ua) 2 n – – – – x MNU, n 

Gáll 2007, 401, I.A. táblázat 
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60 Gyulavarsánd-
Laposhalom/Värsand (RO) 7/1949 

0/2 
* 

– 3 (72) 2 n R – x x – n, n Medgyesi 1995, 102, 108, XXII. 
tábla 

61 Hajdúböszörmény, Vidi 
puszta, Erdős tanya 1/1926 

0/2 
* 

– 3 v. 4? 2 1,4 – R x – – HM (2), 
55.546.1 

Kovács 1983, 25, 31, és 1–2, 4. 
ábrák 

62 Hajdúdorog-Temetőhegy, 
Verdes Miklós tanya 1/1938 

2/0
* 

2/– 3 (3) 5,3 3?,7 F F x – – DM (4), 
5861938 

Sőregi 1940, 46–47, 22, 24. 
képek 

63 
Hajdúszoboszló-Árkoshalom 74/2000 

– 2/– 1(249)
xiii

 
2 2,6 R R x x – DM, 

IV.02.31.1 
Nepper 2002 I, 69; Nepper 2002 
II, 35–36. táblák 

64 
Hajdúszoboszló-Árkoshalom 99/2000 

0/1 – 1(249) 2 1,4 R R x x – DM, 
IV.02.45.3 

Nepper 2002 I, 72; Nepper 2002 
II, 43–44. táblák 

65 
Hajdúszoboszló-Árkoshalom 117/2000 

0/1 – 1(249) 2 1,4 R R x x – DM, 
IV.02.57.4 

Nepper 2002 I, 76; Nepper 2002 
II, 56. tábla 

66 
Hajdúszoboszló-Árkoshalom 128/2000 

2/2 – 1(249) 2 2,6? R f/R x x – DM, 
IV.02.61.8 

Nepper 2002 I, 77, 46. kép; 
Nepper 2002 II, 65–66. táblák 

67 
Hajdúszoboszló-Árkoshalom 145/2000 

2/0 3/– 1(249) 2 2,6? R F/R x x – DM, 
IV.02.65.3 

Nepper 2002 I, 79, 48. kép; 
Nepper 2002 II, 68, 71. táblák 

68 Hajdúszoboszló-
Árkoshalom

xiv
 178/2000 

– 1?/
– 

1(249) 2 1,9 R F/R x x – DM, 
IV.02.80.7 

Nepper 2002 I, 84–85, 52. kép; 
Nepper 2002 II, 75. tábla 

69 Hajdúszoboszló-
Árkoshalom

xv
 185/2000 

– 2?/
– 

1(249) 2 1,4 R R x x – DM, lt Nepper 2002 I, 86; Nepper 2002 
II, 77. tábla 

70 
Hajdúszoboszló-Árkoshalom 217/2000 

0/1
* 

– 1(249) 2 2,6 R R x x – DM, 
IV.02.100.4 

Nepper 2002 I, 91–92; Nepper 
2002 II, 88–89. táblák 

71 
Hajdúszoboszló-Árkoshalom 220/2000 

– 4?/
– 

1(249) 2 5,7 R R x x – DM, 
IV.02.101.4 

Nepper 2002 I, 92, 94; Nepper 
2002 II, 90. tábla 

72 
Hajdúszoboszló-Árkoshalom 244/2000 

1/0 1/1 1(249) 2 5, 6–
7 

R F/R x x – DM, 
IV.02.114.2 

Nepper 2002 I, 97–98, 58. kép; 
Nepper 2002 II, 99–100. táblák 

73 
Hajdúszoboszló-Árkoshalom 248/2000 

2/0 1/– 1(249) 2 3(2),7 R f/R x x – DM, 
IV.02.117.6 

Nepper 2002 I, 98–99, 60. kép; 
Nepper 2002 II, 102–103. táblák 

74 
Hajdúszoboszló-Árkoshalom 253/2000 

– 1/– 1(249) 2 1,4 R R x x – DM, 
IV.02.120.4 

Nepper 2002 I, 100; Nepper 
2002 II, 105. tábla 

75 
Himod, Káposztás-kertek ?/2000 

0/1 – 1? 
(152) 

2 n – – – – x n, n 
Egry–Tomka 2003, 148 

76 

Homokmégy-Halom
xvi

 
1–4? 
/1952 

0/2 
* 

– 3 (8) 2 9 F – – – x VKM,55.4.50–
52; 64.6.34–
78; 66.1.1–4; 
87.39.1;88.5–

Lasczik-Sós-Komáromi 1954, 80; 
Horváth 1996a, 127, 2. kép, 
Horváth 1996c, 312 
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9.1;95.1.1–3 

77 
Homokmégy-Halom 

6–
7?/1952 

n n 3 (8) 2 1,4 – R
xvii

 – – x VKM, ua., 
mint fennt 

Dienes 1994, 173, Abb. 3; 
Horváth 1996c, 312 

78 
Hódmezővásárhely-
Nagysziget 37/1983 

4/2 – 2 (151) 2 1,4 – – – x x TJM, lt Nagy–Révész 1986, 123; 
Szőllősy 2000, 174, 6. kép; 
Révész 1999b, 234–235 

79 Hódmezővásárhely-
Nagysziget 56/1985 

0/2 – 2 (151) 2 1,4 – – – x x TJM, lt 
Révész 1999b, 234–235 

80 

Hódmezővásárhely-
Nagysziget 63/1985 

+2/
2 * 

– 2 (151) 2 1,4 F/R R x x – TJM, lt Nagy-Révész 1986; Choyke–
Bartosiewicz 1986; Révész 
1996c, 311, 6. kép; Révész 
1999b, 234–235 

81 Hódmezővásárhely-
Nagysziget 85/1986 

2/0 2 
[?] 

2 (151) 2 2,8 – – – x x TJM, lt 
Révész 1999b, 234–235 

82 Hódmezővásárhely-
Szakálhát 3/1935 

1 
(?) 

– 1? (48) 2 1 – – x x – TJM, (1) 
Bálint 1936, 205 

83 
Hódmezővásárhely-
Szakálhát 19/1935 

2/1
+1 

– 1? (48) 2 2,? 
* 

F – x x – TJM, 770-
787/1934 

Bálint 1936, 207, 215, és LXX. 
tábla; Bíró-Langó-Türk 2010, 11. 
kép 

84 

Ikervár, Virág utca 7/1987 

1/2 
* 

– 3 
(140/6
0–65) 

2 1* R R x x – SAV,K.96.1.7.1
5–17 Kiss 2000, 44–45, 78–79, 10. 

tábla, 26. kép 

85 
Ikervár, Virág utca 24/1987 

0/2 – 3 (ua.) 2 1* R R x x – SAV,K.96.1.24.
10–11 

Kiss 2000, 47, 78–79, 14. tábla, 
26. kép 

86 
Ikervár, Virág utca 57/1988 

1/2 
* 

– 3 (ua.) 2 1* R R x x – SAV,K.96.1.57.
4–6 

Kiss 2000, 51, 78–79, 25. tábla, 
27. kép 

87 
Ikervár, Virág utca 65/1988 

– 3/– 3 (ua.) 2 1,4 R R x x – SAV,K.96.1.65.
11–12 

Kiss 2000, 52–53, 78–79, 33. 
tábla, 27. kép 

88 
Ikervár, Virág utca 114/1989 

0/2
* 

– 3 (ua.) 2 n R R x x – SAV,K.96.1.11
4.9–11 

Kiss 2000, 60, 78–79. 46–47. 
táblák 

89 Ipolykiskeszi/Malé Kosihy 
(SK) 

81/1985–
86 

– 8/– 1 
(436/?) 

2 1,4 R R x x – n, n 
Hanuliak 1994, 120, Tab. XVII. 

90 Ipolykiskeszi/Malé Kosihy 
(SK) 

82/1985–
86 

2/0 1/– 1 
(436/?) 

2 1,4 R R x x – n, n 
Hanuliak 1994, 121, Tab. XVIII. 

91 
Izsák-Balázspuszta 1/1974 

2/2 6/2 4? 6 5,7 F/R F x – – KaJM, 76.2.1–
26 

Tóth 1976, 177, 183, 18/a, 
31/b. képek 
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92 
JAM, ismeretlen lelőhely szórvány 

0/2 – n n n – – – – x JAM, 
65.184.1

xviii
 – 

93 
JAM, ismeretlen lelőhely szórvány 

2/1 – n n n – – – – x JAM, 
64.1187.1

xix
 – 

94 
Jászapáti-Homokbánya n/1979 

n n 4? 3 3,8 – – x – x DJM, n Csányi 1980, 72; Madaras 2001, 
120, 122 

95 

Karos-Eperjesszög I. temető 1/1936 

3/0 – 3 
(13/10
0)

xx
 

3 1,4 F/R – x – – MNM, 
5/1936.13 Fettich 1937, 134, CXXXI. tábla; 

Révész 1996a, 13, 5. tábla 

96 Karos-Eperjesszög II. 
temető 6/1986 

0/2 
* 

– 1 
(73/6) 

1 1* R R x x – HOM, 94.6.5 Révész 1996a, 16, 153–154, 11. 
tábla 

97 Karos-Eperjesszög II. 
temető 7/1986 

2/0 2/– 1 (ua) 1 2,? R R x x – HOM, 94.7.3 Révész 1996a, 16–17, 153–154, 
13. tábla 

98 Karos-Eperjesszög II. 
temető 9/1986 

0/2 
* 

– 1 (ua) 1 1* R R x x – HOM, 94.9.4 Révész 1996a, 17, 153–154, 15–
16. táblák 

99 Karos-Eperjesszög II. 
temető 14/1986 

4/2 – 1 (ua) 1 2?,6* R F,f/
R,r 

x x – HOM, 
94.14.20 

Révész 1996a, 18, 153–154, 23. 
tábla, 6, 51–52, 84. képek 

100 Karos-Eperjesszög II. 
temető 16/1986 

2/1 –/1 1 (ua) 1 2,8 R F/R x x – HOM, 
94.14.20 

Révész 1996a, 19, 153–154, 28. 
tábla, 54. kép 

101 Karos-Eperjesszög II. 
temető 20/1986 

– 2/– 1 (ua) 1 1,4 R R x x – HOM, 94.20.6 Révész 1996a, 20, 153–154, 34. 
tábla 

102 Karos-Eperjesszög II. 
temető 36/1986 

0/2 – 1 (ua) 1 1* R F/R x x – HOM, 94.33.7 Révész 1996a, 22, 153–154, 50. 
tábla, 112. kép 

103 Karos-Eperjesszög II. 
temető 41/1986 

0/1 25? 1 (ua) 1 1,4 R F/R x x – HOM, 94.38.7 Révész 1996a, 23, 153–154, 55. 
tábla, 68. kép 

104 Karos-Eperjesszög II. 
temető 51/1987 

1/1 1/– 1 (ua) 1 2,7 R R x x – HOM, 94.45.2 Révész 1996a, 26, 153–154, 76. 
tábla 

105 Karos-Eperjesszög II. 
temető 52/1987 

2/2 – 1 (ua) 1 1,4 R F/R x x – HOM, 
94.46.12 

Révész 1996a, 28, 153–154, 78., 
84. táblák, 32. kép 

106 Karos-Eperjesszög II. 
temető 60/1987 

3/2 – 1 (ua) 1 1,4 R f/R x x – HOM, 
94.53.16 

Révész 1996. 30, 153–154, 97. 
tábla, 108. kép 

107 Karos-Eperjesszög II. 
temető 61/1987 

0/2 – 1 (ua) 1 2?,6 R R x x – HOM, 94.54.7 Révész 1996a, 30, 153–154, 
101. tábla 

108 Karos-Eperjesszög III. 
temető 4/1988 

0/1 – 1 
(19/2) 

1 5,8 R R x x – HOM, 94.75.1 Révész 1996a, 34, 153–154, 
114. tábla 

109 Karos-Eperjesszög III. 11/1988 0/2 8/– 1 (ua) 1 2,6 R F,f/ x x – HOM, Révész 1996a, 36, 153–154, 
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temető R 94.82.14 120. és 124. táblák, 35, 62, 94. 
képek 

110 Karos-Eperjesszög III. 
temető 13/1989 

0/2 – 1 (ua) 1 1* R R x x – HOM, 
94.83.12 

Révész 1996a, 37, 153–154, 
130. tábla 

111 Karos-Eperjesszög III. 
temető 14/1989 

4/2 – 1 (ua) 1 2,6,7
* 

R R x x – HOM, 94.84.3 Révész 1996a, 37, 153–154, 
132. tábla 

112 

Kál-Legelő 9/1966 

2/1 
* 

– 1 
(70/12)
xxi

 

2 2,6? R f/R x x – DIM (3), lt Szabó 1970, 265; Füredi 2003, 
339 és 3, 6. képek; Révész 2008, 
200, 154., 157. képek és 53. 
tábla 

113 
Kenézlő-Fazekaszug I. 
temető 16/1913 

4/–
(?) 
xxii

 

?/1(
?) 

3 
(25/8) 

5 n
xxiii

 R R x x – JAM, 63.817.1 Jósa 1914, 323–324, XXXIII–
XXXIV. képek; Révész 1996d, 
150–152 

114 
Kenézlő-Fazekaszug I. 
temető 18/1913 

4/2 – 3 
(25/8) 

5 n R R x x – JAM, 63.733.1 Jósa 1914, 327–328, XXXVIII., 
XL. képek; Révész 1996d, 150–
152 

115 Kenézlő-Fazekaszug II. 
temető 46/1927 

1/0 – 3 (26) 2 1? F – x x – MNM, 
55.16.8.A 

Fettich 1931, 96, 81. kép; 
Révész 1996d, 150–152 

116 Kenézlő-Fazekaszug II. 
temető 50/1930 

1/2 –
xxiv

 3 (26) 2 1? F F x x – MNM, 
55.20.2/A 

Fettich 1931, 100, 87–88. 
képek; Révész 1996d, 150–152 

117 Királyhida/Bruck and der 
Leitha, Hans Czettel Gasse 
21. 24/2000 

2/0 – 3 (24) 3 1 R F,f/
R 

x x –  
Kreitner 2001, 193–195 és Abb.  
3., 30–32 

118 Kisgeszt/Hoste-Maly háj 
dűlő (SK) 

szórvány/
1973 

0/1 – n 7 7 R – – – – AI-SAW 
Nevizánsky 1978, 386 és Obr. 1 

119 Kiskunfélegyháza-
Külsőgalambos 1/1949 

0/2 7/– 4? 3 n 
R – x – – 

KM, 58.234.1–
6 Balogh 2003, 284–285, 1. kép 

120 Kiskunfélegyháza, Radnóti 
Miklós u. 48. 1/1970 

2/2 – 4? 3 2,7
xxv

 
F 

F,f/
R x x – 

KaJM, 73.1.1–
54 Tóth 1974, 113, 4, 6–7. képek 

121 

Kiszombor B temető 12/1928 

2/2 – 3 
(220/n) 

2 n 

– – – – x 

MFM, 53.5.16, 
20 

Sebestyén 1932, 176–177; 
Bálint 1941, 27; Kürti 2007, 108, 
20. lábjegyzet 

122 

Kiszombor B temető 217/1928 

4/2
xxvi

 
– 3 

(220/n) 
2 n 

– – – – x 

MFM, 
53.5.455–456 

Sebestyén 1932, 177; Bálint 
1941, 27; Kürti 2007, 108, 20. 
lábjegyzet 

123 Kiszombor B temető 284/1928 0/2 – 3 2 n – – – – x MFM, Sebestyén 1932, 177; Bálint 
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* (220/n) 53.5.607 1941, 27; Kürti 2007, 108, 20. 
lábjegyzet 

124 Kiszombor C temető, 
Nagyhalom (Matuszka 
Györgyné és özv. László 
Györgyné földje)

xxvii
 13/1928 

0/2
* 

– 3 
(18/n) 

2 n 

R
xxviii

 – – – x 

MFM, 53.6.9 
Sebestyén 1932, 177, 1. kép; 
Bálint 1941, 27; Kürti 2007, 20. 
lábjegyzet 

125 Kiszombor C temető, 
Nagyhalom (u.a.) 15/1928 

0/2 – 3 
(18/n) 

2 n 
– – – – x 

MFM, 53.6.19 Sebestyén 1932, 177; Bálint 
1941, 27 

126 Kiszombor C temető, 
Nagyhalom (u.a.) 37/2003 

0/1 – 3 
(18/n) 

4 n 
– – – – x 

n, n 
Langó-Türk 2004b, 206 

127 

Kiszombor E temető (Kiss 
János földje) 39/1930 

4/2 – 1 (20) 2 n 

R
xxix

 – – – x 

MFM, 
53.7.77–78 

Sebestyén 1930, 9. kép; 
Sebestyén 1932, 177–178, 2. 
kép; Bálint 1941, 25; Langó-Türk 
2004b, 207–208 

128 
Kiszombor F temető, Nyilas-
dűlő 1/1930 

3/1
xxx

 
– 3 (8/n) 2 n 

R
xxxi

 – – – x 

MFM, 53.8.3–
4 

Sebestyén 1932, 178, 1. kép; 
Bálint 1941, 27; Langó-Türk 
2004b, 209–210 

129 
Kolozsvár, Pata, v. Szántó 
utca/Cluj-Plugarilor strada 
(RO) 25/? 

n n 3 
(26/n) 

2 n 

– – – – x 

n, n Bóna 1996, 9; Gáll 2004–2005, 
448; Gáll 2007, 402, I.B. 
táblázat, 23. lábjegyzet; Gáll-
Gergely  2009, 71 

130 Kolozsvár, Pata, v. Szántó 
utca/Cluj-Plugarilor strada 
(RO) 

további 4 
vagy 11 
sírban

xxxii
 

n n 3 
(26/n) 

2 n 

– – – – x 

n, n Bóna 1996, 9.; Gáll 2004–2005, 
448; Gáll 2007, I.B. táblázat; 
Gáll-Gergely  2009, 71 

131 
Kolozsvár, Zápolya 
utca/Cluj-Dostoievski strada 
(RO) 4/1911 

– 1/– 3 
(11/n) 

2 1,9 

R 
F/R
xxxiii

 x x – 

ENM, n Kovács 1942, 96, II. tábla; László 
1942, 579–580; Bóna 1987, 
35/1. kép; Gáll-Gergely  2009, 
118 és 11. tábla 

132 
Kolozsvár, Zápolya 
utca/Cluj-Dostoievski strada 
(RO) 

szórvány/
1911 

0/1 – 3 
(11/n) 

7 – 

R – – x – 

ENM, n Kovács 1942, 104, VI. tábla; 
László 1942, 579; László 1943a, 
Abb. IV; Gáll-Gergely  2009, 120 
és 23. tábla 

133+
? Komádi, Közös-liget 2. 

n/2010
xxxiv

 
n n n (83) 1 n 

– – – – x 
DM, n 

Kolozsi 2012, 263. 

134 
Kunadacs-Köztemető 1/1983 

0/2
* 

n 1 (2/n) 2 n
xxxv

 
– F x – x 

KaJM, 85.3.14 Tóth 1984, 83; Horváth 1996b, 
334, 336, 1–2. képek 
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135 
Kunágota, Boldog Antal 
cirokföldje 3/1925 

4?/
1?
xxxvi

 

? 1? (6) 2 1? 
R
xxxvii

 – x x – 

MFM, 
53.170.a-b 
(3?) 

Móra 1926, 131, 6. kép; 
Sebestyén 1932, 1. kép 

136 
Kübekháza-Újtelep 483. sz. 10/1961 

3/2 1/– 3 
(12/4) 

2 3,7
xxxviii

 – – – – x 
MFM, 70.5.3, 
7 és 2000.1.4 

Bálint 1962, 60; Farkas-
Lotterhof-B. Marcsik 1969, 123 

137 
Letkés-Téglaégető I. temető 

59/1965–
69 

3/2 – 1 (91) 2 1,4 
R R x x – 

TIM?, n Bakay 1978, 83, XXXVII. tábla, 
86. kép 

138 Letkés-Téglaégető II. 
temető 

71/1965–
69? 

3/2
*? 

– 3 (91) 2 1,4 
– R x x – 

TIM?, n 
Bakay 1978, 114–114, 151. kép 

139 Madaras-Kenderföldek 9/1982 n n 3 (9/n) 3 n – – – – x n, n Kőhegyi 1983, 73 

140 Magyarhomorog-
Kónyadomb 1/1961 

0/2
* 

– 1 (540) 3 2,7 
– – – – x 

MNM, 
68.2.5.A – 

141 Magyarhomorog-
Kónyadomb 6/1961 

3/2
xxxix

 
– 1 (540) 2 1,4 

– – – – x 
MNM, 
68.7.2.A.a-c 

– 

142 Magyarhomorog-
Kónyadomb 9/1961 

2/0 – 1 (540) 2 5,8 
– – – – x 

MNM, 
68.10.4.A.a-b 

– 

143 Magyarhomorog-
Kónyadomb 11/1962 

4/1 – 1 (540) 2 1,4 
– – – – x 

MNM, 
68.12.2.A.a-d 

– 

144 Magyarhomorog-
Kónyadomb 15/1962 

0/2
* 

– 1 (540) 2 2,7* 
– – – – x 

MNM, 
99.1.1.A 

– 

145 Magyarhomorog-
Kónyadomb 16/1962 

1/2 2 
[?] 

1 (540) 2 1* 
– – – – x 

MNM, 99.2.1–
3.A 

– 

146 Magyarhomorog-
Kónyadomb 23/1962 

4/2
* 

– 1 (540) 2 1,4 
F – – – x 

MNM, 
99.5.1.A 

Dienes 1972, 81, 18. kép; 
Kovács 1997, 374, 377 és Abb.3. 

147 Magyarhomorog-
Kónyadomb 25/1963 

0/1 – 1 (540) 2 2?,6 
– – – – x 

MNM, 
99.6.1.A 

Dienes 1964, 63; Kovács 2007, 
54. lábjegyzet 

148 Magyarhomorog-
Kónyadomb 80/1964 

0+2
/0 

6/2 
[?] 

1 (540) 2 5,6 
– – – – x 

MNM, 
68.40.1-2.A 

Dienes 1965a, 51; Kovács 2007, 
54. lábjegyzet 

149 Magyarhomorog-
Kónyadomb 81/1964 

4/1 1 
[?] 

1 (540) 2 1* 
– – – – x 

MNM, 
99.41.1.A Kovács 2007, 54. lábjegyzet 

150 Magyarhomorog-
Kónyadomb 103/1965 

2/0
* 

– 1 (540) 2 2,8 
– – – – x 

MNM, 
99.55.3.A Kovács 2007, 54. lábjegyzet 

151 
Mezőtúr-Vízköz 1/1930? 

2/0 – 3? (2) n n 
– –  – x 

MNM, 
22.1930.2 FÉK 1962, 53 (Nr. 663.) 

152 
Mezőtúr-Vízköz 2/1930? 

4/1 – 3? (2) n n 
– – – – x 

MNM, 
22.1930.8 FÉK 1962, 53 (Nr. 663.) 



64 
 

153 

Mindszent-Koszorúsdűlő 2/1936 

4/1
* 

2/– 1 (3) 3 1* 

F F/R x x – 

KoJM (8), 
57.87.1–8 

Csallány 1941, 186, IV. tábla, 2. 
kép; Bálint 1991, Abb. 52; 
Langó-Türk 2004a, 370 és 3–5. 
képek 

154 
MNM, ismeretlen lelőhely n 

4/2
+1 

– n n n 
– – – – x 

MNM, 
55.12.2–4

xl
 – 

155 
Mohács-Téglagyár 5/1950 

0/2
* 

– 3 (16) 2 5,7 
R – x x – 

MNM, 
2/1951.30 Kiss 1983, 241 és 111. ábra 

156 
Nagycserkesz, Nádasi bokor 2/1970 

0/2
* 

– 3 (29/ 
2+)

xli
 

3 1 
– – – – x 

JAM, lt 
Németh 1971. 

157 
Nagykőrös, Fekete dűlő 2/1950 

0/2 – 3 (2) 6 5,7 
F – x – – 

AJM, 56.1.21–
27; 56.2.1–14 Dienes 1960b, 181 és XIX. tábla 

158 
Nagylak/Nǎdlac-Lutǎrie 
(RO) A/1998 

0/1 – 2 
(15/n) 

5/6 – 

R – – R – 

MJA, 17.121 Mărginean-Huszarik 2007, 19, 
36 és Pl. XIII/1; Gáll-Husarik-
Mărginean 2008, 107 és 5. kép 

159 Nagylak/Nǎdlac- Lutǎrie 
(RO) 13/2005 

3/1
xlii

 
– 2 

(15/n) 
3 1* 

R R x R – 
MJA, 17.288 Mărginean-Huszarik 2007, 22–

23, 36 és Pl. III.1, Pl. XIII/2–5. 

160 Nagymágocs, Mágocs-ér 

határrészi homokbánya 1/1952 

n n 3 (11) n n 

– – – – x 

KoJM, 

55.12.1-21 

FÉK 1962, 56 (Nr. 721.); Bálint 

1991, 242
xliii

 

161 Nagyszénás, Svábföld 562. 
sz. tanya 1/2004 

n n 1? (3) 2 n 
– – – – x 

n, n 
Lichtenstein-Rózsa 2005, 252 

162 
Nagytarcsa-Homokbánya 6/1967 

2/2 3/– 3 (28) 2 1 
F R x x – 

MNM, 
69.4.1.a–c.A Kovács 1986a, 94, 101 és 5. kép 

163 
Nagyvázsony-Nőzsér, Szőke 
Dániel földje B(2)/1903 

n n 3 (n) n n 

– – – – x 

LDM, 
63.269.12;63.
222.1

xliv
 

MRT 1969, 138–139; Perémi 
1998, 34 

164 Naszvad, Partok dűlő, 
Ullmann Ferenc 
kertje/Nesvady (SK) 2/1936 

0/2 – 3 (2) 3 1 

F
xlv

 
F/R
xlvi

 x – – 

ÉVM (2), n Szőke 1941, 222 és III., V. 
táblák; Točík 1968, 37 és Taf. 
XXVI. 

165 Nemesócsa/Zemianska Olča 
(SK) 7/1880

xlvii
 

4/2 – 3 (7) 5 n 
F/R  –  –  –  – 

MNM, 
87/1880.10 

Végh 1881, XLII–XLIII; Kovács 
1986b, 7. kép, 322 

166 Ondrohó-Homokpuszta, 
Tallószer/Lipová-Ondrochov 
(SK) 

4(IV)/195
7 

2/2
* 

– 3 (7) 3 2,7 

R – x – – 

n, n 
Bialeková 1964, 188 és Obr. 
2;Točík 1968, 33 és Taf. XXII. 

167 Orosháza, Belső Monori 
tanyák, Pusztai Ignácné- 1/1954 

0/2 – 1 (2/n) 2 1* 
– R x x – 

MNM, 
63.69.3.A 

Dienes 1965b, 144, 5. ábra, V. 
tábla 
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Görbics József tanyája 

168 Orosháza, Dózsa TSz, Nagy 
Albert tanya 2/1961 

1/2 – 1 (6) 2 1,4 
F F/R x x – 

MNM, 
63.64.11–12.A 

Dienes 1965b, 141, 2. ábra, II–
III. táblák 

169 Orosháza, Dózsa TSz, Nagy 
Albert tanya 5/1961 

0/2 – 1 (6) 2 n 
– – x – x 

MNM, 
63.67.5.A – 

170 
Örménykút 52. lh. 

1/1986–
87 

4/2 – 1/3 
(18)

xlviii
 

1 2
xlix

 
R R x x – 

TSM, 90.5.36–
41 

Kovács-Vaday 2011, 588, Pl. 
2/1a-c 

171 
Örménykút 52. lh. 

8/1986–
87 

– 1/– 1/3 
(18) 

1 1 
R R x x – 

TSM, 90.5.50 
Kovács-Vaday 2011 592, Pl. 5. 

172 
Örménykút 52. lh. 

15/1986–
87 

3/2 3/– 1/3 
(18) 

1 5,8
l
 

R R x x – 
TSM,90.5.68, -
71, -75–76 

Kovács-Vaday 2011, 594–595, 
Pl. 7. 

173 
Örménykút 52. lh. 

szórvány/
1986–87 

0/1 – 1/3 
(18) 

1 7 
– – x x – 

TSM, 90.5.52
li
 Kovács-Vaday 2011, 600, Pl. 

10/1 

174 Pesterzsébet-Soroksár, 
Marx K. úti homokbánya 1/1963 

n n 3? (1) 6 5,7 
– – – – x 

BTM, n 
Alföldy 1963, 546, 19. kép

lii
 

175 

Pilin-Leshegy 1/1871 

2/2 – 3 (5) 5 n 

R – – – – 

MNM,44/189
8.2357–2358,-
2360 

Nyáry 1873, 16, 24; Hampel 
1900, 516, III. tábla 

176 

Pilin-Sirmányhegy I. temető 61/1901 

0/2
* 

– 3 (78) 5 n* 

R  –  x  –  – 

n, n
liii

 Nyáry 1902, 221–222, 235–236, 
és a 237. oldalon lévő tábla; 
Hampel 1907, 182, 69. tábla 

177 Pusztabukova VIII. halom, 
Balthazar Antal földje 1/1906 

0/1
liv

 
– n 5 1(?) – – x – 

x 
n 

Kisléghi Nagy 2010, 121–122 

178 

Püspökladány-Eperjesvölgy 200/1979 

3/2 5/– 1 (637) 1 1,4 

R f/R x x – 

DM, 
IV.79.48.8 

Nepper 2002 I, 160–161, és 95–
96, 128. képek; Nepper 2002 II, 
180. tábla 

179 
Rakamaz-Strázsadomb 1/1974 

0/2 – 3 (19) 2 n 
– – – x x 

JAM, lt Dienes 1975, 88–89; Fodor 
1996b, 111 

180 

Rakamaz-Strázsadomb 3/1974 

4/2
+1 

8/0 3 (19) 2 n 

– – – x x 

JAM, lt Dienes 1975, 88–89; Fodor 
1996b, 111; Bíró-Langó-Türk 
2010, 11. kép 

181 
Rakamaz-Strázsadomb 4/1974 

2/0 1(?) 3 (19) 2 n 
– – – x x 

JAM, lt Dienes 1975, 88–89; Fodor 
1996b, 111 

182 
Rakamaz-Strázsadomb 6/1974 

0/2 –/1 3 (19) 2 n 
– – – x x 

JAM, lt Dienes 1975, 88–89; Fodor 
1996b, 111 

183 Rakamaz-Strázsadomb szórvány/ – 1/– 3 (19) 7 – – – – x x JAM, lt Dienes 1975, 88–89; Fodor 
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1974 [?] 1996b, 111 

184 
Rád-Kishegy II/1936 

4/2 1/0 3 (51) 3 n 
– – x – x 

PM (n),
lv
 

51.555.3 Patay 1957, 60 

185 
Rád-Kishegy IV/1936 

2+1
/1 

2/– 3 (51) 3 n 
F – x – – 

PM (n),
 lvi

 
51.557.3 Patay 1957, 61 és XI. tábla 

186 
Rád-Kishegy XIII (?)/n 

0/2
* 

n n n n 
– – – – x 

PM (?),
lvii

 n 
– 

187 Rád-Kishegy n 2/2 n n n n – – – – x PM (?),
lviii

 n – 

188 Rétközberencs, Parom-
domb 2/1957 

0/2
* 

– 3 (4) 3 1,4 
R 

F/R
lix

 x – – 
JAM, lt

lx
 Istvánovits 2003, 336, 169–170. 

képek, 164, 167. táblák 

189 
Sarkadkeresztúr, Csapháti 
legelő, Barna tanya 

12/1989–
91 

4/2 – 1 
(133/1) 

2 1,4 

R R x x – 

MMM, 
96.3.32.1–2, 
96.3.33–37 

Medgyesi 1993, 488 és III., VI. 
táblák 

190 
Sarkadkeresztúr, Csapháti 
legelő, Barna tanya 

81/1989–
91 

4/0 1/– 1 
(133/1) 

2 1,4 

R R x x – 

MMM,96.3.14
8–150, 
96.3.182 

Medgyesi 1993, 488 és III., VII. 
táblák 

191 
Sándorfalva-Eperjes 

23/1980–
81 

0/1 – 1 (105) 2 n 
– – x x x 

MFM?, n 
Fodor 1985, 23 

192 
Sándorfalva-Eperjes 

57/1980–
81 

0/1 – 1 (105) 2 n 
– F x x x 

MFM?, n 
Fodor 1985, 23 és 4. kép 

193 
Sándorfalva-Eperjes 

114/1980
–81 

1/0 – 1 (105) 2 n 
F R x x 

– MFM?, n 
Fodor 1985. 23 és 3., 5. képek 

194 
Sárbogárd, Tringer tanya 5/1961 

4/1
lxi

 
– 1 

(91/9) 
2 1* 

F – x x 
– IKM (2),

lxii
 

61.188.6 
Éry 1968, 107, 127 és XXVIII–
XXIX. táblák 

195 
Sárrétudvari-Hízóföld 3/1983 

0/2
* 

– 1 (262) 2 1* 
R R x x 

– DM, IV.90.9.1 Nepper 2002 I, 297, 208. kép; 
Nepper 2002 II, 223.tábla 

196 
Sárrétudvari-Hízóföld 63/1983 

0/1
* 

– 1 (262) 2 1,4 
R R x x 

– DM, 
IV.90.54.7 

Nepper 2002 I, 306–307, 215. 
kép; Nepper 2002 II, 241. tábla 

197 
Sárrétudvari-Hízóföld 66/1983 

0/1 – 1 (262) 2 1,4 
R R x x 

– DM, 
IV.90.56.4 

Nepper 2002 I, 307, 215. kép; 
Nepper 2002 II, 242. tábla 

198 
Sárrétudvari-Hízóföld 80/1983 

0+2
/0* 

– 1 (262) 2 1* 
R R x x 

– DM, 
IV.90.65.4 

Nepper 2002 I, 309, 217. kép; 
Nepper 2002 II, 246. tábla 

199 

Sárrétudvari-Hízóföld 84/1983 

2/2 – 1 (262) 2 1,4 

R F/R x x 

– DM, 
IV.90.69.7 

Nepper 2002 I, 310–311 és 
183., 217. képek; Nepper 2002 
II, 252. tábla 

200 Sárrétudvari-Hízóföld 94/1983 1/0 – 1 (262) 2 5,7 R – – x – DM, Nepper 2002 I, 313, 354; 
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IV.90.77.1 Nepper 2002 II, 258. tábla 

201 
Sárrétudvari-Hízóföld 98/1983 

0/1 – 1 (262) 2 5,7 
R – x x 

– DM, 
IV.90.80.6 

Nepper 2002 I, 313, 354; 
Nepper 2002 II, 259. tábla 

202 
Sárrétudvari-Hízóföld 106/1983 

2/2
lxiii

 
1/– 1 (262) 2 1,4 

R R x x 
– DM, 

IV.90.85.7 
Nepper 2002 I, 315 és 218. kép; 
Nepper 2002 II, 264–265. táblák 

203 
Sárrétudvari-Hízóföld

lxiv
 

158/1984
? 

0/1 – 1 (262) 2 2, n 
R R x x 

– DM, lt
lxv

 Nepper 2002 I, 329, 223. kép; 
Nepper 2002 II, 286 .tábla 

204 

Sárrétudvari-Hízóföld 171/1984 

4/2 – 1 (262) 2 1,4 

R R x x 

– DM, 
IV.90.135.3 

Nepper 2002 I, 333–334 és 
225.kép; Nepper 2002 II, 296. 
tábla 

205 
Sárrétudvari-Hízóföld 179/1984 

0/2
* 

– 1 (262) 2 1* 
R R x x 

– DM, 
IV.90.140.2 

Nepper 2002 I, 335, 226.kép; 
Nepper 2002 II, 299. tábla 

206 
Sárrétudvari-Hízóföld 181/1984 

1/0 – 1 (262) 2 1,4 
R R x x 

– DM, 
IV.90.141.1 

Nepper 2002 I, 335, 226. kép; 
Nepper 2002 II, 299. tábla 

207 

Sárrétudvari-Hízóföld 183/1984 

2/1 – 1 (262) 2 1,4 

R R x x 

– DM, 
IV.90.143.7 

Nepper 2002 I, 335–336 és 
226.kép; Nepper 2002 II, 301. 
tábla 

208 
Sárrétudvari-Hízóföld 185/1984 

1/2 1/– 1 (262) 2 1,4 
R R x x 

– DM, 
IV.90.145.6 

Nepper 2002 I, 336, 227. kép; 
Nepper 2002 II, 303. tábla 

209 
Sárrétudvari-Hízóföld 214/1984 

2/0 1/– 1 (262) 2 5,8 
R – x x 

– DM, 
IV.90.166.4 

Nepper 2002 I, 342–343; 
Nepper 2002 II, 318. tábla 

210 
Sárrétudvari-Hízóföld 247/1984 

4/2
lxvi

 
– 1 (262) 2 2?,8* 

R R x x 
– DM, 

IV.90.184.3 
Nepper 2002 I, 346–347 és 232. 
kép; Nepper 2002 II, 323. tábla 

211 
Sárrétudvari-Hízóföld 251/1984 

2/2 – 1 (262) 2 1* 
R R x x 

– DM, 
IV.90.187.8 

Nepper 2002 I, 348, 233. kép; 
Nepper 2002 II, 328. tábla 

212 
Sárrétudvari-Hízóföld 258/1985 

4/0 1/– 1 (262) 2 1,4 
R R x x 

– DM, 
IV.90.194.9 

Nepper 2002 I, 349–350, 234. 
kép; Nepper 2002 II, 333. tábla 

213 
Sárrétudvari-Hízóföld 259/1985 

3/2 1/– 1 (262) 2 1,4 
R R x x 

– DM, 
IV.90.195.5 

Nepper 2002 I, 350, 234. kép; 
Nepper 2002 II, 335. tábla 

214 

Sárrétudvari-Hízóföld 264/1984 

4/2 1/– 1 (262) 2 1* 

F/R R x x 

– DM, 
IV.90.198.2 

Nepper 2002 I, 351–352, 234. 
kép; Nepper 2002 II, 338. tábla; 
Révész 1999b, 166 

215 

Sárrétudvari-Őrhalom
lxvii

 3/1986 

– 2/– 1 
(5/40–
45) 

3 5,7 

– 

R x x 

x 

DM, 
IV.97.100.4 

Nepper 2002 I, 390, 243. kép 

216 Sárrétudvari-Őrhalom 5/1987 – 2/– 1 3 5,8 R F/R x x – DM, Nepper 2002 I, 390–39 és 241., 
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(5/40–
45) 

IV.97.101.1 243. képek; Nepper 2002 II, 
343. tábla 

217 

Sárrétudvari-Poroshalom
lxviii

 1/1991 

2/3
*

lxix
 

– 3 (17) 2 2?,6 

F/R R 

x x 

– 

DM, IV.97.2.5 Nepper 2002 I, 394–395; 
Nepper 2002 II, 344., 346–347. 
táblák;Nepper 2002 II, hátsó 
borítólap; Ungari 1998; 100. 
kép 

218 
Sárrétudvari-Poroshalom 2/1991 

0/1
* 

– 3 (17) 2 1,4 
R R 

x x 
– 

DM, IV.97.3.4 Nepper 2002 I, 395–396, 398; 
Nepper 2002 II, 351., 354.táblák 

219 
Sárrétudvari-Poroshalom 8/1992 

– 7/– 3 (17) 2 5, n 
R R 

x x 
– 

DM, 
IV.97.10.1 

Nepper 2002 I, 399; Nepper 
2002 II, 360. tábla 

220 Somogyjád-Gépállomás 5/1988 n n 3 (12) 2 5,8 – – – – x RRM, n Bárdos 1991, 41 

221 Szabadkígyós, Pálligeti tábla 1/1967 0/2 – 1 (17) 6 5,7 F – – x – MMM?, n
lxx

 Bálint 1971, 53, II. tábla 

222 
Szabadkígyós, Pálligeti tábla 4/1968 

0/2 – 1 (17) 3 5,8 
F F x x – 

MMM?, n Bálint 1971, 56, IV. tábla, 6–7. 
képek 

223 
Szabadkígyós, Pálligeti tábla 5/1968 

0/2 1/– 1 (17) 3 1,4 
F R x x – 

MMM?, n Bálint 1971, 56–57, V. tábla, 8. 
kép 

224 Szakály-Újhegy 8/1937 – 2/0 n n n – – – – x WMM (2),
lxxi

 n Ódor 1999, 159 

225 Szakony-Kavicsbánya 1/1961 0/2 – 1 (7) 3 5,7 R R x – – n, n Révész 2006, 417 és 12. ábra 

226 Szarvas, Tessedik Sámuel 
utca 2/1957 

0/2
* 

– 3 (11, 
n) 

3 1* F/R R
lxxii

 x – 
– 

TSM, 78.2.3 Langó 2000, 289, 311 és 3–4. 
képek; MRT 19989, 69. tábla 

227 
Szarvas, Velki halom 
(Ószőlő) 5/1960 

2+1
/0
lxxiii

 

– 3 (15, 
n) 

3 2,6 F/R R
lxxiv

 x x 

– 

TSM, 66.5.4 
Langó 2000, 295, 311 és 17., 19. 
képek; MRT 1989, 63. tábla 

228 Szatymaz-Jánosszállás, 
Katonapart 3/1970 

1/– –/1 3 (6) 2 5,8 F
lxxv

 – x – 
– 

MFM 
2000.8.11 Bálint 1991, 27, 29 és Tafel II. 

229 Szatymaz-Jánosszállás, Gróf 
Árpád földje 2/1934 

+1/
2

lxxvi
 

– 3 (30) 6? 6 – – – – 
x 

MFM, 
53.61.2–3 

FÉK 1962, 69 (Nr. 954.); Kürti 
1994, 374; Béres 2002, 48 

230 Szatymaz-Jánosszállás, Gróf 
Árpád földje 3/1934 

0/1
* 

– 3 (30) 6? 6 – – – – 
x 

MFM, 53.61.9 FÉK 1962, 69 (Nr. 954.); Kürti 
1994, 374 

231 Szatymaz-Jánosszállás, Gróf 
Árpád földje 

5/1934
lxxvii

 
0/2
* 

– 3 (30) 6? 6 – – – – 
x 

MFM, 
53.61.26 Kürti 1994, 374, 376 

232 Szatymaz-Jánosszállás, Gróf 
Árpád földje 

8/1934 

4/2 – 3 (30) 6? 6 – – – – 

x 

MFM, 
53.61.17 és 
53.195.15 

FÉK 1962, 69 (Nr. 954.); Kürti 
1994, 374 

233 Szatymaz-Jánosszállás, Gróf 14/1934 0/2 – 3 (30) 6? 6 – – – – x MFM, FÉK 1962, 69 (Nr. 954.); Kürti 
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Árpád földje * 53.193.10 1994, 374 

234 Szatymaz-Jánosszállás, Gróf 
Árpád földje 17/1934 

0/2
* 

– 3 (30) 6? 6 – – – – 
x 

MFM, 
53.61.23 

FÉK 1962, 69 (Nr. 954.); Kürti 
1994, 374 

235 Szeged, Csongrádi út, Kiss 
Ferenc Erdészeti 
Szakközépiskola 

1/1974–
87 

4/2 – 1 (13) 2 n – – – x 

x 

MFM, 
2004.3.8-10 

Kürti 1979, 3; Kürti 1996b, 60 

236 Szeged, Csongrádi út, Kiss 
Ferenc Erdészeti 
Szakközépiskola 

36/1974–
87 

0/2 – 1 (13) 2 n – – – x 

x 

MFM, n 

Kürti 1996b, 60 

237 Szeged-Kiskundorozsma, 
Hosszúhát 500/2004 

0/2 – 1 (13) 2 1 
F/R F/R x x – 

MFM,2010.03.
50–51 

Lőrinczy-Türk 2011, 421, és 3, 
5–6. képek 

238 Szeged-Kiskundorozsma, 
Gépállomás n

lxxviii
 

n n n (7) n n 
– – – – x 

MFM?, n Kürti 1983, 273;
lxxix

 Bálint 1991, 
232 

239 Szeged-Kiskundorozsma, 
Subasa I. lelőhely 143/n 

n n 1 (4) 2 n, 8 
– – – – x 

MFM?, n 
Bende-Lőrinczy-Türk 2002, 354 

240 Szeged-Kiskundorozsma, 
Subasa II. lelőhely 1/2004 

n n 4 2 n 
 – – – x 

MFM?, n Mészáros-Paluch-Szalontai 
2005, 286 

241 Szeged-Öthalom, nyugati 
domb 9(4/1950) 

2/1 – 3 (13) 3 2?,n F – x – 
– 

MFM, 
53.455.4–5 Bálint 1968, 57, VI. tábla 

242 Szeged-Öthalom, V. 
homokbánya

lxxx
 36/2009 

0/2 – 1 (8) 
 

2 1 – – – – 
x 

MFM, 
2012.16.9 Paluch 2010, 348 

243 Szeged-Öthalom, V. 
homokbánya 124/2009 

3/2 – 1 (8) 2 1,4 
(?) 

– – – – 
x 

MFM,2012.16.
32–33, 35 Paluch 2010, 348 

244 Szeged-Öthalom, V. 
homokbánya 132/2009 

2/2 – 1 (8) 2 1* – – – – 
x 

MFM, n 
Paluch 2010, 348 

245 Szeged-Öthalom, V. 
homokbánya 150/2009 

4/0 – 1 (8) 2 1,4 
(?) 

– – – – 
x 

MFM,2012.16.
69–72 Paluch 2010, 348 

246 Szeged-Székhalom, rézkori 
kurgán 1/1988 

2/1 – n 6 5,9 – – – – 
x 

MFM, lt 
Kürti 1991, 55; Kürti 1994, 373 

247 
Szegvár-Oromdűlő, Hevesi 
Vince ajándéka 2/1906 

0/1
* 

– 3 (6/n) n,6 n R – – – 

– 

KoJM, 
55.13.1.19; 
57.99.1–58 

Széll 1943, 180 és LXI. tábla; 
Bálint 1991, 251 

248 
Szentes-Borbásföld

lxxxi
 

7/1953–
54 

0/1 – 1 (20) 3 1,9 R – 
x x – 

KaJM, n 
Révész 1996b, 300 és 4. kép 

249 
Szentes-Borbásföld 

8/1953–
54 

0/2
* 

– 1 (20) 3 1* R F 
x x – 

KaJM, n Révész 1996b, 300–301 és 7., 
21. képek 
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250 

Szentes-Borbásföld 
15/1953–
54 

2/2
+1 

– 1 (20) 3 1,4 R F 

x x – 

KaJM, 98.1.85 Révész 1996b, 302, 307 és 13–
14., 21. képek; Bíró-Langó-Türk 
2010, 11. kép 

251 
Szentes-Borbásföld 

17/1953–
54 

0/2
* 

– 1 (20) 3 5,8? R F 
x x – 

KaJM, n Révész 1996b, 302 és 15., 21. 
képek 

252 
Szentes-Borbásföld 

20/1953–
54 

0/2
* 

– 1 (20) 3 1* R F 
x x – 

KaJM, n Révész 1996b, 302 és 16., 21. 
képek 

253 
Szentes-Borbásföld 

21/1953–
54 

0/1 – 1 (20) 3 5,7 – – 
– x – 

KaJM (1), n Révész 1996b, 302 és 13. 
lábjegyzet 

254 Szentes, Derekegyházi-oldal 
D-3 tábla (Berényi Benjámin 
129. sz. tanya földje) 6/2002 

0/2
+1 

– 1 (8) 4 3 F/R f/R x x 

– 

KaJM (1),
lxxxii

 
2002.3.91–92 Bíró-Langó-Türk 2011, 246–255 

és 2–4. 10. képek  

255 Szentes-Szentlászló, Aradi 
János földje 

6/1932–
33 

0/1
* 

– 1? 
(112) 

2 1,4 R – x x 
– 

KoJM, n 
Széll 1941, 234, I. tábla, 2. kép 

256 

Szentes-Szentlászló, Aradi 
János földje 

13/1932–
33 

0/2 – 1? 
(112) 

2 1?* R F/R
lxxxiii

 
x x 

– 

KoJM, 
R.57.3.599–
600 

Széll 1941, 234 és III. tábla; 
László 1943b, 37. kép; Bálint 
1991, Abb. 52; Temesváry 1999, 
120 

257 
Szentes-Tőke, Libahalom 3/1932 

– 1?/
– 

3 (6) 2 n R – – – 
– 

KoJM, n 
Széll 1942, 132, X. tábla 

258 Szered-Mácséd/Sered' I. 
temető (SK) 1/1952 

0/1
* 

2/1 3 
(25/9) 

2 1,4 R R x – 
– 

AI–SAW, n Točík 1968, 41–42, Abb. 16/1, 
Taf. XXX. 

259 Szered-Mácséd/Sered' I. 
temető (SK) 3/1952 

0/2
* 

– 3 
(25/9) 

2 1* R – x – 
– 

AI–SAW, n 
Točík 1968, 42, Taf. XLIV. 

260 Szered-Mácséd/Sered' I. 
temető (SK) 6/1953 

– 4?/
– 

3 
(25/9) 

2 ?1,4 R R x – 
– 

AI–SAW, n Točík 1968, 43, Abb. 16/2, Taf. 
XXXII. 

261 Szered-Mácséd/Sered' I. 
temető (SK) 8/1953 

5/2
lxxxiv

 
1/– 3 

(25/9) 
2 1,4 R R x – 

– 
AI–SAW, n Točík 1968, 44–45, Abb. 16/4, 

Taf. XXXIII. 

262 Szered-Mácséd/Sered' I. 
temető (SK) 14/1953 

2/2 3/– 3 
(25/9) 

2 5,8 R R x – 
– 

AI–SAW, n Točík 1968, 45–46, Abb. 17/3, 
Taf. XXXV. 

263 Szered-Mácséd/Sered' I. 
temető (SK) 15/1953 

1/0 
?

lxxxv
 

n 3 
(25/9) 

2 2 – R x – 
x 

AI–SAW, n 
Točík 1968, 47, Abb. 17/4 

264 Szered-Mácséd/Sered' I. 
temető (SK) A/1957 

0/2 3/1 
(?) 

3 
(25/9) 

3 1 R R x – 
– 

AI–SAW, n Nevizánsky 2011, 161 és Obr. 
14. 

265 Szered-Mácséd/Sered' I. 
temető (SK) B/1957 

2/1 4/0 
(?) 

3 
(25/9) 

3 7 v. 8 R – – – 
– 

AI–SAW (7), n Nevizánsky 2011, 161 és Obr. 
14. 
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266 Szered-Mácséd/Sered' II. 
temető (SK) 4/1955 

2/0 1/– 3 (23) 2 1,4 R R x – 
– 

AI–SAW, n Točík 1968, 53–54, Abb. 19/3, 
Taf. XLVI. 

267 
Szer, Kiszner tanya 1/1973 

3/1 – 3 (3) 3 5,7 R R x – 
– 

MFM, 
2010.11.1–7 

Vályi 1994, 387–388 és 2–3. 
képek 

268 Székesfehérvár-
Rádiótelep/Bikasziget

lxxxvi
 

 
 
 

A/1923–
24 
 
 
 

2/0 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 

4 (2) 
 
 
 
 

3 5,7 F – – – – 
 
 
 
 

IKM, 
5859/7

lxxxvii
 

Marosi 1923–1926, 246, 248; 
Bakay 1966, 57, 76, és 147. 
lábjegyzet, Taf. XXXVI; Kovács 
1995, 303, és 53. lábjegyzet, 1. 
kép/2 

269 
Szimő, Gúg puszta 7/1983 

0/1
* 

– 3 (7) 2 1? R R x x 
– 

ÉVM, n 
Liszka 1985, 14 és 5., 10. képek 

270 
Szob-Kiserdő

lxxxviii
 35/1937 

0/2
* 

– 1 (82) 5,4 n* F – x x 
– 

MNM, 
2/1937.41 Bakay 1978, 27 és XII. tábla 

271 
Szob, Vendelin földek 

43/1929–
31 

0/2
* 

– 3 (142) 5 5? – – – x 
x 

MNM, 
13/1931.10 

Török 1956, 134; Bakay 1978, 
57 

272 

Szolnok, Lenin TSz (Ugar) 7/1981 

0/2 – 1 
(28/4–
6) 

2 1* R R x x 

– 

DJM, n 
Madaras 1996, 67, 71–72 és VII. 
tábla, 5. kép 

273 Szolnok-Szanda, Beke Pál 
halma III. lelőhely 10/2001 

0/2 – 1 
(36/36) 

2 1* – R x x 
x 

DJM, n Madaras 2006, 225, 245 és 9. 
tábla 

274 

Tengelic-Sertésszállások 24/1960 

2/2 – 1 
(26/8–
10) 

2 4,6 R R x x 

– 

WMM (1),  

Ódor 1995, 198 és III., V. táblák 

275 
Tengőd-Hékútpuszta 4/1960 

0/2
* 

– 2 (5) 2 1* R F/R x x 
– 

MNM,2003.11
.2–3.A 

Révész 1999a, 268 és 4–5. 
képek 

276 Tiszadada-Kálvinháza, Vörös 
Csillag Mtsz telepe ?/1965 

n n 4? 3 n – – – – 
x 

n, n 
Csallány–Gombás 1965, 18. 

277 
Tiszaeszlár-Bashalom, 
Fenyvestábla (I. temető) 

I.(14)/194
5 

0/1 – 3 (24?) 2 2,7 F R
lxxxix

 
x x 

– 

JAM, 
63.1069.1–64. 
1216.1 

Dienes 1956, 250, Fig. 5, LXVI. 
tábla; Dienes 1957,26; Fodor 
1996c, 7. térkép 

278 Tiszaeszlár-Bashalom, 
Fenyvesdomb (II. temető) 1/1947 

0/1 – 3 (13) 5 n – – – x 
x 

MNM, 
7/1948.4 

Fodor 1996c, 187–188 és 8. 
térkép 

279 Tiszaeszlár-Bashalom, 
Fenyvesdomb (II. temető) 3/1947 

0/2
* 

– 3 (13) 5 n – – – x 
x 

MNM, 
7/1948.22 

Fodor 1996c, 187–188 és 8. 
térkép 

280/
281 Tiszaeszlár szórvány 

2/*
2-2 

– n n n – – – – 
x 

JAM, 
63.457.1

xc
 – 
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282 
Tiszalök-Kisfástanya 

szórvány/
1923 

0/2 – 3 (6) 6 5,7 R – – – 
– 

JAM (2), n
xci

 Kiss 1933–1934, 216 és LIX. 
tábla 

283 

Tiszanána, Cseh tanya 5/1960 

2/1 1/– 1 
(29/29
?) 

3 2,7 R R x x 

– 

MNM, 
62.25.3.b.A 

Révész 2001–2002, 271 és 6., 
15. ábrák; Révész 2008, 287, 
215. kép és 77. tábla 

284 

Tiszanána, Cseh tanya 22/1960 

0/2 1 
[?] 

1 
(29/29
?) 

2 1* R R x x 

– 

MNM (1), 
62.36.3.A 

Révész 2001–2002, 277 és 8., 
17. ábrák; Révész 2008, 290, 
217. kép és 79. tábla 

285 
Tiszasüly-Éhhalom I. temető n/1968 

n n 3 (4) 4? n – – – – 
x 

DJM, lt Selmeczi 1969, 52; Madaras–
Selmeczi 1996, 292 

286 
Tiszasüly-Éhhalom II. 
temető –/1980 

0/2 – 1 (2) 7 5,7 F/R – – – 

– 

DJM, lt Madaras 1992, 79–80, I. tábla; 
Madaras–Selmeczi 1996, 292; 
Madaras 2009, 52, 1., 3. táblák 

287 Tiszaszederkény, Tiszai 
Vegyi Kombinát 2/1969 

2/0 – 3 (3) 6 5,7 R – x x 
– 

HOM, 
69.47.16–17 Végh 1992, 62, 4. kép 

288 
Tiszavasvári, Aranykerti 
tábla 3/1971 

2/0 – 1 
(20/1–
2) 

2 2,6–7 R R x x 

– 

MNM, 
79.8.1.A Révész 2005a, 165, 178 és VII. 

tábla 

289 
Tiszavasvári, Aranykerti 
tábla 7/1971 

4/0 1/– 1 
(20/1–
2) 

2 1,4 R F/R x x 

– 

MNM, 
2003.23.3.A Révész 2005a, 169, 178 és 7. 

kép, X–XI. táblák 

290 
Tiszavasvári, Aranykerti 
tábla 8/1971 

2/1 – 1 
(20/1–
2) 

2 5,8 R R x x 

– 

MNM, 
2003.24.1.A/a
–b 

Révész 2005a, 169, 178 és XIII. 
tábla 

291 
Tömörkény-Piactér 2/1937 

0/1 – 3 (2) 6 5,7 F/R – – x 
– 

KoJM, 
R.57.108.3 

Csallány 1941, 190 és 4–
5.képek; Temesváry 1999, 119 

292 Törökbecse, Matej 
puszta/Novi Bečej, Matejski 
Brod (SRB) 1/1952 

4/2 – 4? 3 1* F/R R x – 

– 

NMZ, n 
Nagy 1953, 114–117 és Sl. 12., 
15.; Stanojev 1989, 63–65 

293 Törökszentmiklós, 
Szenttamáspuszta 29/1983 

4/2 – 2 
(46/10) 

3 1* R F/R x x 
– 

n, n Petkes 2011, 188, 203 és 9. kép; 
Hidán 1996, kép az 51. oldalon 

294 
Tuzsér-Boszorkányhegy 8/1998 

1/0 2/– 1 (11) 4 5,7 R R x x 
– 

JAM, 
2000.175.1 

Révész 2000, 13–14, 18–19 és 
5. kép, VI. tábla 

295 
Újkígyós, Skoperda tanya A/1972 

– 2/– 3 (43) 6 5,7 R – – x 
– 

MMM (2), n Medgyesi 2002, 146, 157 és 5. 
kép 

296 Újkígyós, Skoperda tanya 3/1994 1/2 4/– 3 (43) 2 1,4 R R x x – MMM, (2)
xcii

 Medgyesi 2002, 147, 157 és 8–
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+1 96.4.6–10. 9., 32. képek 

297 
Újkígyós, Skoperda tanya 38/1994 

0/1 – 3 (43) 2 1,4 R F/R x x 
– 

MMM, n Medgyesi 2002, 150, 157 és 24–
25., 43. képek 

298 
Üllés, Árpád-dűlő 1/1973 

0/2 – 4? 7 7 R – – – 
– 

MFM, n Bende–Lőrinczy–Türk 2002, 
355–356, 14. kép 

299 
Üllő, Ilona út 4/1939 

2/2 2/– 5 (21) n n – – – – 
x 

MNM, 
18.1939.6 Nemeskéri–Gáspárdy 1954, 489 

300 

Üllő, Ilona út 

14v. 
19/1940
xciii

 

0/2 – 5 (21) n n F – – – 

x 

MNM, 
12/1940.12 

László 1943b, 16 és 14.kép; 
Nemeskéri–Gáspárdy 1954, 
491–492, 494–495 

301 Várpalota, Kálvária és a 
dögtemető közti legelő 2/1912 

n n 3 (3) n n – R x – 
x 

LDM, 56.7.1.–
2,4 

MRT 1969, 213–214; Perémi 
1998, 42 

302 
Vejte/Voiteni (RO) 3/1986 

4/1 – 3 (7) 3 1,4 R R x x 
– 

TBM, n Mendeleţ–Tǎnase–Gáll 2001, 
99, 107–108 és 3. kép 

303 Velence, Növényvédő 
állomás 1/1961 

0/1 – 3 (9/5) 6 7 – – – x 
x 

IKM (1), n 
Kralovánszky 1962b, 58 

304 
Vörs, Majori dűlő 

357/2001
–2002 

1/2
+1* 

– 1 (404) 2 1,4 R R x x 
– 

RRM, lt Költő–Horváth 2004, 223, 225, 
3–4. ábrák, 5., 8. képek 

305 
Vörs, Majori dűlő 

385/2001
–2002 

2?/
n 

n 1 (404) 2 n – f x x 
x 

RRM, lt Költő 2003, 238; Költő–Horváth 
2004, 223, 3–4. képek 

306 
Vörs-Papkert B lh. 

500/1983
–94 

0/x –/x 2 (35) 2 n – – – x 
x 

RRM, 96.94.1 Költő 1993, 434; Költő 1996, 
377 

307 
Vörs-Papkert B lh. 

510/1983
–94 

n n 2 (35) 2 n – – – x 
x 

RRM, n Költő 1993, 434; Költő 1996, 
377 

308 

Valkóvár, Vukovár/Vukovar-
Lijeva Bara (CRO) 

92/1951–
53 

2/0 – 1? 
(538) 

2 1,4 F/R F,f/
R 

x x 

– 

AMZ, S-
2537/1–2 

Vinski 1959, 105 és Taf. XXXVI–
XXXVII; Demo 1996, 43–45, 73–
74 és Sl. 26; Demo 2005, 77–85, 
fig. 1–5; Demo 2009, 108-113 
és Tabla 13. 

309 Zalaszentgrót, Téglagyár 
agyagbányája 8/1959 

0/2 – 3 
(12/n) 

6 7 F – – x 
– 

GM, n 
Dienes 1960a, 113 és IV. tábla 

310 Zombor/Sombor, Bezdáni 
út 86. sz. telek, Budincsevits 
András szállásháza (SRB) 1/1912 

0/1 – n 6 7 – – – – 

x 

GMS, n 

Gubitza 1912, 27–28 

311 
Zsombó, Bába dűlő 1/n 

0/2 – 4 3 5,7 R R x – 
– 

MFM, 93.7.16 Lőrinczy–Szalontai 1993, 296 és 
XII. tábla 
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BIZONYTALAN ADATOLTSÁGÚ SÍROK (1–17) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

1 Ismeretlen lelőhely n/n n n n n n – – – – x LDM, n FÉK 1962, 44 (Nr. 497.) 

2 
Áporka n/1930 

n n n n n – – – – 
x 

MNM (n) 
4/1930 FÉK 1962, 21 (Nr. 24.) 

3 Békéscsaba, Mezőgazdasági 
Szakiskola kertje n/1944 n

xciv
 n n 

3 n – – – – 
x 

MMM (n) Jankovich 1991, 149 és 15. 
lábjegyzet 

4 
Csongrád-Vendelhalom 26/1937 

3 
(?)

xcv
 – 3 (38) 

5 1 F – x – 
– 

n, n Párducz–Tary 1939, 191 és I. 
tábla 

5 

Homokmégy-Székes 
27/1996
–97 0/?1  2 (108) 

2 n – – – x 

x 

VKM, n Gallina–Hajdrik 1998, 140; Gallina 
2000; Gallina 2001a, 113; Gallina 
2001b, 3. kép

xcvi
 

6 

Kiszombor B temető 26/1928 

– – 3 
(220/n) 

n n – – – – 

x 

MFM, 
53.5.1–814 

Bálint 1941, 27; FÉK 1962, 48 (Nr. 
573.) vö. Kürti 2007, 108–111 és 
20. lábjegyzet

xcvii
 

7 

Kiszombor E temető 13/1930 

– – 1 (20) n n – – – – 

x 

MFM, 
53.7.1–112 

Bálint 1941, 25; FÉK 1962, 49 (Nr. 
575.) vö. Kürti 2007, 104-105 és 
20. lábjegyzet

xcviii
 

8 

Klárafalva-Faragó n/1939 

n n 3 (12) n n – – – – 

x 

MFM, 
53.172.1–
21; 
53.173.1–2 Bálint 1991, 236

xcix
 

9 Medgyesegyháza, 
Kétegyházi út, homokgödör 8/1997 –

c
 ?8 

2 
(27/4) 

2 1 R F/R x x 
– 

MMM, n Liska–Medgyesi 2002, 410–411, 
417 és 10., 22–23. képek 

10 
Nagymágocs község határa 1/1950 

n n n n n – – – – 
x KoJM, n 

FÉK 1962, 56 (Nr. 722.); Bálint 
1991, 236

ci
 

11 Rád-Kishegy 1/1956 n
cii

 – 3 (51) 6 5,7 – – x – x PÁI, n Patay 1957, 61 

12 

Sárbogárd-Templomdűlő 2/1961 

– 7/– 3 
(8/200
–300) 

6 5,7 

R – – x 

– IKM, 
61.137.3

ciii
 Kralovánszky 1962a, 57; Petkes 

2006, 95–96, 98 és 4. tábla
civ

 

13 Sárospatak-Baksahomok ?/1957 n n n n n – – – – x MNM, lt Kalicz 1957, 168
cv

 

14 Szeged-Királyhalom, 473. sz. 
tanya 

szórván
y/1933 n n – 

7? – – – – – 
x 

MFM, 
53.176.1 

Sebestyén 1932, 179; Bálint 1991, 
250

cvi
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15 
Székesfehérvár-Demkóhegy 
II. temető 

34/1903
cvii

 

– 3/– 3 (41) 5 n R – – – 

– 

MNM (3), 
1901–
1904:136. 

Hampel 1907, 200, 203 és 84. 
tábla; Bakay 1966, 52, 71 és Abb. 
4.

cviii
 

16 Tiszaeszlár, Jeges-tanya n/1937 n n n n n – – – – x JAM, n FÉK 1962, 79 (Nr. 1116.) 

17 

Veszprém-Benedekhegy n n n n 

7 – – – – – 

x 

LDM, VBM 
56.8.54–
63., 
63.183. MRT 1969, 232

cix
 

 

TÉVESEN ÍJLEMEZT TARTALMAZÓNAK VÉLT-VÉLHETETT SÍROK (1–10) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

1 Kecskemét, 
Magyari/Madari tanya n/n 

– – n n n – – – – 
x 

KaJM FÉK 1962, 47 (Nr. 542.) vö. 
Hampel 1900, 646–651

cx
 

2 Léva-Génye/Levice-Géňa 
(SK) 5/2005 

– –  2 (13) 3 – R R x x 
– n Nevizánsky 2006, Tab VII/1

cxi
 

3 
Mezőberény-Kérhalom –/1943 

– – 3 (98) n n – – – – 
x 

MFM, 
1944/12 

Bálint 1991, 239; MRT 1998, 598–
602

cxii
 

4 
Sikló/Siclău (RO) –/1959 

–  3 (12) 2 3 – – – – 
x 

MJA, 
13.479–562 

Bálint 1991, 247; Gáll 2007, 401-
402 és I.B. táblázat

cxiii
 

5 Szatymaz-Jánosszállás, Gróf 
Árpád földje 

21/1934 – – 3 (30) 6? 6 – – – – x MFM, 
53.61.9 

FÉK 1962, 69 (Nr. 954.); Kürti 
1994, 374

cxiv
 

6 
Szentes, Kossuth utca n/1932 

n n 3 (8) 2 n – – – – 
x 

KoJM, 
57.21.1–19 

FÉK 1962, 73–74 (Nr. 1016.); 
Bálint 1991, 255

cxv
 

7 Szered-Mácséd/Sered' I. 
temető (SK) 7/1953 

– – 3 
(25/9) 

2 – – – – – 
– AI-SAW Točík 1987, 191

cxvi
 

8 Szered-Mácséd/Sered' II. 
temető (SK) 7/1955 

– – 3 (23) 2 – – – – – 
– AI-SAW Točík 1987, 191

cxvii
 

9 

Tiszaeszlár-Újtelep 3/1949 

n n n n n – – – – 

– 

MNM, 
6/1948.; 
1/1949 

FÉK 1962, 79 (Nr. 1118.); Fodor 
1996d, 193–194

cxviii
 

10 
Veresvár/Červenik (SK) n/1953 

– – 3 (11) 1? 3 – – – x 
– 

AI–SAW?, n FÉK 1962, 27 (Nr. 145.) vö. Tocik 
1968, 17–20, Taf. VIII–XII.

cxix
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i
 Csak az egyik markolatlemezről. Az algyői temető sírhoz kötés nélkül bemutatott néhány íjlemezének fényképe 
megjelent még: Kürti 2001, 7. kép. 
ii
 D. Dimitriević adatközlése alapján Bálint Csanád egyértelműen íjat említ: „Köcher und Bogen in gutem 

Zustand”, így az adat pontossága miatt annak hitelében nincs okunk kételkedni. 
iii
 Csak az egyik markolatlemezről. 

iv
 Az 1941-es ásatás eredményeinek publikációjában olvasható sírleírások használhatatlanul szűkszavúak az 

íjlemezekre vonatkozóan, az MNM Adattárában pedig mindössze egy egy oldalas, László Gyula által írt szignált 
jelentés található – noha az ásatás közlésének illusztrációiból egyértelmű, hogy részletes dokumentációt 
készítettek az ásatók. 
v
 A szóban forgó töredékes markolatlemezt a MNM Középkori raktárában mint szórványt tartják nyilván, 

azonban azt az 1941-es ásatást közlő Erdélyi I. a 3. sír leletei között szerepeltette a tábláján (Erdélyi  1964, 
VI/1–2. tábla. A 3. sír közölt csontvázlapján (Uo. 9. kép) azonban csak szarvlemezeket találhatunk, mégpedig a 
2., valamint 18–19. mellékletszámok alatt.  A szerző azonban másutt azt is megjegyzi, hogy a „cseh kutatók 
ásatásából maradt vissza még néhány lelet”, köztük „íjcsont” (Uo. 27, a temetőt bemutató Fodor I. e 
szórványleletek felsorolásakor nem említi az íjlemezt Fodor 1996a, 137–138). Az 1941-es ásatást megelőző 
1926-os amatőr, és 1937-es feltárások adatait összegyűjtő és közlő Jiří Košta és Nevizánszky Gábor véleménye 
szerint a szórvány markolatlemez az 1937-es 2. sír melléklete lehetett (Nevizánsky-Košta 2009, 312, 351), mivel 
e feltevésnek szilárd alapja nincsen, ezért a táblázatban a markolatlemezt szórványként szerepeltettük. 
vi
 A közölt rajzon csak az egyik markolatlemez látható. 

vii
 A rajzon csak az egyik laterális szarvlemez látható, a Kalmár közölte fényképen azonban a teljes íjapplikáció 

garnitúra látható. A Kalmár-féle fénykép valójában a Móra Ferenc Múzeum Adattárában őrzött üvegnegatív kép 
reprodukciója. 
viii

 Noha a szerző által hozott „Bogenschützenausrüstung” kitétel nem feltétlenül jelent íjlemez(eke)t is, a Móra 
Ferenc Múzeum gyűjteményében való kutatásunk során ezúttal a feldúlt sír anyagában két laterális 
markolatlemezt találtunk. 
ix
 A temetőtérkép alapján minimum a feltárt sírok másfélszerese semmisülhetett meg. 

x
 Csontvázlap. 

xi
 A temető íjlemezes sírjának pontos sírszáma a Gáll E. cikkében található adatok, illetve az idézett 

katalógusban a két íjlemez garnitúráról közölt képek egyeztetésével állapítható meg. Igaz ugyan, hogy ott a 
szerző a IX. kutatóárok 3/1982. sírja esetében egyértelműen markolatlemezekről beszél ("pont-körös díszítésű 
markolatcsont-pár került elő”), a mondat második fele („ez olyan díszítés, amely az erdélyi, partiumi és bánsági 
leletanyagban korszakunkból csak a nagylaki csont tegezdíszítőről ismert") azonban arra utal, hogy minden 
bizonnyal csak elírásról van szó, és itt a katalógusban látható pont-kör díszes két szarvlemezről van szó. További 
problémát okozott a temetőben az íjlemezt tartalmazó sírok mennyiségének megállapítása, ugyanis a 
szövegben három íjlemezes sírt említ a szerző (XX. kutatóárok 13/1983.; VIII. kutatóárok 36/1982., illetve a már 
említett  IX. kutatóárok 3/1982. sírját), Gáll 2007, 401. Hasonlóan az I.A. táblázat (Uo, 447.) tanúsága szerint is, 
összesen 3 sírban volt íjlemez. Ugyanakkor a csupán 3 oldallal később található I.B. táblázatban a lelőhelynél 
már 8 íjlemezes sírt találunk. A nagyfokú bizonytalanság miatt a táblázatba csak a sírszámmal is megjelölt 
íjlemezes sírmennyiséget vettük fel. 
xii

 A sír két szarvlemezéről megjelent fénykép alapján nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy azok valójában 
frontális szarvlécek. A kérdés végleges eldöntéséhez természetesen részletes tárgyvizsgálat, vagy további 
fényképek, rajzok szükségeltetnének. 
xiii

 A temető területére az Árpád–korban egy nagy méretű téglaégető kemencét építettek, ami több sírt is 
megbolygatott és feltehetőleg elpusztított, így a temető eredeti sírszáma a feltártnál némileg magasabb 
lehetett. Az ásató azonban az elpusztult sírok számszerű megbecslésére nem tett kísérletet (Nepper 2002 I, 
107). 
xiv

 „Felszedéskor a csontok között megmunkáltnak tűnő csonttöredék került még elő." (Nepper 2002 I, 85) A 
lemez formai kialakítása (belső felszín irdalt; keresztmetszet; külső felszín megmunkáltsága; a lemez szélessége, 
vastagsága) az íjlemezek általános attribútumaival egyezik meg, ezért azt íjlemez töredékének határoztuk meg 
a személyes tárgyvizsgálat során. Azt azonban nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy szarv, vagy 
markolatlemez töredékről van-e szó. E helyen külön is ki szeretnénk fejezni hálás köszönetünk M. Nepper 
Ibolyának a Debreceni Déri Múzeum íjlemez anyaga vizsgálatának engedélyezéséért. 
xv

 A sírleírás nem említi a két lemeztöredéket, a töredékeken pedig nem szerepel leltári szám. A 
lemeztöredékek formai kialakítása (belső irdalt felszínük, keresztmetszetük, külső felszíneik megmunkáltsága a 
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lemezek szélessége, vastagsága) az íjlemezek általános attribútumaival egyezik meg, ezért azokat íjlemez(ek) 
töredékeinek határoztuk meg a személyes tárgyvizsgálat során. Azt azonban nem lehetett egyértelműen 
eldönteni, hogy szarv, vagy markolatlemez töredékekről van-e szó. 
xvi

 Az 1–4. sírok összekeveredett leletanyagában két, egymástól gyökeresen eltérő alakú íjmarkolat lemez is 
szerepel, pontos sírhoz kötésük még nem történt meg. (Az ásatási jelentés szerint a 3. számú sírban volt 
"csontíjmarkolat-lemez": Lasczik-Sós-Komáromi 1954, 80.) A két lemez tehát nem feltétlenül egy sírból 
származik, de ez a lehetőség sem zárható ki a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján. 
xvii

 Csontvázlap. 
xviii

 A két szórvány markolatlemezt „sírként” szerepeltettük, mert nyilvánvaló, hogy egy pár, tehát minden 
bizonnyal egy sírból származnak. A két szórvány markolatlemez szélei túlságosan töredékesek ahhoz, hogy 
megpróbálkozhassunk a JAM anyagából hiányzó tiszalöki markolatlemezekkel való azonosításukkal. A lemezek 
arányaikban ugyanakkor inkább hosszabb-keskenyebb alakúnak tűnnek, mint a tiszalöki zömökebb példányok. 
xix

 Noha a markolatlemez és a két szarvlemez összetartozására csak a közös leltári szám utal, a táblázatban 
hipotetikusan egy sírból származónak tekintettük őket. A szórvány markolatlemez alakja miatt biztosan nem 
azonosítható a JAM anyagából hiányzó tiszalöki markolatlemezekkel. 
xx

 Az elpusztult sírok száma Révész L. becslése a szórvány leletanyag alapján számolva (Révész 1996a, 15). 
xxi

 Az ásató a pusztulás mértékét 5–15% körülinek becsülte – itt a felső határral, vagyis a magasabb értékkel 
számoltunk. 
xxii

 Jósa A. a publikációban elsőként a jobb felkar belső oldalán egy két darabra tört lemezt említi, majd az in situ 
kiemelt, de a szállítás során összerázódott sír ládájának felbontása után további négy darab lemezt talált, 
amelyek helyzete már nem volt megállapítható (Jósa 1914, 324). Ugyanakkor Jósa rajzán összesen 7 db lemez 
találhatunk (Uo, XXXIV. kép), valamint az általa írt Szabolcsvármegyei múzeum leltárkönyvében szintén „7 drb 
csontlemezeket” regisztrál a V-1076–1082-es számon. Az újraleltározás során az anyagot, pontosabban 10 
darab töredéket a 63.817.1-es szám alatt jegyeztek be. Jelenleg a raktárban összesen 13 darab töredék 
található, ebből 3, illetve 2 darab illeszkedő törésfelületeik mentén összeragasztottak. Azonban a maradék 
töredékek is illeszkednek egymáshoz, így végeredményben 2 darab szarvlemez és 1 darab markolatlemez 
állítható össze. A két laterális szarvlemez azonosítható a Jósa 1914, XXXIV. kép alatt szereplő felső két rajzzal. (A 
Kalmár-féle jegyzeteken csak egy markolatlemez és két fejes laterális szarvlemez látható.) A markolatlemez 
annyira kicsi töredék, hogy egyik rajzzal sem azonosítható. A Jósa-féle rajzon szereplő többi rajz alapján a sírból 
eredetileg négy laterális szarvlemez töredékei kerülhettek elő, így a katalógusban ezt az adatot tüntettük fel. 
xxiii

 Az ásató az egész in situ sírt kiemeltette és múzeumba szállíttatta, „de mivel a szekér a balsai Tisza–révben 
meredeken ment le a kompba, és a túlparton fel, a sírnak csaknem futó–homok tartalma össze–vissza 
hányódott, és így valamennyi sírmelléklet helyzetét meg nem állapíthattuk.” Jósa 1914, 323. 
xxiv

 Tévesen az íjlemezekhez leltároztak egy emberi bordacsont töredéket is. 
xxv

 A bolygatatlan íjlemezeket a tegezzel együtt in situ emelték ki. 
xxvi

 A sír markolatlemezeit eredetileg tévesen ugyanezen temető 136. sírjához leltározták be, a hibát később 
azonban javították. A javítás helyességéről magunk is megbizonyosodtunk a 136. sír Móra-féle kézírásos jegyzet 
megtekintésekor, azon ugyanis nem szerepel a keresett tárgy. (A 136. sírból a jegyzet szerint két karperec, 
szemes gyöngy, karika és két gomb került elő.) 
xxvii

 A Kiszombor környéki temetőket összefoglaló, és így az ottani íjlemezes sírokat felsoroló Kürti B. nem említi, 
hogy ebben a sírban is volt íjlemez, noha felsorolása Cs. Sebestyén K. gyűjtésén alapul. 
xxviii

 Csak az egyik markolatlemez rajza. 
xxix

 A rajzon csak az egyik laterális szarvlemez látható. 
xxx

 A sírban Kürti B. híradása szerint csak markolatlemez volt (Kürti 2007, 20. lábjegyzet), holott Cs. Sebestyén K. 
egyértelműen ír a szarvlemezekről: "a töredékekben megmaradt hosszú lemezek háromnak az alsó felét–
harmadát mutatják s egynek a felső végét" (Sebestyén 1932, 178). (A „hosszú lemezek” a szerzőnél az általunk 
laterális szarvlemezként nevezett tárgyakat jelöli: Sebestyén 1932, 175.) Bizonyító erejű, hogy a Móra Ferenc 
Múzeum raktára jelenleg három laterális szarvlemez alsó szakasztöredékét és egy közelebbről nem 
meghatározható laterális szarvlemeztöredéket őriz. Mindez egybecseng a Móra-féle kézzel írt jegyzetekkel is, 
ahol a sírban több helyről említ „csontlemezt”. 
xxxi

 Csak az egyik markolatlemez rajza. 
xxxii

 Bóna István szerint a feltárt 26 sír 19 fegyveres férfijából "12–vel csontos–íját (ez a maximum eddig 
honfoglalás kori temetőben!)" temették el (Bóna 1996, 9). Ezzel szemben Gáll E. a tanulmányában található  I.B. 
táblázatban a lelőhelynél csak öt darab íjlemezes sírt jelez (Gáll 2007, 448, lásd még ; Gáll-Gergely  2009, 71 és 
321. lábjegyzet). 
xxxiii

 Csontvázlap. 
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xxxiv

 Az előzetes híradásból még az íjlemezes sírok száma sem derül ki – de nyilván nem csak egyetlen sírról van 
szó, hiszen az ásató „íjakról” és „egy szabad harcosokból (íjász) álló család temetőjéről” beszél. A bizonytalan 
adatoltság miatt a táblázatba csak egy adatsorként tüntettük fel a temető íjlemezes sírjait. 
xxxv

 A sír egészben került kiemelésre, és in situ megtekinthető a múzeumi kiállításon. 
xxxvi

 A Móra Ferenc Múzeum raktárában az eredeti íjapplikációk közül jelenleg csak egy laterális 
szarvlemeztöredék és két markolatlemez található meg. Ezek feltehetőleg azért maradtak meg, mert eredetileg 
– tévesen – a Szatymaz-Jánosszállás, Gróf Árpád földje lelőhely 8. sírjához leltározták őket. 
xxxvii

 A Cs. Sebestyén–féle rajzon csak az egyik szarvlemez szerepel. 
xxxviii

 A sírban csak a laterális markolatlemezek feküdtek in situ pozícióban, a szarvlemezeket a sír előkerülése 
(oszlopállítás) során bolygatták, sírbeli helyzetük nem ismert. 
xxxix

 A sírrajz és sírleírás tanúsága szerint a sírban mindkét szarv lemezeit meg lehetett figyelni, megtartani 
azonban szarvanként már csak három-három töredéket sikerült a beleltározott és jelenleg megtalálható 
leletanyag alapján. Noha a két szarv lemeztöredékeit külön egység alatt leltározták, a megmaradt töredékekből 
még egy-egy teljes szarvlemez sem állítható össze. 
xl
 A szóban forgó íjapplikációk nem a MNM középkoros (honfoglalás kori) raktárában találhatóak, hanem az avar 

kori leletanyag közt szerepelnek, mint azonosítatlan, szórvány leletek. Az applikációk összetartozását 
valószínűsíti anyaguk makroszkopikus jellemzői, formai azonosságaik és kialakításaik bizonyos megoldásai. A 
leletek 10–11. századi datálását egyértelművé teszik az applikációk alakja és átmetszete. 
xli

 Az ásatási jelentés (JAM, Adattár) szerint noha a temető északi és déli oldalát is 5–5 méteres biztonsági 
szelvényekkel körbeásták, így az teljesen feltártnak tekinthető, de az ásató Németh P. szerint a leletmentés 
megkezdése előtt a földmunkák során egy sírsort elhordhattak. A jelentéshez mellékelt temetőtérképen 
mindenesetre két biztosan elpusztított, számozatlan sírt is láthatunk. 
xlii

 Noha a publikációban a sírleíráskor (Mărginean-Huszarik 2007, 23) egyik alkalommal markolatlemezről és 
tulajdonképpen négy szarvlemezről olvashatunk („partea mediană a arcului şi patru capete întăritoare din os”) 
azok helyzete, vagyis az íj alakja kapcsán, addig az egyik következő mondatban már csak négy lemezről 
értesülünk („Doar două plăcute s-au păstrat într-o stare mai bună, celelalte duoă fiind recuperate fragmentar”). 
Az utóbbi információnak megfelelően a tárgyleírásokban és a közölt tárgyrajzokon is csak négy íjlemez szerepel, 
három szarvlemez és egy markolatlemez (Mărginean-Huszarik 2007, 36 és Pl. XIII/2–5). 
xliii

 A FÉK és Bálint is egyértelműen „íjcsontokat”, illetve „íjat” említ, így hitelt adtunk az adatnak. 
xliv

 A tárgyon látható további, korábbi leltári számok: 20/190; 1510; 23/190 és 6299/928. 
xlv

 Csak az egyik markolatlemezről. 
xlvi

 Csontvázlap. 
xlvii

 E katalógusban Hampel József számozását vettem át (Kovács L. idézett tanulmányában az íjlemezeket a 9. 
sírból származónak tünteti fel.) 
xlviii

 A temető feltártságáról a temetőt publikáló két szerző nem értett egyet: az ásató Vaday Andrea szerint az 
teljesen feltárt, míg Kovács L. szerint a sírsorok a feltárt terület határain északon és délen is túlnyúlhatnak, a fel 
nem tárt sírok mennyiségére, pontosabban a temető méretére azonban nem adott becslést (Kovács-Vaday 
2011, 612). 
xlix

 A publikáció szerint az „íjat” rágcsálók bolygatták meg (Kovács-Vaday 2011, 588). Ezzel szemben a sírrajz 
alapján megállapítható, hogy egy szarvlemez kivételével a lemezek szabályos íjszerkezeti rendben feküdtek. 
l
 A temetőt közreadó szerzők a rablottság megállapításában sem értettek egyet, vö. Kovács-Vaday 2011, 594, 
601 és 83. lábjegyzet. 
li
 A publikációban a szórványként előkerült markolatlemez töredék leltári száma véletlenül felcserélődött a 8. sír 

szarvlemeztöredékének leltári számával (Kovács-Vaday 2011, 81. lábjegyzet). 
lii
 A képet nem találtuk a kötetben. 

liii
 A Pilin-Sirmánhegyen 1901-ben és 1902-ben kiásott két temető leletanyaga nem került be a MNM-ba Nyáry J. 

többi anyagával együtt (a MNM csupán egy gerincelt testű, helyenként félkör, helyenként háromszöges 
átmetszetű ezüst- vagy rézötvözet karikaékszert őriz a lelőhelyről a MNM 115/1895.2 leltári számon. 
liv

 Noha a tárgy feltehetőleg elveszett, és rajz sem maradt fönn róla, Kisléghi Nagy Gyula páratlanul részletes és 
a kutatásban ezért teljességgel egyedülálló leírása alapján a tárgy egyértelműen azonosítható laterális 
markolatlemezként. 
lv
 Patay Pál szöveges megjegyzése szerint „csak néhány töredéke maradt meg”, így Kalmár János rajzos 

jegyzeteit vettem figyelembe a lemezek száma és típusa meghatározásakor. 
lvi

 Patay Pál szöveges megjegyzése szerint „csak néhány töredékes lemez maradt meg”, így Kalmár János rajzos 
jegyzeteit vettem figyelembe a lemezek száma és típusa meghatározásakor. Érdekes ugyanakkor, hogy Kalmár 
rajzain két teljesen ép oldalsó szarvlemezt és egy hátlapi szarvlemezt láthatunk, addig a Patay által közreadott 
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fényképen egy markolatlemez is szerepel. Ennélfogva az sem zárható ki, hogy Kalmár nem a Gallus-féle sírok 
íjlemezeiről készített rajzot. 
lvii

 A Gallus-féle XIII. sírban Patay közlése alapján nem került elő íjlemez. Ezzel szemben a Kalmár-féle rajzos 
jegyzet két markolatlemezt sorol a sírhoz. Mivel a jegyzeten olvasható mellékletfelsorolás („tegezzel, 
nyílhegyekkel, zablával, kengyelpárral”) többségében megfelel a Patay által Gallus naplója nyomán hozott 
mellékletlistával (bronzgömb, tegez, nyílhegyek, kengyelpár), így a két sír feltehetőleg azonos, s az íjlemezek 
csupán figyelmetlenség révén nem kerültek említésre Gallus ásatási naplójában. 
lviii

 Az íjlemezeket csak Kalmár János rajzairól ismerhetjük. Sajnálatos módon Kalmár azonban ezúttal nem 
tüntette fel a sírszámot, csak a lelőhely nevét, illetve azt, hogy a lemezek „lovassírból” származnak. 
lix

 Csontvázlap. 
lx
 A JAM leletanyagraktár honfoglalás kori leltározatlan és azonosítatlan anyagában sikerült azonosítanunk a 

lemezeket 2012 januárjában. Az azonosítás alapja a Csallány Dezső által készített táblatervek egyikén látható 
körberajzolt markolatlemezpár (reprodukció: Istvánovits 2003, 169/2. kép és 167/A-B. tábla, ahol még mint 
elveszett leletanyag szerepel) vonalvezetése és méretezése, ami pontosan egyezik ezen lemezek mai adataival. 
lxi

 A markolatlemez minden valószínűség szerint nem ebből a sírból került elő, hanem utólag keveredett a sír 
leletanyagához (az eredeti sírrajzon csak egy későbbi bejegyzés tünteti fel, és csak szöveges formában). 
lxii

 Jelenleg nem találhatóak az Éry 1968, XXVIII. tábla/2–3. számmal jelölt lemezek. 
lxiii

 A külön közölt töredékek összeállíthatóak két közel teljes, húrvájatos szarvlemezzé és egy további, apró, nem 
illeszkedő töredékké (Nepper 2002 II, 264. tábla/3 + 265. tábla/9; és 264. tábla/6 + 265. tábla/8). 
lxiv

 A publikáció szerinti "lemezes csonttöredék" a személyes tárgyvizsgálat során íjszarvlemez csúcstöredékének 
bizonyult. 
lxv

 Leltári szám nélkül, a sír többi melléklete a IV.90.125.1–6. számon van. 
lxvi

 A személyes tárgyvizsgálat során derült ki, hogy a Nepper 2002 II, 323. tábla/6. szarvlemeze valójában nem 
ép, nem teljes szarvlemez: a húrvájatnál el van törve, s a húrvájattól felfelé nincs meg a töredék sem. A 
törésvonal jól látható egyébként a közölt rajzon. Ellenben a restaurálás során kiegészítették a tárgyat: a hiányzó 
részt sárga műanyagból megformázták. A publikáció rajza tehát a már kiegészített szarvlemez rajzát hozza, 
semmilyen módon nem jelölve a kiegészítést (ugyanazzal a technikával árnyékolva). 
lxvii

 A leletet közöletlennek vettük, mert a publikációba nem került bele a lemeztöredék rajza. (A sír mellékletei a 
Nepper 2002 II, 341-343. táblákon láthatók, de az íjlemez nincs köztük.) Érdekes módon a sírrajzon két darab 
szarvlemeztöredék látható, azonban a publikáció sírleírása csak egy lemezről tud, mégpedig 22,2 cm-es 
hosszúságúról. Ez a hossz a teljes, ép szarvlemezek esetében szokott feltűnni, nem apró töredékeik esetében. A 
két nem illeszkedő töredék hossza: 7,5 cm, ill. 12,1 cm (személyes tárgyvizsgálat során mért adatok). 
lxviii

 A sírleírás és a sírrajz arról tudósít, hogy az egyik szarvlemez, illetve az egyik markolatlemez kettétörve 
került elő (előbbi két töredéke ráadásul a sírban egymástól távol, kb. 55-60 cm-re hevert). Ezzel szemben a 
személyes tárgyvizsgálat során megállapíthattuk, hogy mind a szarv-, mind a markolatlemezek tökéletesen 
épek, teljesek, egyiken sincs törés, vagy annak nyoma, hogy a törött darabokat összerestaurálták volna. Az 
egymásnak ellentmondó adatok feloldására nem vállalkozhatunk. 
lxix

 A harmadik markolatszerelék is lemez, tehát nem trapéz átmetszetű markolati agancsléc. 
lxx

 A temető leletanyagát nem sikerült fellelni a múzeumban. 
lxxi

 Mivel a leletanyag és a dokumentáció is megsemmisült, az íjlemezekről egyedül Kalmár János rajza maradt 
fenn. 
lxxii

 Csontvázlap. 
lxxiii

 Az in situ megmaradt teljes szarvat paraffinba ágyazva emelte ki Dienes István, így a szarvszerkezete, és a 
három szarvlemez viszonya jól tanulmányozható. 
lxxiv

 Csontvázlap. 
lxxv

 Csak a markolat lemez töredékéről. 
lxxvi

 Amíg a FÉK és Kürti B. adata szerint a temető 5 sírjából került elő íjlemez, addig a temetőt röviden ismertető 
Béres Mária szerint (Béres 2002, 48) viszont csupán négy sírból. A három adatközlőből egyedül a FÉK közli 
sírokra lebontva a feltárt mellékleteket. Az szatymazi íjapplikációs sírok adatainak felsorolásánál természetesen 
az egymásnak ellent mondó irodalom helyett az adattári dokumentumokat és a raktárban őrzött leletanyagot 
vettük alapul. 
lxxvii

 A jánosszállási 5. sírról elsőként Kürti Béla említi annak íjlemezes („íjas”) voltát – az általa hivatkozott 
Dienes 1959, 154 alatt még csak a „tegzes” megnevezés szerepel. A sír íjapplikációi egyébként a 21. sír 
anyagához keveredtek leltározáskor: a lemezek 21. sírhoz való tartozása kizárható, mivel a Móra Ferenc 
Múzeum Régészeti Adattárában található Régiségtári Napló 3. kötetének (1934–1937) leletlistája alapján a 21. 
sírban gyöngyöket, kerek ezüstlemezt, karkötőt és négyszögletes övdíszeket találtak, íjapplikációkat nem. A 
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leletlista a temető 5. sírjánál azonban íjlemezeket regisztrál – noha azok a végül az 5. sírhoz leltározott anyagból 
hiányoznak. A leletlista alapján tehát igen nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a kérdéses két markolatlemez a 
temető 5. sírjából került eredetileg elő. A leletanyag összekeveredése meglehetősen korán megtörténhetett, 
mivel az ún. Móra negatívokon már a 21. sír leletanyaga között szerepel a két markolatlemez. 
lxxviii

 A mindössze kétmondatos temetőbemutatás alapján arra gondolhatunk, hogy a temetőben csak egy 
íjlemezes sír került elő. 
lxxix

 Itt említjük meg, hogy Kürti B. a tanulmányában egy teljesen ép laterális szarvlemez fényképét is leközli, 
sajnos lelőhely meghatározása nélkül: Kürti 1983, 12. fénykép. A lemez minden valószínűség szerint az egyik 
szeged-öthalmi példány. 
lxxx

 Az előzetes híradás megfogalmazása nem egyértelmű az íjlemezes sírok szám szempontjából, mert öt 
fegyveres (íjas, tegzes, nyilas) sírt említ. Szegedi kutatómunkánk során azonban csak négy esetben értesültünk 
íjlemezek előkerüléséről – ez természetesen nem zárja ki egy ötödik, ugyancsak íjapplikációs sír létezését, 
ennek ellenőrzésére azonban a temető közléséig várni kell. 
lxxxi

 A markolatlemeznek a 7. sírhoz való tartozás nem biztos, mivel az eredeti dokumentációt feldolgozó Révész 
L. arról ad hírt, hogy „nem jegyezték fel a leletekkel együtt tartott íjmarkolati csont helyét” (Révész 1996b, 300). 
A dolog akkor válhat gyanússá, ha figyelembe vesszük, hogy a dokumentáció „részletes sírleírásokat” és „precíz 
ásatási megfigyeléseket” tartalmaz (Révész 1996b, 299). Az elsőként kiforgatott, még a leletmentő ásatás 
megindulása előtt megsemmisült, de utólag az utolsó, 21. számot kapó sír mellékletei közül a homokkitermelő 
munkások csak egy markolatlemezt figyeltek meg. Elképzelhető, hogy ez a lemez kavarodott a 7. sír mellékletei 
közé az ásatás után. A szerző ráadásul arról tudósít, hogy a restauráláskor „a leletek egy része 
összekeveredhetett” és „több sírban az ásatási naplóhoz és a sírrajzhoz képest többlet jelentkezik” (Révész 
1996b, 3. lábjegyzet).  
lxxxii

 Az előkerült két markolatlemez egyike elveszett. 
lxxxiii

 Csontvázlap. 
lxxxiv

 Révész László és B. Nagy Katalin hívták fel a figyelmet arra, hogy az egyik szarvlemez rajza (Točík 1968, Taf. 
XXXII/10.) feltűnően hasonlít a Kárpát–medencében sokáig egyedülállónak tartott Hódmezővásárhely–
nagyszigeti 63. sír szarvléceire, hozzátéve, hogy „a gyenge minőségű rajzról a kérdés nem dönthető el 
egyértelműen” (Nagy–Révész 1986, 126, 131). A kérdés személyes tárgyvizsgálat nélkül természetesen 
eldönthetetlen. 
lxxxv

 A publikációban mindössze a tárgymeghatározást és mennyiséget („knöcherne Bogenbelag”), valamint 
sírbeli pozíció megadását találjuk, a sírrajzra berajzolt tárgyak közt azonban egyértelműen egy szarvlemezt 
fedezhetünk fel. 
lxxxvi

 A két apró lemeztöredéket egy szegecs tartotta össze in situ, a szegecs környékén Bakay Kornél 
famaradványokat figyelt meg ("Um die Niete Holzfaserreste." (sic) Bakay 1966, 57), s feltehetőleg ezt határozta 
meg az ásató Marosi Arnold jóval korábban bőrmaradványoknak ("bronzszeggel összefoglalt két csontlemez 
bőrmaradványokkal" Marosi 1923-1926, 248). Elképzelhető azonban az is, hogy a bőrmaradványok már 
elvesztek Bakay K. vizsgálatáig, aki viszont észrevette a szegecsre rozsdásodott famaradványt, amire viszont 
Marosi nem figyelt fel. A tárgy mindenesetre Bakay szerint nem lehet íjlemez, mivel szegecselt: "der auf den 
ersten Anblick ein Stück der Beinplattenbeschläge eines Reflexbogens zu sein scheint, doch sind die beiden 
Platten  durch einen bronzenen Niet zusammengestellt. An Reflexbogen sieht man das nie." (Bakay 1967, 134), 
illetve kissé óvatosabb megfogalmazásban: "ein eigenartig gestalteter Knochengegenstand, den man im ersten 
Augenblick für einen Bogenspannknochen halten könnte, wenn die beiden Plättchen nict mit einer Bronzeniete 
aneinander befestigt wären. Derartige Vernietung kommt aber auf dem Reflexbogen selten vor" (Bakay 1966, 
76). Bakay a vonatkozó lábjegyzetében Cs. Sebestyén Károlyra hivatkozik (Bakay 1966, 327. lábjegyzet: 
Sebestyén 1932, 182–191), azonban már ebben a korai feldolgozásban is találhatunk szegecselt íjlemezt 10–11. 
századi Kárpát-medencei sírból (Deszk D-51. sír: "Egyedülálló az, hogy a két lemez mindkét végén két-két kerek 
lyuk van, 3-4 mm átmérővel, amelyekben valamikor fából vagy csontból való szögek voltak alkalmazva." 
Sebestyén 1932, 178), az avar kori sírokból pedig számos példány ismeretes (Gátér 193. sír, Fehértó B-29., 30., 
32., 65. sírok: Sebestyén 1930, 182–194). A 10–11. századi szegecselt íjlemezek száma azóta tovább nőtt, 
leletlistájuk közreadása azonban nem lehet itt feladatom. Végül Bakay állásfoglalásának hatására titulálta 
Kovács László a szóban forgó tárgyat "ismeretlen rendeltetésű csonttárgynak" (Kovács 1995, 303). A kérdést 
egyértelműen eldöntötte azonban a 2008. októberében Székesfehárváron végzett vizsgálat, amelynek során az 
előkerült tárgyat kétséget kizáróan íjszarvlemezpár homlok- és csúcszárástöredékének határozhattuk meg, 
jellemzőik (forma, átmetszet, méret, belső oldalak irdaltsága, szélek kialakítása, stb.) alapján. (A tárgyról rajzot 
és feljegyzést készítő Kalmár János is íjszarvlemezpár töredékeként határozta meg a leletet.) 
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lxxxvii

 Annak ellenére, hogy a tárgy a sír többi mellékleteivel együtt került leltározásra (azokat lásd a 5859/1–14. 
számokon), a lemeztöredékek vizsgálatunkkor azoktól különböző dobozból kerültek elő – talán ennek 
köszönhető, hogy a kutatás sokáig elveszettnek hitte a darabot, vö. Kovács 1995, 33. lábjegyzet. 
lxxxviii

 A temetőtérkép (Bakay 1978, 2. térkép) szerint a 21. és 26. sírokban is "íj" volt, a sírleírások azonban nem 
említenek íjlemezt, és a MNM-ban beleltározott leletanyagban sincs nyoma az íjlemezeknek. 
lxxxix

 Csontvázlap. 
xc

 A JAM adattári anyagának átvizsgálása után kiderült, hogy az íjlemezek pontos lelőhelye ma már nem 
azonosítható, a helyzeten sajnos még a tárgyak régi leltári számainak (16-21/1937) ismerete sem változtatott. A 
markolatlemezek kidolgozása és alakja alapján két különböző garnitúra határozható meg, így feltehető, hogy a 
két markolatlemezpár két különböző sírból származik, így a táblázatban is két külön számot kaptak. A múzeum 
raktári anyagából hiányzó, tiszalöki két markolatlemezzel való azonosításuk egyértelműen kizárható. A két 
töredékes szarvlemez összetartozása is valószínűsíthető. 
xci

 Az íjlemezek elvesztek, a JAM honfoglalás kori anyagának többszöri átvizsgálása során sem akadtunk 
nyomukra. 
xcii

 A sír íjlemezeiről publikált rajz megtévesztő, rajta ugyanis több, nem illeszkedő, illetve biztosan nem 
összetartozó töredék egy szarvlemezként került ábrázolásra. A Medgyesi 2002, 9. kép 1. szám alatt szereplő 
„rekonstruált” szarvlemez ugyanis egy részről áll két hosszabb, 96.4.10 leltári szám alatt őrzött szarvlemez 
töredékből, a köztük ábrázolt két igen apró, azóta elveszett értékelhetetlen töredékből, végül két illeszkedő 
töredékből, amit markolatlemez maradványának határozhattuk meg (ez utóbbiak leltári száma 96.4.6). A 
Medgyesi 2002, 10. kép 23. szám alatt közölt lemeztöredékek elvesztek. 
xciii

 László Gy. 1943–as munkájában nem említi, hogy a 14. képén közölt leletek melyik sírból származnak. A 
MNM–ben sikerült fellelni a temető leletanyagát: ott az íjlemezes sírt a 14. sírként tartják számon. A MNM 
Régészeti Adattárában nem találtunk semmiféle adatot a temetőre. Szerencsére azonban Nemeskéri J. és 
Gáspárdy G. antropológiai feldolgozásában a vázak elemzésén kívül megtaláljuk a leletanyag felsorolását is – 
mégpedig síronkénti bontásban. Itt a 14. sírnál egy női, melléklet nélküli váz leírása olvasható (Nemeskéri–
Gáspárdy 1954, 491–492). Ugyanakkor a temetőben a 4. íjlemezes síron kívül csak egy másik íjlemezes sírt 
találunk: a 19. számút, melynek mellékletei (Uo, 494–495) megegyeznek a László Gy. által közölt 14. képen 
látható tárgyakkal. A fentiek alapján arra következtethetünk, hogy a MNM raktárában feltehetőleg téves 
sírszámon őrzik a 19. sír leletanyagát, igaz az általunk nem vizsgált leltárkönyv esetleges további adatai akár e 
felvetést még cáfolhatják. 
xciv

 Feltehetőleg tegezlemez volt. 
xcv

 Feltehetőleg tegezlemez lehetett. 
xcvi

 Markolatlemez mivolta eldönthetetlen a rendelkezésünkre álló adatok alapján: a sírleírásban, a mellékletek 
felsorolásánál, mint "lapos, ovális csontlemez" szerepel, a szerzők azonban a leletanyag tárgyalásakor a 
fegyvereknél nem tesznek róla említést. Ezzel szemben a megjelent előzetes ásatási jelentésben kifejezetten 
markolatlemezről van szó: "Több férfisírban találtunk fegyverre utaló nyomokat: (harci) baltát, íjmarkolat 
csontlemezét, számos, különböző típusú nyílhegyet (1-4 db. egy sírban)" (Gallina 2001a). Ugyanígy nem kerül 
említésre a temető előzetes, rövidített feldolgozásában sem (Gallina 2000, 36-37) 
xcvii

 A temető leletanyagáról síronkénti bontásban szokatlanul részletes leírást adó FÉK adata a sír íjlemezeiről 
megbízhatónak tűnik, ugyanakkor megjegyzendő, hogy Kürti Béla a temető bemutatásakor, illetve a kiszombori 
íjlemezes sírok összegyűjtésekor nem tudott a sírról. 
xcviii

 Lásd az előző végjegyzetet. 
xcix

 A szerző által hozott „Bogenschützenausrüstungen” kitétel nem feltétlenül jelent íjlemez(eke)t is, erre lásd 
például a Mezőberény-kérhalmi esetet lejjebb. 
c
 A csontlemezek olyan apró töredékek, hogy a személyes vizsgálat során sem sikerült eldönteni eredeti 

funkciójukat. 
ci

 A temető íjlemezeit egyedül a bizonytalan hitelű FÉK említi, Bálint Csanád már a többértelmű 
„Bogenschützenausrüstung” szót használja, ezért jobbnak láttam a lelőhelyet a bizonytalan adatoltságúak 
között szerepeltetni. 
cii

 Minden közelebbi meghatározás nélkül említett "1 csontlemez". 
ciii

 Három szarvlemeztöredék nem került leltározásra. 
civ

 A szerző tanulmányában a temető kései, 11–12. századi keltezése mellett érvel. 
cv

 A MNM-ben őrzött együttesben nem találhatóak "íjborító csontlemezek". 
cvi

 A leletről Cs. Sebestyén Károly sem nyilatkozik egyértelműen – az akár tegezhez is tartozhatott. A lelet 
szórvány mivolta valamint a találás éve nagyon valószínűvé teszi, hogy a Sebestyénnél szereplő királyhalmi 
leletek azonosak a Bálint Csanád által ismertetett királyhalmi, 473. sz. tanya területéről előkerült leletekkel. 
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Igaz ugyan, hogy a leletek nem egyeznek a két kutató ismertetésében: míg Sebestyén két kengyelről, 
csikózabláról, hét nyílcsúcsról, két késpengéről, tegezrészletről és "néhány csontléc-töredékről” tud, addig 
Bálint csak meghatározatlan számú nyílhegyet és egy pontkör mintás csontlemezkét említ ("punktkreisverzierte 
Knochenplättchen"). 
cvii

 Eredetileg: 2/1903. sír. 
cviii

 A lemeztöredékek rajzát közlő Hampel Józsefnél még mint „tegez maradványai” szerepelnek (Hampel 1907, 
203), Bakay Kornél azonban nem tartotta kizártnak a töredékek íjlemezként való azonosítását sem: 
„Bogenspannungknochen vermutlich aus dem Grab 34. Aufgrund der Beschreibung kann auch ein 
Köcherbeschlag sein” (Bakay 1966, 71). A sír kiásása és leírása azonban jóval az íjlemezek felismerése előtt 
történt. Tegez részeként való meghatározásuk nyilvánvalóan azon alapult, hogy a tegez vasszerelékei között, 
környékén kerültek elő – a rendelkezésre álló dokumentáció azonban nem elégséges egy ilyen kérdés 
eldöntéséhez. Az azóta elveszett lemezekről készült rajzok viszont meglátásom szerint egyértelműen 
szarvlemez töredékekre utalnak. 
cix

 A publikáció szerint "későközépkori íjcsontlemez” – nincs tudomásunk arról, hogy a késő középkori 
Magyarországon használtak volna íjlemezt (az egyetlen – ráadásul épen – fennmaradt magyar íjon nincs íjlemez, 
lásd Tóth 2011. 
cx

 A FÉK „íjak” említése alighanem téves, mert a Hampel József által ismertetett leletanyagban íjlemezek nem 
találhatóak. A Hampel 1900, LX/5. táblán látható fenőkő alakja ugyanakkor szabályos íjmarkolatlemezre hajaz: 
talán ez lehetett a tévesztés oka. 
cxi

 Noha az ásató sem azonosította a töredéket íjlemezként, a táblázatban mégis feltüntettük a biztonság 
kedvéért: a töredék természetesen nem íjapplikáció, mivel a „hátlapja” is simára csiszolt, faragott, valamint egy 
pont-kör ornamenssel díszített. 
cxii

 A Bálint Cs. által használt többértelmű „Bogenschützenausrüstung” kifejezés itt alighanem a 85. sír tegzére, 
valamint a 86. sír tegzére és nyilaira vonatkozhat, mert a temetőben nem került elő íjlemez a topográfiai 
összefoglaló szerint. 
cxiii

 Mivel a romániai leletanyagot PhD értekezésében aprólékos pontossággal feldolgozó Gáll Erwin sem tud 
siklói íjlemezről, ezért Bálint Cs. többértelmű „Bogenschützenausrüstung” megnevezését kizártam a biztos 
íjlemezes leletek közül. 
cxiv

 Vö. a LXXVII. végjegyzetben elmondottakkal. 
cxv

 A Bálintnál szereplő „Bogenschützenausrüstung” kifejezés sírokra bontva hozott mellékletlista alapján az 
íjlemez nélküli, tegzes-nyilas 8. sírra vonatkozhat. 
cxvi

 Sem közreadott sírleírásban, sem a sírrajzon, sem a tárgyrajzok közt nem találunk íjlemezeket – azokat 
egyedül csak Točik 1987, 191 hozza a szlovákiai íjlemezek felsorolásakor. Ennélfogva alighanem elírás 
eredménye lehet a 7/53-as sír íjlemezesként történő említése. 
cxvii

 Lásd az előző végjegyzet megállapítását, csak a 7/55-as sírra vonatkozóan. 
cxviii

 A közöletlen temető anyagáról Fodor István adott részletes felsorolásában hírt, de abban nem találunk 
íjlemezt (mint ahogy a MNM-ban őrzött leletanyagban magam sem fedeztünk fel íjlemezt), így a FÉK által 
említett „csontlemezek” minden bizonnyal a 3. sír tegezlemezeire vonatkoznak. 
cxix

 A FÉK által említett „íj csontlemezeit” nem találjuk az Anton Točík által közölt anyagban, így az adat tévesnek 
tekinthető. 
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Összefoglalás 

Ha röviden összefoglalni kívánjuk e fejezet főbb megállapításait, akkor elsőként a külső forráskritikai 

vizsgálatok fontosságát érdemes kiemelni: minden tárgytípus esetében elengedhetetlen a kutatás 

elején egy ilyen vizsgálódás. Ennek nyomán derül ki ugyanis, hogy a rendelkezésre álló információk 

mennyire megbízhatóak, tehát milyen mértékben használhatók fel a későbbi elemzés és interpretáció 

során. A régészeti forrás „keletkezése”, és folyamatos információ-degradációs jellege 

vonatkozásában tett futólagos elméleti áttekintésnek köszönhetően a külső és belső forráskritika 

különbségét is sikerült tisztázni. 

A Kárpát-medencei 10–11. századi íjlemezek összegző külső forráskritikai bemutatása során képet 

adhattunk az íjlemezek, íjlemezes sírok közöltségéről, az íjlemezes sírok előkerülésének időbeli 

vonatkozásáról, előkerülési körülményükről, valamint a közölt dokumentáció részletességéről. Ennek 

kapcsán még egyszer szeretnénk felhívni a figyelmet a dokumentációs módszerek folyamatos 

javulásának tendenciájára, valamint a javítás fontosságára. Ennek fontossága alapvető, hiszen minél 

részletesebben sikerül megfigyelni és dokumentálni az adott jelenséget a sírban, annál több és annál 

sokoldalúbb információ fog a leletanyag feldolgozása során a rendelkezésre állni. 

Részletesebben tértünk ki az íjlemezek bolygatottságának kérdéskörére, amelynek kapcsán tett 

megjegyzések reményeink szerint a jövőben akár új szempontú helyszíni, ásatási megfigyeléseket is 

eredményezhetnek. Az íjlemezek bolygatottságának ismerete elsődleges fontosságú: tulajdonképpen 

az alapja a sírbeli helyzetük, vagyis a kapcsolódó temetkezési szokások elemzésének. (Hasonlóan erre 

a kutatási területre vezetett az egyes lemezek töredékességét, épségét felmérő vizsgálat is.) 

Ugyanakkor a bolygatatlan íjlemezes sírok viszonylag magas száma jó alapot szolgáltathat a 

továbbiakban az íjlemezekkel együtt előforduló egyéb mellékletekkel való összevetés során a relatív 

kronológiai vizsgálódásokhoz is. Az íjlemezt tartalmazó temetők feltártságának, sírszámának, illetve 

annak az íjlemezes sírokhoz mennyiségéhez viszonyított arányának áttekintésével az íjlemezzel, íjjal 

eltemetett 10–11. századi egyének „társadalmi helyzeteinek” (social persona) vizsgálatához adhatjuk 

meg a (biztos) alapot. Egyúttal a horizontálstratigráfiai, illetve szeriációs temetőelemzések által 

vizsgálandó temetők körét is sikerült meghatározni. Összességében elmondható, hogy noha a vizsgált 

tárgyak, jelenségek sajátosságai (vékony, törékeny, nem a kutatás központjában lévő tárgyak) 

többségükben negatívan hatnak a forrásadottságokra, az mégis pozitív összképet ad: elsősorban a 

nagyobb sírszámú, viszonylag sok íjlemezes sírt tartalmazó temetők, valamint az egyes, részletesen 

dokumentált, az esetek közel felében bolygatatlan, így a temetkezési szokás, a szimbolikus világ 

viszonyában (is) önállóan elemezhető és elemzendő sírok miatt.  
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LATERÁLIS SZARVLEMEZEK A 10–11. SZÁZADI KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 

 

Klasszifikáció, attribúció, tipológiai relációk és műhelyazonosítások 

A rendelkezésre álló és vizsgálandó leletanyag belső és külső forráskritikai helyzetének áttekintése 

után rátérhetünk az íjapplikációk különböző formai csoportjainak részletes tárgyalására. Doktori 

disszertációnkban legnagyobb hangsúlyt az íjak merev szarvapplikációira fogjuk helyezni, mivel ezek – 

mint ahogy azt látni fogjuk – jóval több értékelhető információt hordoznak, mint a markolati 

applikációk. Az előbbiek formai variációi ugyanis többségében íjszerkezeti szempontból is 

elemezhetőek, ami közvetetten arra utal, hogy a mesterséges klasszifikáció mögött az egykori valóság 

egy valóban lényeges szelete húzódhat meg. Ezzel szemben a markolati applikációk esetében jobbára 

csupán formai osztályozást alkothatunk, mivel azok a markolat, mint merev íjrész felépítésére 

vonatkozóan csak csekély mennyiségű közvetlen és egyértelmű információt hordoznak. 

Első tárgycsoportunkat a laterális szarvlemezek köre alkotja – elnevezésüknek megfelelően ezek a 

lemezek az íjszarvak két oldalsó oldalán helyezkedtek el. Közös jellemzőik szerint viszonylag hosszúak 

és keskenyek; a lemezek vastagsága általában, de a laterális markolatlemezekhez viszonyítva 

különösen csekély; frontális élük felső harmadában pedig húrvájatot alakítottak ki rajtuk az íj idege 

számára. Az íjapplikációk nevezéktanával és általános belső forráskritikai viszonyaival foglalkozó 

fejezetrészekben megfogalmazottak egy részét érdemes e helyütt újra hangsúlyoznunk: e lemezek 

számtalan különféle (készítéstechnikai, szerkezeti, használati) eredetű nyomokat hordoznak 

magukon, amik aprólékos elemzése egy sír íjapplikációinak, íjának megértéséhez, esetleges elméleti 

vagy fizikai rekonstrukciójához nélkülözhetetlen, de a tárgyak klasszifikációját jelentősen 

túlbonyolíthatják. A lemezek értelmező klasszifikációjához ezért elsősorban olyan attribútumokat kell 

keresnünk, amelyek formai szempontból már első pillantásra is lényegesnek tűnnek, vagyis az egykori 

szemlélődő számára is alapvető különbségtételre adtak lehetőséget, de egyúttal a szarv szerkezeti 

felépítésében is meghatározó szerepet játszottak, pontosabban adott szarvszerkezeti típushoz 

egyértelműen kapcsolhatók. Jól látható, hogy a laterális szarvlemezek klasszifikációja közvetlenül 

kapcsolódik a szarv konstrukció problémaköréhez, itt mégis megkíséreljük önálló tárgyalásukat. A 

laterális szarvlemezek nagyobb része ugyanis univerzálisnak tekinthető, vagyis többféle 

szarvszerkezet is megépíthető belőlük, helyesebben: többféle szarvkonstrukció is borítható velük. 

Mielőtt a kérdés részletes kifejtésébe fognánk, vegyük sorra, hogy a régészeti kutatás a 10–11. 

századi laterális szarvlemezek kapcsán milyen megfigyeléseket tett és milyen következetésekre jutott 

az elmúlt 90 év során. Áttekintésünket természetesen Cs. Sebestyén Károly egyik megfigyelésével 

kezdjük, aki kitűnő érzékkel figyelt fel többek közt a tárgyalt lemezek frontális széleinek irdaltságára: 

„Az íj külső oldalán, a középrésztől kezdődő és a rugalmas karokon is végigfutó 

ínrostköteg végig futott a fülek külső oldalán is, egészen az idegbeakasztásra szolgáló 

bevágásig. Ezt világosan mutatja a hosszú csontok élein alkalmazott irdalás… Feltűnően 

erős lehetett ez a megerősítési mód a kunágotai íjon, mert ott a csontlemezek élein igen 

mély bevágás bizonyítja hogy nagyon vastag ínköteg volt e célra alkalmazva. A Deszk D. 

76. sz. csontlemezeken is külön bevágás látható a külső ínköteg ráerősítésére.”209 
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 Sebestyén 1932, 185–186. 
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Sebestyén megfigyelését és magyarázatát B. Nagy Katalin és Révész László részben elfogadta, de 

egyúttal azt is felvetették, hogy a frontális szélirdalás nem az ínköteg rögzítésére szolgált, hanem 

falemezek felragasztására. Révész és Nagy felvetése szerint ugyanis a honfoglalás kori magyar 

íjszarvak az avar kori példányokéhoz hasonlóan teljesen zárt tokszerkezetűek voltak, csak itt a tok 

jelentős részét a földben nem megmaradó falemezek alkották volna.210 Ugyan Révész a karosi 

temetők elemzésekor e tézisére már nem tér vissza, de egy rendkívül fontos megfigyelést tesz, 

miszerint az ínkötegnek a szarv külső élére való felenyvezést „az egyenletes szélességű 

íjvégcsontoknál nem alkalmazhatták”.211 A kérdést a továbbiakban nem feszegették, s maga a kutatás 

is mindössze két típus meghatározási kísérletre korlátozódott. Elsőként Szőllősy Gábor jelentkezett 

dokumentálás-módszertani tanulmányában „típussal” – sajnálatos módon anélkül, hogy a típus 

jellemzőit körvonalazta volna. A mindössze rajzról ismert ideáltípus212 „kazár” elnevezéséből arra 

következtethetünk, hogy a típust a szerző a Kelet-Európában a 7–9. században használt ún. kazár 

típusú laterális szarvlemezekkel való részleges hasonlóságot felismerve használta. A második 

típusfelosztást Željko Demo mutatta be 2005-ben a valkóvári íjlemezes sír feldolgozása kapcsán. 

Demo megállapítása szerint a laterális szarvlemezanyag három típusra bontható: 1) az első típust az 

határozza meg, hogy a lemez finoman hegyesedik az alsó végtől a csúcsig (Demo szerint: Letkés 

Téglaégető I. temető 59. sír; Magyarhomorog-Kónyadomb 23. sír; Pilin-Leshegy I. sír; 

Sarkadkeresztúr, Csapháti legelő 12. és 81. sírok; Törökbecse 1. sír; végül Vejte 3. sír). 2) Demo 

második típusát a húrvájatnál és a lemez csúcsában kiszélesedő lemezek alkotják (Békés-Povádzug 

45. sír; Karos I. temető 1. sír; Letkés-Téglaégető 71. sír; Szer, Kiszner-tanya 1. sír), 3) míg a harmadik 

típusba a húrvájatban elkeskenyedő és kifelé ívelő („curved outward”) lemezek sorolhatóak (Békés-

Povádzug 58. sír; Karos III. temető 14. sír).213 A két klasszifikációs kísérlet tehát megközelítésében is 

különbözik: míg az előbbi részleges és kidolgozatlan, csak egy típusra koncentrál és elsősorban a 

kelet-európai leletanyagon alapul, addig az utóbbi teljességre törekvő és a klasszifikálandó leletanyag 

jellemzésén alapul. Itt csak Demo kísérletével foglalkozhatunk, mivel az előbbi kifejtés hiányában 

valójában nem tekinthető típus meghatározásnak. Demo típusaival kapcsolatban elsősorban arra kell 

rámutatnunk, hogy azok csupán egyetlen attribútum-csoporton, a laterális szarvlemezek alakján 

alapulnak: a lemezek további jellemzőit a szerző nem vette figyelembe. Demo első két típusa – mint 

az alábbiakban látni fogjuk – más meghatározó attribútumok révén többé-kevésbé megegyezik a mi 

felosztásunkkal, második típusa pedig valójában Szőllősy „kazár” típusának tekinthető. A Demo-féle 

harmadik típus meghatározása ugyanakkor téves: a mindössze két sírból álló típus egyik eleme, a 

karosi III. temető 14. sírjának két szarvlemeze közül csupán az egyik (45. ábra) felel meg a típus Demo 

által meghatározott kritériumainak, de a másik lemez nem (44. ábra), a povádi 58. sír két szarvlemeze 

pedig olyan mértékben töredékes, hogy tipológiai vizsgálatra nyilvánvalóan alkalmatlan. E két utóbbi 

szarvlemez ráadásul elveszett, illetve csak töredékeik maradtak meg (5. ábra), így hosszanti széleik 

eredeti vonalvezetését vagy töredékességét sem állapíthatjuk meg. 

A 10–11. századi Kárpát-medencei laterális szarvlemezek átvizsgálása során a legfontosabb, 

készítéstechnikai és íjszerkezeti, valamint formai szempontból is jelentősnek ítélhető attribútumnak a 

lemezek frontális szélének vonalvezetését, illetve irdaltságát találtuk. A laterális szarvlemezek 

frontális széle ugyanis alapvetően két, egymástól lényegesen eltérő formát vesz fel: 1) a szél 
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 Demo 2005, 85 és fig. 3. 
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kontinuus, törés nélkül fut homorú ívben vagy közel egyenesen a csúcsba, vagy 2) a szél a lemez felső 

harmadának kezdetéig kisebb, vagy nagyobb mértékben összetartó a dorzális széllel (miáltal csökken 

a lemez szélessége, majd a felső harmad kezdeténél, még a húrvájat alatt szögben törve vagy ívelve 

hirtelen kiszélesedik, ún. „fejet” képez. Ugyan az utóbbi lemezeken a fejjé kiszélesedés megoldása, 

valamint mértéke lemez-szettenként, de akár lemezenként is eltérő, kivétel nélkül mindegyik „fejes” 

laterális szarvlemez megegyezik azonban abban, hogy a fejjé kiszélesedés kezdetéig a frontális szél 

ferdén kifelé levágott és irdalt. A fejjé kiszélesedés rövid szakaszán általában ez a szélkialakítás 

(irdalás és levágás) fokozatosan megszűnik, hogy a kiszélesedés végétől a húrvájatig tartó 

állszakaszon a lemezszél már irdalatlan és lekerekített, vagy lekerekítve netán elkeskenyítve élben 

végződő legyen. Az egykorú eurázsiai ép íjak részletes vizsgálata során (IX. fejezet) bizonyítani fogjuk 

majd, hogy a korban ismeretlen, de legalábbis a jelenleg rendelkezésre álló források alapján nem 

bizonyítható a magyar kutatásban Fodor I. nyomán elterjedt és Nagy K. és Révész L. által is 

feltételezett (kemény)fa szarvlemezek használata. Ezért Sebestyén nyomán magunk is 

kétségtelennek tartjuk, hogy e lemeztípuson a frontális szél kifelé vagy függőlegesen levágott 

kialakítása és irdaltsága a rugalmas íjkarok frontális oldaláról a szarvra felhúzott ínréteg 

ragasztásának megerősítésére szolgált. Ez a kikövetkeztetett, az íj(szarv)ra jellemző attribútum már 

készítéstechnikai és szerkezeti jelentőségű. 

Az 1. típusba sorolható lemezek között (a továbbiakban a típusszámmal párhuzamosan a fejetlen és a 

fejes megnevezéseket is használjuk) ezzel szemben rendkívül ritkán találkoztunk olyan szarvlemezzel, 

szarvlemezpárral az átvizsgált anyagban, amelynek frontális szélei ferdén kifelé, pontosabban 

függőlegesen levágottak és irdaltak (ferdén kifelé levágott: Sárrétudvari-Hízóföld 171. sír – 83. ábra, 

függőlegesen levágott: Magyarhomorog-Kónyadomb 81. sír – 149. ábra). Ezeket a lemezpárokat majd 

a szarvkonstrukciókkal foglalkozó VIII. fejezetben elemezzük. Számos esetben megfigyelhettük 

azonban a lemezpárok egyikén, ritkábban mindkét lemezen a ferdén befelé, ritkábban közel 

függőlegesen levágott és irdalt kialakítást, de gyakoriak az olyan lemezek, lemezszettek is, ahol a 

frontális szél irdalatlan, levágatlan. A szarvkonstrukciós elemzés során számos lelettel bizonyítjuk 

majd, hogy a levágott és irdalt frontális szélű fejetlen laterális szarvlemezek mindegyikén a frontális 

szél ilyen kialakításának oka a laterális lemezek egymásra való felfektetése: a felületkialakítás tehát 

az egymással érintkező lemezszélek egymáshoz ragasztásának elősegítésére szolgált, és nem a hajlós 

karok ínrétegének szarvra való felenyvezésére. Az irdalatlan és levágatlan frontális szélű fejetlen 

laterális szarvlemezek esetében az ínréteg szarvra felenyvezése aligha jöhet szóba, amint azt Révész 

László is megállapította. Nagy bizonyossággal megállapítatjuk tehát, hogy azokon a 10–11. századi 

Kárpát-medencei íjszarvakon, amelyeken fejetlen laterális szarvlemezeket alkalmaztak, nem 

enyvezték fel a karok ínrétegét a szarv frontális oldalára, élére. Ezáltal egy alapvető készítéstechnikai 

és szerkezeti jelentőségű attribútumhoz jutottunk, még akkor is, ha az negatív értelmű, vagyis 

valaminek a hiányát fejezi ki. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az eredetileg formai alapon elkülönített fejes és fejetlen 

laterális szarvlemezek frontális széleinek kialakítása konzisztens és szignifikáns, ráadásul egyértelmű 

összefüggésben van e lemezek fő alaki attribútumával. Az így meghatározott komplex attribútum 

csoport tehát formai és egyben szerkezeti tartalmú is, vagyis alkalmas arra, hogy nemcsak e laterális 

szarvlemezek, de az íjszarvak megkülönböztetésére is szolgáljon. Noha mindkét laterális 

szarvlemeztípuson belül igen jelentős formai variabilitással találkozunk, e fő típusok alacsony száma 

alkalmas lehet arra, hogy a későbbiekben azok régészeti szempontok szerinti (kronológia, 

műhelyhagyomány, eredet, földrajzi elterjedés, stb.) értékelésével is megpróbálkozhasson a kutatás. 
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Az alábbiakban a teljességre törekvés igénye nélkül arra teszünk kísérletet, hogy a fejetlen és fejes 

laterális szarvlemezek típusain belül altípusokat és variánsokat különítsünk el különféle, elsősorban 

alaki attribútumok alapján. (130–131. ábrák) 

A fejetlen szarvlemezeket három szempont szerint is osztályozhatjuk több-kevesebb sikerrel. 

Mindenekelőtt azzal érdemes kezdeni a vizsgálatot, hogy az irdalt és irdalatlan frontális szélű fejetlen 

szarvlemezek között alapvető eltérést nem állapíthatunk meg, hiszen a szél irdalatlansága nem 

cáfolja az adott, egymás szélére felfekvő lemezes háromszög átmetszetű szarvszerkezet alkalmazását: 

az ugyanis ugyanúgy megépíthető a széleiken pontosan nem érintkező laterális szarvlemezekből is. A 

lemezek alaki szempontjaira térve talán legfeltűnőbb a lemezek eltérő íveltsége. E szerint 

beszélhetünk: 1) végighajló lemezről – köztük találunk olyat, amelynek az íve kisebb, mint például a 

pilin-leshegyi példányok, (66. ábra) de olyan is akad, amelynek az íve meglehetősen drasztikus, 

ilyenek például a Hajdúszoboszló-Árkoshalom 128. sírjából előkerült szarvlemezek. (15–16. ábrák) 2) 

Mind a fejes, mind a fejetlen lemezek lehetnek szögben törtek is, ahol a többé-kevésbé egyenes 

lemezszélszakaszok általában a lemez középső szakaszán, esetleg a húrvájat magasságában 

egymással szöget zárnak be, s így alakul ki a szarvlemez cél felé dőlő, homorító alakja. Ilyenek például 

Magyarhomorog-Kónyadomb 103. sírjának lemezei. (50. ábra) 3) Végül elkülöníthetünk többé-

kevésbé egyenes példányokat is, lásd például a teljesen egyenes hajdúszoboszló-árkoshalmi 145. sír 

szarvlemezeit (18. ábra). A laterális szarvlemezek íve azonban nemcsak a szarv profilalakja 

szempontjából bírhat jelentőséggel. Feltehetjük ugyanis, hogy a szarvak egyenes vagy végighajló 

profilalakja a kar-szarv csatlakozás kialakításával és így az íj reflexével is összefüggésben lehet. 

Végighajló szarvak esetén az Yrzi-típusú reflex lehetőségét sem zárhatjuk ki: ekkor a szarvak és a 

karok nem törnek szögben, vagyis nincs szarvszög, mert a szarvak a karok profilvonalának közvetlen 

folytatásában találhatóak. Ezt a feltevésünket sem alátámasztani, sem cáfolni nem tudjuk mindaddig, 

amíg e tekintetben bizonyító erejű lelet elő nem kerül. Mindenesetre a fejetlen szarvlemezek döntő 

többsége ezen attribútumok keveredését mutatja, vagyis a frontális és dorzális szélek általában 

eltérő ívelésűek. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy gyakorta igen nehéz elhatárolni egymástól az 

ívelt, illetve egyenes szélszakaszokat, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a lemezek íveltségének mértéke 

nem lehet meghatározó jelentőségű attribútum sem az íj, sem a szarvlemezek szempontjából, még 

annak ellenére is, hogy az attribútum konzisztens a leletanyagban. A lemezek íveltségével 

kapcsolatban itt megfogalmazottak általában a fejes szarvlemezekre is vonatkoznak, azzal a kivétellel, 

hogy a leletanyagban nem találtunk végighajló fejes szarvlemezt – azok ugyanis fejjé kiszélesedésük 

miatt frontális szélükön minden esetben valamilyen szögben törtnek tekinthetők. 

Hasonló végeredményre juthatunk a lemezek szélesedésének áttekintésével is. Ilyen vizsgálatokat 

végzett doktori disszertációjában Szőllősy Gábor, sajnos azonban viszonylag kis esetszámú mintán.214 

Mivel az avar és honfoglalás kori lemezek homlokszakaszai (Szőlllősy terminológiája szerint: 

ideghoronytávok) tehetetlenségének összehasonlító kísérleti tesztelése során Szőllősy észlelhető 

fizikai teljesítőképesség csökkenést regisztrált,215  ezért célszerűnek láttuk kutatásunkban ezt a 

szempontot is érvényesíteni. Személyes tárgyvizsgálataink során a lemezek homlokszakaszának 

szélessége tekintetében három altípust különíthettünk el: 1) amikor a lemez szélessége a csúcs felé 

csökken; 2) amikor a lemez szélessége nagyjából állandó egészen a csúcszárásig; 3) amikor a 

szélesség a lemez felső harmadában megnő. Az első két altípus a leggyakoribb és az esetek 

                                                           
214

 Szőllősy 1995, XX–XXI. táblák. 
215

 Szőllősy 1995, 61–62. 
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többségében csak minimális különbség észlelhető közöttük, ezért tulajdonképpen komolyabb 

jelentőséget nem is tulajdoníthatunk a kétféle kialakításnak. Annál fontosabb lehet viszont a felső 

szakaszon kiszélesedő lemezek szerepe: ez a 10–11. században teljességgel szokatlan kialakítás a 

közép- és késő avar kori Kárpát-medencei kiszélesedő végű laterális szarvlemezeket juttatja 

eszünkbe. Ezek a lemezek ugyanakkor rendkívül kis számban jelennek meg csak a leletanyagban: 

bizonyosan csupán a hajdúdorog-temetőhegyi és a nemesócsai lemezeket sorolhatjuk ide. (A 

hajdúdorogi lemezek feltehetőleg még a II. világháború során megsemmisültek: róluk csupán a 

Kalmár-féle rajz, valamint a közölt fénykép216 adhat felvilágosítást.) A jelenség unikális előfordulása 

így aligha sejtethet a korábbi korszakok leletanyaga felé mutató szoros kapcsolatot: azt sokkal inkább 

a korszak laterális szarvlemezeinek sokszínűségével, variabilitásával magyarázhatjuk. 

A laterális szarvlemezek homlokszakaszának hossza, illetve általában e két típus altípusainak, 

variánsainak felderítése érdekében két, az alábbiakban olvasható, általános összefoglaló és 

összehasonlító táblázatot állítottuk össze. E táblázatokban a laterális szarvlemezek típusain kívül 

teljes hosszuk,217 frontális széleik kialakítása, mérhető szarvszögük,218 valamint a homlokszakaszok 

hossza, fejes lemezek esetén pedig az állszakaszok hossza is feltüntetésre került. A kérdéses 

méretadatokat csak azon lemezek esetében közöljük, amiket magunk is személyesen 

megvizsgálhattunk: a felsorolásban tehát nem szerepelnek azok az adatok, amiket a méretarányosan 

közölt rajzokról vagy fényképekről mérhet vissza a kutató. 219  Viszonylag gyakran fordult elő 

ugyanakkor, hogy nem volt lehetőség a típus meghatározására: akár azért mert a megmaradt 

lemezek töredékessége azt nem tette lehetővé (mint például Királyhida 21. sír, vagy Izsák-

Balázspuszta esetében) – ehhez még akkor is ragaszkodtunk, ha a lemezek szélkialakításai egyébként 

egyértelműen utaltak valamelyik típusra (mint például Kiszombor F temető 1. sírja esetében220); akár 

azért, mert a közölt – és személyesen nem megvizsgált – lemezekről publikált illusztrációkból a 

típushoz tartozás még hosszabb példányok esetében sem volt megállapítható (lásd például 

Kiskunfélegyháza-Külsőgalambos 1. sír). A csupán apró törmelékként, vagy jellegtelen töredékekként 

megmaradt íjlemezek (például Karos III. temető 11. sír) természetesen ugyancsak 

meghatározhatatlanok voltak. 

  

                                                           
216

 Sőregi 1940, 24/9–10. kép. 
217

 Amennyiben a lemezből csak kis rész hiányzik, és az eredeti teljes hossz, illetve a homlokszakasz hossza nagy 
biztonsággal megbecsülhető, a számadatot csillaggal jeleztük. Az erősebben töredékes, nem megbecsülhető 
teljes hosszúságú, illetve homlokszakaszú lemezek esetén a táblázatban az n.m, mint nem mérhető szerepel. 
218

 A szöget csak egyértelmű esetekben mértük. A mérés módja: a lemez dorzális hosszanti széle és az alsó 
végzárás által közrezárt szöget 180°-ra kiegészítő szög. Így például, ha a szélek közrezárta szög 140°, a szarvszög 
40°. 
219

 A csak szakirodalomból ismert leletek a típusmeghatározás végett kerültek a táblázatba, lelőhelynevükön 
kívül ezért a táblázat celláiban az n.a = nincs adat jelölést alkalmaztuk. Kivételt csak azon leletekkel tettünk, 
amik a Kalmár-jegyzeteken pontos méretadatokkal szerepelnek. 
220

 A lelet Kalmár-féle rajzán még megvan ugyan az azóta elveszett egyik lemez felső harmadának töredéke, de 
a húrvájat alatti rész már ott is hiányzott, így a típust ennek segítségével nem lehet meghatározni. 
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FEJETLEN SZARVLEMEZEK A 10–11. SZÁZADI KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
221

 

 lelőhely és sírszám frontális szél kialakítása
222

 teljes hossz homlokhossz mérhető 
szarvszög 

1 Algyő 15. sír az egyik lemezen függőlegesen, a 
másikon ferdén kifelé (?) levágott, 
irdalt a teljes hosszokon 

26 cm 4,9 cm 55° 

2 Algyő 25. sír n.a n.a n.a n.a 
3 Algyő 38. sír páronként az egyik lemez teljes 

hosszán befelé levágott, irdalt 
27,8/27,9 és 
23,6/24,1 cm 

5,5/5,7 cm és 
3,5 cm 

60° és 70° 
(páronként) 

4 Alpár, Madari tanya n.a n.a n.a n.a 
5 Bánkeszi 16. sír n.a n.a n.a n.a 
6 Békés-Povádzug 58. sír az egyik lemez jelenlegi teljes 

hosszán befelé ferdén levágott, 
irdalt 

n.m n.m n.m 

7 Biharkeresztes, Bethlen G. u. 25. 2. sír húrvájat nélküli – elemzését lásd 
alább 

25,1 cm nincs 
homlokszakasz 

95° 

8 Bugyi-Felsővány 2. sír n.a n.a n.a n.a 
9 Dabas (Gyón)-Paphegy 1. sír az egyik lemez teljes hosszán befelé 

ferdén levágott, irdalt 
n.m 5,5 cm n.m 

10 Deszk D temető 57. sír levágatlan, irdalatlan n.m n.m n.m 

11 Hajdúdorog-Temetőhegy 1. sír n.a 24,5/25 cm 6,5/7 cm n.M 
12 Hajdúszoboszló-Árkoshalom 128. sír az egyik lemez a homlokán befelé 

levágott, irdalt 
22,7–22,8 cm 4 és 4,3 cm 60° 

13 Hajdúszoboszló-Árkoshalom 145. sír az egyik lemez teljes hosszán befelé 
ferdén levágott, irdalt 

24,9 cm 6 cm n.m 

14 Hajdúszoboszló-Árkoshalom 244. sír a lemez a homlokán befelé 
levágott, irdalt 

26,1 cm 6 cm kb. 70° 

15 Hajdúszoboszló-Árkoshalom 248. sír az egyik lemez teljes hosszán befelé 
ferdén levágott, irdalt 

23,2/23,4 cm 3,7–3,8 cm a lekerekített alsó 
végek miatt kb. 90° 

16 Hódmezővásárhely-Nagysziget 37. sír húrvájat nélküli – elemzését lásd 
alább 

23,8 cm nincs 
homlokszakasz 

75° 

17 Hódmezővásárhely-Szakálhát 19. sír n.a n.a n.a n.a 
18 Ismeretlen lelőhely, MNM levágatlan, irdalatlan 25 cm 3,5/5,1 cm a lekerekített alsó 

végek miatt kb. 90° 

19 Karos-Eperjesszög II. temető 14. sír levágatlan, irdalatlan 23,7–23,8 és 18,8–
21,7 cm páronként 

3,4–3,5 és 3,7 
cm 

n.m 

20 Karos-Eperjesszög III. temető 14. sír két lemezen teljes hosszában kissé 
befelé ferdén levágott irdalt 

26 és 26,6 cm 4,4/4,5 cm kb. 55° (mindkét 
lemezen) 

21 Kál-Legelő 9. sír n.a n.a n.a n.a 
22 Kenézlő-Fazekaszug I. temető 16. sír levágatlan, irdalatlan n.m n.m n.m 
23 Kenézlő-Fazekaszug II. temető 50. sír levágatlan, irdalatlan n.m n.m n.m 

24 Kiszombor B temető 12. sír levágatlan, irdalatlan n.m n.m n.m 

25 Kiszombor B temető 217. sír az egyik lemez teljes hosszán befelé 
ferdén levágott, irdalt 

n.m 7 cm a lekerekített alsó 
vég miatt kb. 90° 

26 Kiszombor E temető 39. sír n.a 26 cm 5,3 cm n.a 
27 Letkés-Téglaégető II. temető 71. sír n.a n.a n.a n.a 

28 Magyarhomorog-Kónyadomb 9. sír az egyik lemez teljes hosszán befelé 
ferdén levágott, irdalt 

kb. 22–25 cm* 5,3 cm n.m 

29 Magyarhomorog-Kónyadomb 11. sír n.m kb. 26,5* 5,6 és 6 cm n.m 

30 Magyarhomorog-Kónyadomb 23. sír páronként az egyik lemez teljes 
hosszán befelé levágott, irdalt 

24,8/24,9 és 
25/25,2 cm 

5,2 és 5,5 cm 90° mind a négy 
lemeznél 

31 Magyarhomorog-Kónyadomb 81. sír páronként az egyik lemez teljes 
hosszán függőlegesen levágott, 
irdalt 

27,9 cm 4,9 cm n.m 

32 Magyarhomorog-Kónyadomb 103. sír az egyik lemez teljes hosszán befelé 
ferdén levágott, irdalt 

24,8/25,4 cm 5,3 és 5,7 cm 70° 

33 Mezőtúr-Vízköz 1. sír levágatlan, irdalatlan kb. 21–24 cm* 5 cm n.m 

34 Mezőtúr-Vízköz 2. sír levágatlan, irdalatlan n.m 6,7 cm n.m 

35 Mindszent-Koszorúsdűlő 2. sír n.a n.a n.a n.a 

                                                           
221

 A táblázatban az egy-egy sírból származó laterális szarvlemezek vonatkozó információinak összességét 
tüntettük fel, és nem az egyes lemezek adatait külön-külön. Így, ha a szarvlemez szettből csupán egyetlen 
esetben volt mérhető, megfigyelhető az adott jelenség, már helyet kapott a táblázatban. 
222

 Az áttekinthetőség érdekében csak a levágott és irdalt kialakításokat részleteztük itt, minden egyéb esetben 
a ’levágatlan, irdalatlan’ megnevezéssel jelöltük, ha a lemezszélek irdalatlanok és elkeskenyítve vagy 
lekerekítve élben végződők. 
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36 Nagylak 13. sír n.a n.a n.a n.a 
37 Nagytarcsa-Homokbánya 6. sír levágatlan, irdalatlan kb. 22 cm* 5,9 cm n.m 

38 Nemesócsa 7. sír az egyik lemez teljes hosszán befelé 
ferdén levágott, irdalt 

24 cm 4 és 4,5 cm n.m 

39 
Örménykút 52. lh. 1. sír 

az egyik lemez a húrvájatig befelé 
ferdén levágott, irdalt 

24,8 cm 5,5 cm 90° (?) 

40 Pilin-Leshegy I. sír az egyik lemez teljes hosszán kissé 
befelé ferdén levágott, irdalt 

26,8 cm 6,2/6,5 cm a lekerekített alsó 
vég miatt kb. 90° 

41 Püspökladány-Eperjesvölgy 200. sír n.a n.a n.a n.a 
42 Rakamaz-Strázsadomb 3. sír levágatlan, irdalatlan n.m 4,1 cm n.m 

43 Rád-Kishegy II. sír n.a 24,3/25 cm 5,1/5,2 cm n.m 

44 Rád-Kishegy IV. sír n.a 24,5/24,6 cm 6,1/6,2 cm 60° és 70° 

45 Rád-Kishegy ismeretlen számú sír n.a 25,2 cm 6,8 cm n.m 

46 Sarkadkeresztúr, Csapháti legelő 12. sír levágatlan, irdalatlan 24,4 cm 3,9/4,2 cm a lekerekített alsó 
végek miatt kb. 90° 

47 Sarkadkeresztúr, Csapháti legelő 81. sír az egyik lemez teljes hosszán befelé 
ferdén levágott, irdalt 

25,7 cm 4,8/5 cm 60° 

48 Sándorfalva-Eperjes 114. sír n.a n.a n.a n.a 
49 Sárrétudvari-Hízóföld 94. sír ferdén belfelé levágott, irdalt n.a 5,9 cm n.a 
50 Sárrétudvari-Hízóföld 171. sír mindkét lemez teljes hosszán 

függőlegesen levágott, irdalt 
n.m n.m n.m 

51 Sárrétudvari-Hízóföld 181. sír levágatlan, irdalatlan kb. 22 cm* 5 cm n.m 

51 Sárrétudvari-Hízóföld 183. sír levágatlan, irdalatlan n.m n.m n.m. 

52 Sárrétudvari-Hízóföld 185. sír levágatlan, irdalatlan n.m n.m n.m. 

53 Sárrétudvari-Hízóföld 247. sír páronként egy-egy lemez teljes 
hosszán befelé ferdén levágott, 
irdalt 

24,1 és 24,9 cm 
páronként 

6 cm 70° 

54 Sárrétudvari-Hízóföld 251. sír az egyik lemez teljes megmaradt 
hosszán befelé levágott, irdalt 

n.m n.m kb. 40° 

55 Sárrétudvari-Hízóföld 258. sír az egyik lemez a homlokán befelé 
levágott, irdalt 

26,1 és 26,8 cm 6 cm 60° 

56 Sárrétudvari-Hízóföld 259. sír az egyik lemez a homlokán befelé 
levágott, irdalt 

kb. 22–23 cm* 4,5 cm n.m 

57 Sárrétudvari-Őrhalom 5. sír levágatlan, irdalatlan kb. 24–25 cm kb. 5 cm* n.m 

58 Sárrétudvari-Poroshalom 1. sír az egyik lemez a homlokán befelé 
levágott, irdalt 

24,8/24,9 cm 5 cm 70° 

59 Szarvas, Velki-halom 5. sír levágatlan, irdalatlan n.m n.m 50° 

60 Szatymaz, Gróf Árpád földje 8. sír az egyik lemez a homlokán finoman 
befelé levágott, irdalt 

24,4 cm 5,7 cm a lekerekített alsó 
végek miatt kb. 90° 

61 Szatymaz, Katonapart 3. sír levágatlan, irdalatlan 25 cm 4,5 cm 50° 

62 Szeged, Csongrádi sugárút 1. sír levágatlan, irdalatlan (?) 23/24,7 és 
24,2/24,8 cm 

4/4,1 és 4,1 cm lekerekített alsó 
végek miatt 90° (?) 

63 Szeged-Öthalom, nyugati domb 9. sír levágatlan, irdalatlan 21,8/22,5 cm 3,2 cm lekerekített alsó 
végek miatt 90° 

64 Szeged-Öthalom V 132. sír n.a n.a n.a n.a 
65 Szeged-Öthalom V 150. sír levágatlan, irdalatlan 25 cm 4,3/4,6 cm lekerekített alsó 

végek miatt 90° 

66 Szered I. temető 14. sír n.a n.a n.a n.a 
67 Szered II. temető 4/55. sír n.a n.a n.a n.a 
68 Tengelic-Sertésszállások 24. sír n.a n.a n.a n.a 
69 Tiszanána, Cseh-tanya 5. sír az egyik lemez teljes hosszán befelé 

ferdén levágott, irdalt 
27,1 és 28,4 cm 5,9 cm kb. 90° 

70 Tiszavasvári, Aranykerti tábla 3. sír levágatlan, irdalatlan n.m n.m n.m. 

71 Törökbecse 1. sír n.a n.a n.a n.a 
72 Újkígyós, Skoperda tanya 3. sír levágatlan, irdalatlan n.m. kb. 6,1 cm* n.m. 

73 Üllő, Ilona út 4. sír levágatlan, irdalatlan n.m n.m n.m. 

74 Valkóvár 92. sír levágatlan, irdalatlan n.m 4,6 cm n.m 

75 Vejte 3. sír n.a n.a n.a n.a 
76 Vörs, Majori dűlő 357. sír n.a n.a n.a n.a 
77 Vörs, Papkert B temető 500. sír mindkét lemez homlokán 

függőlegesen levágott, irdalt 
23,4 cm 5,7 cm n.m 
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 lelőhely és sírszám homlokszél 
kialakítása

223
 

teljes hossz állhossz homlokhossz mérhető 
szarvszög 

1 Algyő 15. sír levágatlan, irdalatlan kb. 27–28 cm* 2,4/2,5 cm 6,2 cm 35° 

2 Algyő 94. sír az egyik lemez befelé 
levágott, irdalt 

n.m 2,3 cm 6,3 cm n.m 

3 BBM, ismeretlen lelőhely (99.34.13) levágatlan, irdalatlan n.m 1,1 cm 3,2 cm n.m 

4 Békés-Povádzug 45. sír az egyik lemez homlok 
és állszakasza is befelé 
levágott, irdalt 

25,9/26,2 cm 1,3 és 1,7 
cm 

4,8 és 5 cm 90° 

5 Bodrogszerdahely 3. sír levágatlan, irdalatlan 25,8 cm 2,2 cm 5,4 cm n.m 

6 Deszk D temető 76. sír homlok és állszakaszaik 
is befelé levágott, irdalt 

25,8/26,1 és 28 
cm 

3,1 és 3,3 
cm 

5,4 és 6,2 cm 40° 

7 Deszk SZ temető 2. sír n.m n.m n.m n.m n.m 
8 Hódmezővásárhely-Nagysziget 37. sír levágatlan, irdalatlan kb. 24–24,5 cm* 2 cm n.m 60° és 70° 

9 Ikervár, Virág utca 57. sír n.a n.a n.a n.a n.a 
10 Ipolykiskeszi 82. sír n.a n.a n.a n.a n.a 
11 JAM, ismeretlen lelőhely n.m n.m 0,5 cm n.m n.m 

12 Karos-Eperjesszög I. temető 1. sír levágatlan, irdalatlan 25,1 cm 1,3 cm 3,3 cm 90° és 55° 

13 Karos-Eperjesszög II. temető 7. sír n.m n.m 2,7 cm n.m n.m 
14 Karos-Eperjesszög II. temető 16. sír n.m n.m n.m 4,7 cm (?) n.m 

15 Karos-Eperjesszög II. temető 52. sír levágatlan, irdalatlan n.m 1 cm 5 cm n.m 

16 Karos-Eperjesszög II. temető 60. sír levágatlan, irdalatlan 21,6 cm 1,2 cm 3,6 cm kb. 90° 

17 Kenézlő-Fazekaszug I. temető 16. 
sír224 

n.m 24,5 0,45/0,7 cm 6,5 cm n.m 

18 Kenézlő-Fazekaszug I. temető 18. sír levágatlan, irdalatlan n.m 0,8 cm 4,3 cm n.m 

19 Kenézlő-Fazekaszug II. temető 46. sír levágatlan, irdalatlan n.m n.m 6,4 cm n.m 

20 Kunágota 3. sír n.a n.a 2,3/2,7 cm n.a n.a 

21 Kübekháza-Újtelep 10. sír n.m n.m n.m n.m n.m 
22 Letkés-Téglaégető II. temető 71. sír n.a n.a n.a n.a n.a 

23 Magyarhomorog-Kónyadomb 80. sír n.a n.m n.m n.m n.m 

24 

Örménykút 52. lh. 15. sír 

az egyik lemez homlok 
és állszakasza is befelé 
levágott, irdalt 

25,5 cm 0,7 cm 5,7/6 cm 90° és 45° 

25 Rakamaz-Strázsadomb 4. sír n.m n.m 1,3/1,4 cm n.m n.m 

26 Sárbogárd, Tringer tanya 5. sír levágatlan, irdalatlan 25,3 cm* 0,95/1 cm225 5,9* és 6,2 cm 90°  

27 Sárrétudvari-Hízóföld 106. sír levágatlan, irdalatlan n.m 1,6 cm 6 cm n.m 

28 Sárrétudvari-Hízóföld 264. sír levágatlan, irdalatlan 26,1 cm 1,2/1,3 cm 5,8/5,9 cm n.m 

29 Szatymaz, Gróf Árpád földje 8. sír az egyik lemez homlok 
és állszakasza is befelé 
levágott, irdalt 

19,8/20 cm 4,6 cm 5,5/5,6 cm 80° 

30 Szeged-Öthalom V 124. sír levágatlan, irdalatlan 23,5 cm 2,1/2,3/2,5 
cm 

3,3 cm a lekerekített alsó 
végek miatt kb. 90° 

31 Szeged-Székhalom 1. sír levágatlan, irdalatlan 23 cm 0,5 cm 4/4,3 cm n.m 

32 Szer, Kiszner tanya 1. sír n.a n.a n.a n.a n.a 
33 Szered I. temető 8. sír n.a n.a n.a n.a n.a 
34 Szered I. temető B/57. sír n.a n.a n.a n.a n.a 
35 Tiszavasvári, Aranykerti tábla 7. sír n.m n.m 1,3 cm (?) n.m n.m 

36 Tiszavasvári, Aranykerti tábla 8. sír levágatlan, irdalatlan 21 cm 1,1 cm 4,3 és 4,5 cm 90° 

37 Tiszaszederkény, TVK 2. sír az egyik lemez befelé 
levágott, irdalt 

28,3 cm 1,6-1,7 cm 5,1–5,2 cm 90° 

38 Törökszentmiklós 29. sír n.a n.a n.a n.a n.a 
39 Tuzsér-Boszorkányhegy 1998/8. sír n.m n.m 0,7 cm n.m kb. 95° 

 

                                                           
223

 A frontális szél kialakítása a lemez alsó és középső szakaszán (vagyis az állszakasz kezdetéig) minden esetben 
ferdén kifelé levágott és irdalt, így a táblázatban csak a homlok és állszakaszok kialakítása szerepel. Ha az 
állszakasz nincs külön megemlítve az adott leletnél, akkor az levágatlan és irdalatlan (elkeskenyedve vagy 
lekerekítve élben végződő). 
224

 A teljes lemezhossz és a homlokhossz adatok, valamint az egyik állhosszméret Kalmár János jegyzeteiből 
származnak. 
225

 A két elveszett laterális szarvlemez közül az egyik állszakasza épen megmaradt, ez a közölt 1:1-es 
méretarányú fényképről (Éry 1968, XXVIII/2. tábla) visszamérve 1,2 cm-nek bizonyul. 
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A fenti táblázatok törekvésünk szerint szinte a teljes, jelenleg ismerhető 10–11. századi Kárpát-

medencei laterális szarvlemez anyagot tartalmazzák, így az egyes típusok mennyiségi megoszlása 

jellemző a teljes leletanyagra. Ennek fényében elsőként is megállapíthatjuk, hogy az esetek döntő 

többségében a két típus síronként következetesen elkülönül. Mindössze öt olyan sírról tudunk, ahol 

fejetlen és fejes laterális szarvlemezek egyszerre fordultak elő: 

1) Algyő 15. sír (148. ábra) 

2) Hódmezővásárhely-Nagysziget 37. sír (160–161. ábrák) 

3) Kenézlő-Fazekaszug I. temető 16. sír (192. ábra) 

4) Letkés-Téglaégető II. temető 71. sír 

5) Szatymaz-Jánosszállás, Gróf Árpád-földje 8. sír. (203–206. ábra) 

A négy leletből csupán a letkésit nem vizsgáltuk meg eddig személyesen: sajnos épp ez esetben a 

laterális szarvlemezek képes közlése is hiányzik – a Bakay Kornél által közreadott részletes sírrajz és 

sírleírás (132. ábra) nyomán azonban bizonyos megállapításokat megkockáztathatunk. A sírrajz 

alapján egyértelmű, hogy a sírból két fejetlen és egy fejes laterális szarvlemez került elő. Érdemes egy 

pillanatra elidőzni a két lemeztípus méretén: a fejetlenek majd fele olyan rövidek és szélesek, mint a 

fejes lemez. Azonos íjon történő egykori használat esetén tehát rendkívüli aszimmetriáról kellene 

beszélnünk, mind a szarvak mérete, mind típusa (alakja és szerkezete) vonatkozásában. Ugyancsak 

szokatlan a fejetlen szarvlemezek homlokszakaszának rövidsége a lemezek teljes hosszához 

viszonyítva (lásd alább) – amennyiben a lemezek felső vége ép, a Kárpát-medencében egyedi 

variánssal van dolgunk. Visszatérve az íj egységére, a sírrajz alapján megállapíthatjuk, hogy az 

íjlemezek nem íjszerkezeti rendben feküdtek (még a markolatlemezek sem egymáson kerültek elő), 

ugyanakkor két eltérő típusú – és méretű – szarvlemez alsó vége egymáson feküdt, de ellentétes 

irányba fordultak húrvájataikkal. Ha az (ellentétes irányba fordult) pozíciótól el is tekintünk, a két 

drasztikusan eltérő méretű és típusú lemez sosem lehetett egyazon szarvra applikálva. A sírrajz és a 

sírleírás ugyanakkor meggyőz minket a sír tökéletes bolygatatlanságáról: mindössze a sternum 

mozdult el kissé. A sírban azonban nem csupán a szarvlemezek mennyisége, minősége és sírbeli 

helyzete rendellenes, de olyan, a Kárpát-medencében eddig tudtunkkal máshonnan nem ismert 

sokatmondó jelenséget is megfigyelt ásató, miszerint a halott bal oldalára helyezett csikózabla 

szájvasait szétkapcsolták.226 Mindezek alapján nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a letkési sírba 

nem egy íj két szarvának laterális lemezei kerültek. A különböző típusú letkési szarvlemezeknek tehát 

aligha lehet köze egymáshoz, így mindössze azt mutatják, hogy azonos időben és térben egyaránt 

használatban volt a két típus. 

A hódmezővásárhelyi sír227 kapcsán is ugyanerre a megállapításra hajlunk, hiszen a szarvlemezek 

sírbeli helyzete és pozíciója nagy valószínűséggel arra utal, hogy a fejetlen lemezek a sírba önállóan, 

tehát nem szarvmagra applikáltan kerültek.228 (A fejes lemezek és a markolat esetében ellenben a 

sírfotók alapján valószínűsíthető a magra applikálva történt sírba helyezés.) Mivel a fejetlen lemezek 

egyúttal húrvájat nélküliek és frontális szélükön végigirdaltak, ezért esetükben a működőképes íjon 

                                                           
226

 Bakay 1978, 115. 
227

 A sír közöletlen, vizsgálatát Révész László tette lehetővé, amiért fogadja e helyütt is hálás köszönetünk. 
228

 E megállapításunk alátámasztását lásd a húrvájat nélküli laterális szarvlemezekkel foglalkozó V.4. fejezetben. 
A nagyszigeti 37. sír íjlemezeinek sírbeli helyzetével Szőllősy Gábor is foglalkozott, aki az íjat „élire állítottnak” 
határozta meg: Szőllősy 2000, 174. Megállapítását a felső szarv és a markolat vonatkozásában helytállónak 
tekinthetjük. 
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való alkalmazás is erősen megkérdőjelezhető. A felső szarv két fejes szarvlemezének húrvájataiban 

azonban a személyes tárgyvizsgálat során kopásnyomokat fedeztünk fel, így e két adat alapján nagy 

bizonyossággal állíthatjuk, hogy a két szarvlemezpár sem szerepelhetett azonos íjon. A nagyszigeti 

eltérő típusú lemezpárok tehát a letkési lelethez hasonlóan csupán a két típus térben és időben 

egyszerre történő meglétét, használatát bizonyítják.229 

A kenézlői lelet esetében már nehezebb a helyzetünk, mivel a csupán körvonalrajzként közölt 

leletek230 nagyobb része elveszett, a nyíregyházi Jósa András múzeum raktárában jelenleg csupán két 

értékelhető laterális szarvlemez maradványai találhatóak. (Ugyan nem zárható ki, hogy a 

múzeumban a JAM 64.1187.1 leltári szám alatt őrzött ismeretlen lelőhelyű két szórvány fejes laterális 

szarvlemez eredetileg a kenézlői 16. sírhoz tartozott, de sajnos nem is bizonyítható.) A kenézlői 16. sír 

szarvlemezeiről ránk maradt ugyanakkor egy Kalmár-féle rajzos jegyzet is (136. ábra), amin két fejes 

szarvlemez látható: közülük a töredékes azonosítható a Jósa-féle rajzon szereplő legfölső példánnyal 

(ez az, ami ma is megtalálható a múzeumi raktárban). A szinte teljesen ép másik lemezt viszont már 

Jósa rajzai között sem találjuk – elképzelhető, hogy egyszerűen lemaradt róla. A raktárban ma 

megtalálható második lemez fejetlen típusú és nyílása alapján a Jósa-féle rajzon felülről másodikként 

ábrázolt példánnyal azonosítható. Az eggyel alatta szereplő lemez a rajz szerint ugyancsak fejetlen 

típusú lehetett. A fentieket összegezve a sírban biztosan volt két fejes, és egy, de talán két fejetlen 

laterális szarvlemez is. A bizonytalan forráskritikai helyzetben, a hiányzó lemezek és a sírbeli pozíció 

ismeretlensége miatt természetesen csak annyit állíthatunk, hogy a sírban mindkét szarvlemez típus 

előfordult. 

Ugyancsak század eleji szerzemény a szatymazi 8. sír: 1934 folyamán a lelőhelyen szakaszosan 

előkerülő (kiforgatott) sírok leleteit Kotormány János gyűjtötte be és tartotta külön síronként, a 

múzeumi adattári napló tanúsága szerint. Az adattári információ tanúságában nincs okunk kételkedni 

(noha a temető anyagának későbbi leltározása során az 5. és 21. sír mellékleteinek egy része 

összekeveredett), így a két szarvlemezpár egyazon sírhoz való tartozásához nem férhet kétség. Sajnos 

ezúttal is nélkülöznünk kell az íjapplikációk sírbeli helyzetére vonatkozó információkat: csak maguk a 

lemezek állnak a kutatás rendelkezésére. A lemezek anyagának makroszkopikus jellemzői ugyancsak 

a két szarvlemezpár összetartozására, de legalábbis azonos műhely, mester általi készítésére utal. 

Fontos megjegyezni, hogy a szarvlemezpárok húrvájatainak alakja pontosan megegyezik egymással – 

alakjuk ráadásul sajátos, ékszerű kialakítású, ami a vizsgált Kárpát-medencei anyagban csak elvétve 

fordul elő: legközelebbi párhuzama a békés-povádi 58. sír lemezeinek másodlagosan kialakított 

húrvájatai. Az egyedi húrvájat-alak egyezés megerősít bennünket abban, hogy a forráskritikailag 

ugyancsak bizonytalan lelet laterális szarvlemezpárjai egykor azonos íjon szerepeltek. 

Utolsó leletegyüttesünk a még közöletlen algyői 15. sírból került elő.231 Az algyői sír szakember által 

feltárt, megfigyelt és dokumentált, így biztos adatként kezelendő – egyúttal zárt leltegyüttesként a 

fenti, forráskritikai szempontból többé-kevésbé bizonytalan sírok tanúságát is alátámasztja. A három, 

többé-kevésbé ép laterális szarvlemez közül kettő fejes, egy pedig fejetlen. A negyedik erősebben 

                                                           
229

 A lemezek anyagának makroszkopikus jellemzői (szín, tapintás, textúra, zsírosság, stb.), valamint a készítésük 
során hagyott nyomok azonban oly mértékig egyeznek, hogy nagy bizonyossággal feltételezhetjük: a két 
lemezpárt azonos műhelyben/mester készítette. 
230

 Jósa 1914, XXXIV. kép. 
231

 Az algyői sír íjapplikációinak feldolgozását Kürti Béla tette lehetővé, amiért fogadja e helyütt is hálás 
köszönetünk. 
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töredékes példány típus hovatartozása egyértelműen nem dönthető el, noha frontális széle kissé 

ferdén kifelé levágott és irdalt a lemez alsó és középső szakaszán, így feltételezhető, hogy az is fejes 

lehetett. Lényeges megfigyelés, hogy a két ép fejes szarvlemez fejjé kiszélesedése erősen eltérő 

mértékű: a kisebb mindössze 0,2–0,3 cm magasságú, míg a nagyobbik 0,6–0,7 cm-es. Az utóbbi fejjé 

kiszélesedés kialakítása ráadásul jóval markánsabb az előbbi lemezénél. (148. ábra) Mindennél jóval 

fontosabb azonban, hogy mindkét balra nyíló laterális szarvlemez fejes típusú, vagyis a jobbra nyíló 

fejetlen szarvlemeznek egyik sem felel meg típus szerint. Ha abból indulunk ki, hogy a négy 

szarvlemez egykor azonos íj szarvain szerepelt, akkor alapvető problémával szembesülünk: azonos 

szarvon eltérő típust találnánk, ami a típusok szarvszerkezeti és készítéstechnikai vonatkozásai miatt 

bizonyosan kizárható. Személyes tárgyvizsgálatunk során kiderült továbbá, hogy a fejetlen és a kisebb 

fejű lemez összerendezése ugyan nem lehetetlen, de olyan aszimmetriát okozna egyazon szarvon, 

amit nem tudunk magyarázni. A sírban a szarvlemezek a halott jobb oldalán szétszórva, nem 

íjszerkezeti rendben kerültek elő, így a lemezek sírbeli helyzete és pozíciója ezúttal sem siet a 

segítségünkre. Úgy tűnik tehát, hogy az algyői 15. sír esetében is legvalószínűbbnek azt kell 

tartanunk, hogy nem egyazon íj szarvlemezei kerültek a sírba. 

Összefoglalásul elmondható, hogy a kérdéses öt síregyüttes közül három esetben (Algyő, 

Hódmezővásárhely, Letkés) nagy biztonsággal feltehettük, hogy a szarvlemezek nem egyetlen íj 

applikációi. Egy esetben a leletanyag nagyobb részének elkallódása miatt véleményt nem 

alkothattunk e tekintetben, de a szatymazi sír leletei kapcsán arra a következtetésre hajlottunk, hogy 

a lemezek egyazon íjról származtak. A szatymazi lelet tanúsága szerint tehát nem zárhatjuk ki, hogy a 

10–11. századi Kárpát-medencében alak, szerkezet és készítéstechnikai megoldás szempontjából is 

bizonyos tekintetben különböző, aszimmetrikus szarvú íjakat is használhattak. Az mindenesetre 

bizonyos, hogy a két szarvlemez típus egyszerre volt alkalmazásban azonos időben és helyen. 

Mindezt a jelenséget még jobban aláhúzzák azok a temetők, amikben mindkét szarvlemeztípus 

előfordul: Algyő; Békés-Povád; Deszk D; Karos II; Kenézlő I–II; Örménykút 52. lh; Rád-Kishegy; 

Sárrétudvari-Hízóföld; Szeged-Öthalom V; Szered I; Tiszavasvári-Aranykerti tábla). Ugyancsak 

tanulságos megemlíteni, hogy olyan temetőnk is van, amelyből csak az egyik, a fejetlen típus ismert: 

Hajdúszoboszló-Árkoshalom négy ilyen sírral, illetőleg Kiszombor B, Mezőtúr-Vízköz és 

Sarkadkeresztúr két-két esettel. Külön említést érdemel Magyarhomorog-Kónyadomb és 

Sárrétudvari-Hízóföld, mert nagyszámú szarvlemezes sírjaik döntő többsége fejetlen szarvlemezt 

rejtett – a pontos adatok szerint Kónyadombon hat sírból öt, Hízóföldön pedig tizenegy sírból kilenc 

fejetlen szarvlemezes. (Kónyadombon ráadásul csak egyetlen kis töredéket azonosíthattuk frontális 

szélének kialakítása alapján fejes lemezként.) Ennek fényében nyerhet jelentőséget, hogy egyetlen 

olyan, több íjlemezes síros temetőt sem ismerünk, amelyből csak fejes laterális szarvlemez került 

volna elő. E szempontból „legtisztábbnak” a karosi II. temető tűnik, itt ugyanis négy fejes 

szarvlemezes sírra csak egyetlen fejetlen lemezes sír jut, noha ebből a kis karosi esetszám miatt 

komolyabb következtetésre nem merészkedhetünk. Egyúttal azonban fontos azt is megjegyeznünk, 

hogy ez az egyetlen olyan temető, ahonnan kettőnél több fejes szarvlemezes sír ismert. Két fejes 

szarvlemezes sírt találtak Algyő, Sárrétudvari-Hízóföld valamint Tiszavasvári-Aranykerti tábla 

temetőkben. Itt érdemes azt is megemlíteni, hogy a fejes szarvlemezes sírok száma majdnem 

pontosan fele a fejetlen szarvlemezes sírokénak. Ez a markáns mennyiségi különbség ugyanakkor a 

lemeztípusok földrajzi elterjedésében nem érhető tetten: mindkét lemeztípus egyenletesen lefedi a 

Kárpát-medencét, pontosabban a közismert „klasszikus honfoglaló” leletanyag előfordulási területeit. 

Ha mindenáron súlyozni akarnánk a típusok sűrűsödését, akkor a fejetlen típus esetében a bihari 
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régió minden elsöprő mennyiségű anyagát kell hangsúlyoznunk (Árkoshalom, Hízóföld, 

Magyarhomorog), a fejes szarvlemezek esetében pedig a karosi II. temető révén a Felső-Tisza-vidéket 

emelhetnénk ki igen óvatosan. A két lemeztípus mennyiségi, és csak halványan kimutatható 

elterjedési gócpontjának értékelése már a kultúrtörténeti kérdések közé tartozhat – magyarázatára 

csak más tárgytípusok – legyen az akár fegyver, akár eszköz vagy ékszer – hasonló vizsgálata után 

tehetnénk kísérletet. 

A két laterális szarvlemez típus teljes, ép hosszainak együttes értékelése a két típushoz rendelhető 

íjszarvtípusok további, immár méretben is manifesztálódó különbségét mutatja. (252-253. ábrák) A 

kisebb, mindössze 16 esetszámú fejes szarvlemez-hosszok sajátos megoszlást mutatnak: 21,6 és 23,5 

cm, valamint 26,2 és 27,5 cm közé egyetlen lemez sem esik. A lemezek döntő többsége a középső, 

23,5–26 cm-es klaszterben található, míg a legrövidebb (19,8–21,6 cm) és leghosszabb (27,5–28,3 

cm) tartományokban csupán három (Karos II. temető 60. sír; Szatymaz, Gróf Árpád földje 8. sír; 

Tiszavasvári, Aranykerti tábla 8. sír), illetőleg két sír (Algyő 15. sír; Tiszaszederkény 2. sír) anyaga 

található. Az említett lemezgarnitúrák közül az algyői és a szatymazi érdemel különösebb figyelmet, 

hiszen mindkettőt tárgyaltuk már a vegyes típusú laterális szarvlemezeket tartalmazó sírok között. Az 

előbbi esetében az eltérő típusú szarvlemezek hossza nagyjából megegyezik (26 és 27 cm), az 

szatymazi szarvlemezpároknál azonban drasztikus, mintegy 4,5 cm-es különbséggel szembesülünk 

(20 és 24,4 cm). A fejetlen laterális szarvlemezek teljes, ép hosszának megoszlása a fentiektől 

némileg eltérő képet mutat. A fejetlen szarvlemezek 22,5 cm-től ugyanis (szinte) megszakítatlan, sűrű 

sorban tartanak 25,5, illetve 27 cm környékéig, ebből mindössze egyetlen 19 cm alatti egyetlen lemez 

(Karos II. temető 14. sír), illetve a 27,8 és 28,4 cm közé eső három sír (Algyő 38. sír; Magyarhomorog-

Kónyadomb 81. sír; Tiszanána, Cseh tanya 5. sír) lemezei ugranak ki, de talán ide sorolhatjuk inkább 

már a pilini I. és a hízóföldi 258. sírok, esetleg a karosi III. temető 14., valamint a homorogi 11. sírok 

26,6 és 26,8 cm lemezeit. A két lemeztípus teljes hossztartománya tehát szinte pontosan megegyezik 

egymással (19–20 cm-től 28,5 cm-ig), megoszlásukban azonban finom különbségeket fedezhettünk 

fel. Alapvető, és jelenlegi ismereteink alapján megválaszolhatatlan kérdés ugyanakkor, hogy a 10–11. 

századi Kárpát-medencei laterális szarvlemezek hossza, és általában bizonyos jellemzőik mennyiben 

relevánsak a hordozó íjszarv teljes hossza, illetve a vonatkozó jellemzők tekintetében. Amennyiben 

ugyanis a lemezek hossza nem tükrözi egyértelműen a szarv hosszát, megfigyeléseink jórészt 

haszontalanok az íj szarvainak értékelése szempontjából. Vessünk egy pillantást a laterális 

szarvlemezek mérhető szarvszögeire e tekintetben. A lemezek jelentős részén az alsó végek sajnos 

olyan mértékben töredékesek, hogy a szarvszög Sebestyén-féle mérése nem lehetséges. Az ép alsó 

végű lemezek nagyobb része (a fenti táblázatokban szereplő adatok közül 22 esetben) ugyanakkor 

sajátosan lekerekített alakú, esetleg a lemeztengelyre merőlegesen levágott, ami tulajdonképpen 

bármilyen szarvszöget megenged – ezekből tehát a szarv-kar szögre nem lehet következtetni. Ez 

áttételesen arra utal, hogy a szarvlemezek alsó végei nem feltétlenül fedték a szarv-kar 

átmenet/csapolás területét, vagyis a lemezek nem értek végig a szarv teljes hosszán, így méretük 

feltehetőleg nem releváns a szarv hossza tekintetében. 

A „markánsan” ferdén levágott alsó végeken mérhető szögekről a 254. ábrán látható diagram 

tájékoztat. Jól látható, hogy leggyakrabban 60–70°-os szarvszögekkel találkozunk, de a 

szögtartomány 35°-tól egészen 80°-ig terjed. Nem hallgathatjuk el azonban, hogy a „markánsan” 

ferdén levágott alsó végű, tehát a Sebestyén-féle szarvszög mérésre alkalmas lemezek alsó vége 

valójában csak a lekerekített végű lemezekhez képest markáns: leggyakrabban ezek is inkább íveltek, 

így meglehetősen nehéz pontos szögmértéket meghatározni. Az is árulkodó, hogy egy síron belül, 
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akár azonos szarvlemezpáron belül a lemezek alsó végének zárása alapvetően eltérő lehet (lásd 

például az Örménykút 52. lh. 15. sír lemezeit – 134. ábra): ez ugyanis egyértelműen arra utal, hogy a 

lemezvégeken mérhető szög nem feltétlenül releváns a szarv-kar csatlakozás szöge vonatkozásában. 

Ezek fényében a diagramon szereplő méretek inkább csak hozzávetőleges értékeknek tekinthetők és 

fenntartással kezelendők. 

Visszatérve a teljes lemez- és szarvhossz problematikára, hangsúlyoznunk kell, hogy amennyiben az 

előbbi nem releváns az utóbbi vonatkozásában, adott íj szarvainak szimmetria-aszimmetria 

vizsgálatában is alapvető nehézségeink támadhatnak. Mivel meglehetősen ritka az olyan sír, ahol 

négy, de legalább laterális szarvlemez olyan (ép) állapotban megmaradt, hogy teljes hossza mérhető 

legyen, ezért adott sír páronkénti szarvlemezeinek esetlegesen eltérő hosszát csak igen kis szérián 

vizsgálhatjuk. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a személyes tárgyvizsgálatunk során megmért 

ilyen leletek adatait – a még itt felvett minimális hosszeltérésnek 0,7 cm tekintettük. 

 

HOSSZKÜLÖNBSÉGEK ADOTT SÍR SZARVLEMEZPÁRJAI KÖZÖTT 

lelőhely és sírszám a rövidebb szarvlemezpár a hosszabb szarvlemezpár méretkülönbség a két 
szarvlemezpár közt 

Szatymaz, Gróf Árpád földje 8. sír 19,8 és 20 cm 24,4 és 24,4 cm 4,5 cm 

Algyő 38. sír 23,6 és 24,1 cm 27,8 és 27,9 cm 4 cm 

Karos II. temető 14. sír 18,8 és 21,7 cm 23,7 és 23,8 cm 3,5 cm 

Deszk D temető 76. sír 25,8 és 26,1 cm 28 cm (egy lemez) 2,05 cm 

Sárrétudvari-Hízóföld 247. sír 24,1 és 24,1 cm 24,9 és 24,9 cm 0,8 cm 

Sárrétudvari-Hízóföld 258. sír 26,1 és 26,1 cm 26,8 cm (egy lemez) 0,7 cm 

Tiszanána, Cseh tanya 27,1 cm (egy lemez) 28,4 cm (egy lemez) 1,3 cm 

Szeged-Öthalom, nyugati domb 9. sír 21,8 cm (egy lemez) 22,5 cm (egy lemez) 0,7 cm 

 

A táblázatból kitűnik, hogy az 1 cm körüli klaszteren túl mindössze négy esetben beszélhetünk 

lényegesebb méretkülönbségről. Közülük az algyői 38. sírról személyes tárgyvizsgálatunk során a 

lemezpárok különféle egymással ellentétes attribútumainak elemzésével azt valószínűsíthettük, hogy 

a két szarvlemezpár eredetileg nem azonos íjon szerepelt, méretbeli eltérésük így az íj(a)szimmetria 

vonatkozásában nem releváns. A szatymazi sír 4,5 cm-es, igen jelentős különbségét a fejes 

szarvlemezpár rövidsége okozza – e lemezek alsó vége azonban a 10–11. századi Kárpát-medencei 

anyagban unikális kialakítású, aminek kapcsán joggal feltételezhetjük, hogy a lemezeket hordozó 

szarv nem ért véget a lemezek alsó zárásánál. A szatymazi és az algyői leletek vizsgálatból való 

kizárása után csak a karosi II. temető 14. sírja, illetőleg a deszki D temető 76. sírjai maradnak 

jelentősebb, illetve a hízóföldi példányok 1 cm alatti hosszkülönbséggel. Ezeket azonban már csak 

tényleges szarv, pontosabban: páronkénti laterális szarvlemez aszimmetriával magyarázhatjuk. Az 

első pillantásra csekélynek tűnő, 1–2–3 cm-es különbség ugyan inszignifikánsnak tűnhet, de érdemes 

figyelembe vennünk, hogy ha az íjkészítő aszimmetriára törekedett, akkor a merev szarvakat nagy 

pontossággal azonos méretre faraghatta – akár sablon segítségével is. Az 1 cm körüli, illetve az alatti 

hosszeltéréseket azonban ennek ellenére is inkább a szándékolatlan, a kézműves készítéstechnikából 

és természetes anyagokkal való munkából következő lényegtelen aszimmetriajelenségek közé 

sorolhatjuk. A közel egykorú eurázsiai épen maradt íjak közt egyetlen olyat találunk, amely merev 

szarvainak hosszában mutat aszimmetriát: a Jargalant-i íj szarvai közt 2 cm eltérést figyelhetünk meg. 

Az eltérés mértéke összhangban van a hazai anyag alapján meghatározott, 2–3 cm közti 
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hosszkülönbség-tartománnyal. A táblázatban nem véletlenül szerepeltettük a minden bizonnyal 

azonos szarvról származó tiszanánai, valamint a feltehetőleg egy párt alkotó öthalmi lemezeket: 

mindkét esetben ugyanis 1 cm körüli hosszkülönbséget regisztrálhatunk. Amennyiben e lemezek 

valóban azonos szarvon szerepeltek egykor, az újfent csak elővigyázatosságra int a hosszkülönbségek 

értékelésében. (Az azonos szarvhoz tartozó laterális lemezek méretkülönbségeit könnyen 

magyarázhatjuk szarvszerkezeti sajátosságokkal.) Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a szarvak 

hosszkülönbségén alapuló aszimmetria a 10–11. századi Kárpát-medencei leletanyagban csak 

elenyésző mennyiségben mutatható ki. Fontos kérdés, hogy ez a helyzet mennyiben a sajátos 

forráshelyzet következménye és mennyiben reprezentálja az eredeti íjak aszimmetria viszonyait? 

A homlokszakaszok méretének jelentőségéről a fentiekben már volt szó – szélességük bemutatásakor 

– a Szőllősy Gábor által kísérletileg sikeresen kimutatott holt-teher probléma kapcsán. Mivel Szőllősy 

lényeges, talán tapasztalati úton is felismerhető mértékű teljesítménycsökkenésről csak a tényleg 

hatalmas méretű avar kori laterális szarvlemezek esetében tudott beszámolni, ezért a 

homlokszakaszok fizikai relevanciájának vizsgálatával – fizikai kísérletek elvégzésének lehetősége 

hiányában is – itt nem foglalkozunk. Így az alábbiakban csak arra teszünk kísérletet, hogy a fejes és 

fejetlen típusú szarvlemezek homlok- és állhosszainak összehasonlítása révén az anyagban belső 

csoportokat, altípusokat különítsünk el. A homlok- és állszakaszok hosszának összehasonlító 

vizsgálata nyilvánvalóan az adott lemezek teljes hosszával egybevetve lehetne igazán mérvadó, a 

lemezek nagyobb része azonban sajnos nem ép, nem teljes, így az egybevetés révén képzett 

arányszámok csekély mennyiségük miatt következtetések levonására kevésbé alkalmasak. Az adatok 

kiértékelése előtt mindenképpen fel kell arra hívnunk a figyelmet, hogy mivel a húrvájatok végső 

kifaragása az íj készítésének egyik legutolsó lépése,232 ezért a homlokszakaszok hosszát elsősorban 

nem az íjkészítő valamely, az íjszarv profilalakjáról alkotott ideaképe határozza meg, hanem sokkal 

inkább a nagyobbrészt már elkészült íj teljes mérete, reflexviszonyai, valamint az íj szimmetriájára 

vagy aszimmetriájára való szándékos törekvés. A homlokszakaszok kialakítása tehát nyilvánvalóan 

nagyobbrészt esetleges, méretét az adott, többé-kevésbé elkészült íj számtalan egyéb jellemzője 

befolyásolja. A fejetlen szarvlemezek homlokhossz megoszlását az 257. diagram mutatja. Jól látható, 

hogy a méretadatok 3,2 cm-től egészen 7 cm-ig húzódnak, többé-kevésbé egyenletes eloszlással – a 

legtöbb példány a középső, kb. 4–6 cm közti tartományba esik. Érdemes ezért inkább a szélsőséges 

értékekre koncentrálnunk: ekkor azt látjuk, hogy a 6,5 cm fölötti homlokhosszú csoportba 

meglehetősen sok, szám szerint öt sírlelet tartozik: Hajdúdorog-Temetőhegy 1. sír (6,5 és 7 cm); 

Kiszombor B temető 217. sír (7 cm); Mezőtúr-Vízköz 2. sír (6,7 cm); Pilin-Leshegy I. sír (6,2 és 6,5 cm), 

végül pedig Rád-Kishegy ismeretlen számú sír (6,8 cm). Közülük a hajdúdorogi lemezekről már volt 

szó – a lemezek szélesedése kapcsán említettük unikális, a homlokszakaszon erőteljesen kiszélesedő 

alakját. Ez, a legnagyobb 10–11. századi Kárpát-medencei homlokhosszal párosulva egyértelműen a 

hajdúdorogi laterális lemezek egyediségére, az ún. „klasszikus honfoglaló” anyagtól való eltérésére 

utalnak. A homlokhosszt kivéve viszont semmilyen tekintetben nem lógnak ki a hazai fejetlen 

szarvlemezek közül a kiszombori 217. sír lemezei. A második legnagyobb hosszal rendelkező rád-

kishegyi példány adata ugyanakkor feltételes, mivel azt csak a Kalmár-féle jegyzetlapjáról ismerjük. 

(137/2. ábra) Érdemes hozzátenni ehhez azt is, hogy e leletek közül csak a pilini esetében társul 

szélsőségesen nagy teljes lemezhossz (26,8 cm) is az extrém méretű homlokhosszhoz. (A mezőtúri 

példány teljes hossza nem ismert, a rádi pedig Kalmár jegyzete szerint 25,2 cm-es.) Másik 

szélsőségünket a Szeged-Öthalom, nyugati dombon feltárt temető 9/IV. sírjából előkerült két laterális 
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szarvlemezen regisztrálhattuk: az extrém rövid homlokhosszal – mindössze 3,2 cm – rendelkező 

szarvlemezek a hajdúdorogi lemezekhez hasonlóan unikálisaknak tekinthetők a hazai leletanyagban, 

hiszen a lemezek teljes hossza is (21,8 és 22,5 cm) a fejetlen lemezek közt a legkisebbek egyike. (150. 

ábra) Talán ide sorolhatjuk látatlanban a már említett letkés-téglaégetői II. temető 71. sírjából 

előkerült fejetlen laterális szarvlemezpárt is. Érdemes egy pillantást vetni a páronként eltérő 

homlokhosszokra is. Az egyetlen biztos eset, amikor a két szarvlemezpár homlokhossza közt 

határozott – több mint 2 cm-es – különbséget figyelhettünk meg, az algyői 38. sír (3,5 és 5,5–5,7 cm-

es homlokhosszokkal páronként). Ez az algyői sír azonban már a teljes lemezhosszok szarvpáronkénti 

különbségénél is előkerült: mivel ott azt hangsúlyoztuk, hogy a két szarvlemezpár feltehetőleg nem 

azonos íjról származik, így e kiugró adat ezúttal is negligálható a teljes adatsor egységes értékelése 

érdekében. A második kiemelkedő, mintegy 1,6 cm-es homlokhossz különbséget mutató 

szarvlemezek ismeretlen lelőhelyűek, a Magyar Nemzeti Múzeumban szórványként vannak 

nyilvántartva (MNM 55.15.3), így összetartozásuk igencsak kérdéses. (A lemezek anyagának 

makroszkopikus jellemzői, valamint a formai és szerkezeti attribútumok egységessége alapján 

egyébként valószínűsíthetjük az applikációk összetartozását.) (133. ábra) E két leleten kívül csupán 

jóval kisebb – 1 cm alatt maradó – szarvankénti homlokhossz eltérésekkel találkozhatunk, amelyek 

klasszifikációs, tipológiai szempontból lényegtelennek minősíthetőek, hiszen a fentiekben 

megfogalmazott elképzeléseink szerint inkább az adott íj készítését, egyedi esetét jellemzik, mintsem 

szándékosan kialakított jellegekként értékelhetők. 

A fejes szarvlemezek homlok és állszakasz hosszait érdemes egyszerre tárgyalni (a fejetlen lemezek 

esetében nyilvánvalóan nincs elkülönülő állszakasz). A fejes lemezek állhosszai (255. ábra) 0,5 cm-től 

terjednek egészen 4,6 cm-ig. E tartományon belül azonban két nagyobb csoportosulást, sűrűsödést 

találhatunk: az első klaszter 1 cm-től 1,5–1,7 cm-ig tart (az alsó határa mesterséges – ez alább még 

magyarázatot nyer), a második pedig 2 és 2,5–2,7 cm közt helyezkedik el. Szokatlanul hosszúak 

viszont a deszki D temető 76. sírjából előkerült laterális szarvlemezek állszakaszai (3,1 és 3,3 cm), 

legfeltűnőbbek azonban a szatymazi 8. sír példányainak 4,6 cm-es, unikálisan hosszú állszakaszai. 

Mindkét esetben a lemezekhez nagyjából átlagos hosszúságú homlokszakasz társul (ezt lásd az 

alábbiakban), de a lemezek teljes hossza épp a két szélső értéket mutatja: a szatymazi lemezpár 

extrém rövid, a deszkiek pedig szokatlanul hosszúak. Mindkét lemezgarnitúráról már volt szó e 

tekintetben – állszakaszaik egyedi kialakítása tehát e leletek általános unikalitását erősíti meg. 

Fontosabb megállapításokra juthatunk viszont a legrövidebb állszakaszú lemezek vizsgálatával. Ide az 

1 cm alatti példányokat soroltuk, abból kifolyólag, hogy ez az a méret, amikor már első pillantásra is 

magától értetődő a szemlélődő számára az állszakasz rövidsége. Ebbe a csoportba hét sír szarvlemez 

garnitúráját sorolhattuk: a Jósa András Múzeum ismeretlen lelőhelyű példányát (0,5 cm); a kenézlői I. 

temető 16. és 18. sírjainak lemezeit (0,45 és 0,7 cm, valamint 0,8 cm); az örménykúti 15. sír (0,7 cm), 

a tuzséri 8. sír, végül pedig a szeged-székhalmi 1. sír (0,5 cm) leleteit. Ide tartozik még az Ipolykiskeszi 

82. sír laterális szarvlemeze is, amelyet ugyan személyen nem volt módunk megvizsgálni, de a közölt 

rajz233 alapján a lemez állszakaszának hossza ugyancsak jóval 1 cm alatti. A rövid állszakaszú lemezek 

sajnos nagyobb részt töredékesek, így ezt az adatot nincs lehetőségünk összevetni a teljes 

lemezhosszal és a homlokszakaszok hosszával. E csoport határainak bizonytalansága miatt célszerű itt 

felsorolni az 1 cm körüli állszakaszú lemezeket is: Karos II. temető 52. és 60. sírok (1 és 1,2 cm); 

Rakamaz-Strázsadomb 4. sír (1,3 és 1,4 cm); Sárbogárd,Tringer tanya 5. sír (0,95 és 1 cm); 

Sárrétudvari-Hízóföld 264. sír és Tiszavasvári, Aranykerti tábla 8. sír (1,1 cm). Ezzel a csoport létszáma 
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elvileg a duplájára emelkedne. A szokatlan kialakítás magyarázatát természetesen nem ismerjük – azt 

akár még esetlegesnek is gondolhatnánk, párhuzamai értékelésére pedig a későbbiekben kerítünk 

sort. A rövid állszakaszú lemezek közt a kenézlői I. temető 16., az örménykúti 15., valamint a 

sárbogárdi 5. sírok példányai esetében beszélhetünk kiemelkedően magas homlokhosszról, a többi 

esetben azonban nem (Karos II. temető 52. sír; Kenézlő I. temető 18. sír; Szeged-Székhalom 1. sír; 

Tiszavasvári, Aranykerti tábla 8. sír). Két esetben (BBM szórvány és Karos II. temető 60. sír) a rövid 

állszakaszhoz rövid homlokhossz társult. E két lelet közül csak a karosi lemezek teljes hossza ismert, 

ami a 21,6 cm-ével a hazai laterális szarvlemezek legrövidebb csoportjába utalja azt. Ahogy tehát a 

fejetlen lemezek közt is találkoztunk egy mind homlok, mind teljes hosszát tekintve unikálisan kis 

méretű lemezpárral (Szeged-Öthalom, nyugati domb 9/IV. sír), úgy a fejes lemezek közt is előfordult 

egyetlen esetben a csekély teljes, homlok- és állszakasz jelensége. A fejes laterális szarvlemezek 

homlokhosszai egyébként nem mutatnak jelentős eltérést a fejetlen típusú lemezekéhez képest: 

ugyanúgy a 3,2 és 6,5 cm-es tartományban mozognak, leggyakrabban pedig a 4,3 és 6,3 közé eső 

értéket veszik fel. Esetükben ugyancsak kimutatható egy extrém hosszú és egy extrém rövid 

homlokszakaszú csoport. A rövid lemezek az eddig említetteken kívül: karosi I. temető 1. és II. temető 

60.; Szeged-Öthalom V. 124. sírjai. Ugyancsak meglehetősen népes a hosszú homlokszakaszú lemezek 

csoportja is: Algyő 14. és 94.; Deszk D temető 76.; Kenézlő I. temető 16. és II. temető 46.; Örménykút 

15.; Sárbogárd 5.; Sárrétudvari-Hízóföld 106. és 264. sírok. A fejes típusú lemezek esetében a homlok 

és állszakaszok méretének viszonya értékeléskor elsődleges kérdés, hogy a húrvájatot a készítés 

folyamán pontosan mikor faragják bele a szarvba, illetőleg a laterális szarvlemezeken hogyan és 

mikor alakítják ki a frontális széleket? Ezek időbeli sorrendje ugyanis meghatározhatja a húrvájat 

számára rendelkezésre álló felületet, és így a homlok-, valamint az állszakaszok lehetséges hosszait. 

Tudomásunk szerint nem készült még olyan tényleges íjrekonstrukció, amelyik fejes típusú 

szarvlemezeket alkalmaztak volna, így sajnos készítéstecnikai megfigyelések és tapasztalatok e 

tekintetben nem állnak rendelkezésünkre: a kérdésre választ azonban csak az ilyen vizsgálatoktól 

remélhetünk. 

A fejes típusú laterális szarvlemezek közt számos különféle altípust generálhatunk a fejjé kiszélesedés 

alakja, irdaltsága, mérete és egyéb jellemzői alapján. Ezekbe az altípusokba azonban olyan kis 

esetszámmal kerülnének csak példányok, hogy azokat legfeljebb variánsanak tekinthetnénk, 

régészeti értelmezhetőségük önmagukban pedig a nullához közelítene. A különféle jellegek közt 

azonban mindenképpen említést érdemel az általunk kisfejes altípusnak elnevezett forma, amikor a 

fejjé kiszélesedés mértéke minimális, fél centiméter alatt marad. Az altípusba sorolás további 

kritériuma, hogy a fejjé kiszélesedés csekélysége ellenére markáns módon, általában kiugrással 

történjen. Emiatt több olyan lemezt kizártunk az altípusból, amelyek ugyan apró fejmagasságúak, de 

fejkialakításuk, fejjé kiszélesedésük hosszan felívelő, mint például a szeged-öthalmi 124., valamint a 

hódmezővásárhely-nagyszigeti 37. sírok szarvlemezei esetében. A meghatározott feltételeknek az 

általunk átvizsgált leletanyagban mindössze három sír laterális szarvlemezei felelnek meg: az algyői 

15., (148. ábra) a deszki D temető 76., (184–186. ábrák) valamint – feltételesen – a szatymazi 8. 

sírokból (205–206. ábra) ismerünk ilyen példányokat. Ugyan ezúttal is csekély az esetszám, de a 

lemezek Szeged környéki megjelenése önálló, régészetileg is értelmezhető csoportra: sajátos 

műhelyre, műhelyhagyományra, készítési megoldásra utal. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, 

hogy e lemezek a fejetlen szarvlemezektől tulajdonképpen alig különböznek, különösen, mivel a 

frontális szélek levágásával kialakult sík felszínek szélessége minimális. Kivétel ez alól az egyébként is 

kakukktojának számító szatymazi 8. sír laterális szarvlemezpárja, ahol a frontális szélek síkja nagyobb 
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– sokatmondó azonban, hogy ez esetben e szélek irdalatlanok. Talán nem tévedünk nagyot, ha úgy 

véljük, e lemezek (szarvak) eredetileg fejetlenként kezdték pályafutásukat, s csak az íj készítésének 

bizonyos, feltehetőleg meglehetősen kései fázisában alakult mégis úgy, hogy az íjkészítő a lemezek 

összérő frontális széleit kissé levágta, legyalulta. (A fejes laterális lemezek alkotta szarvszerkezeti 

típusokra lásd a vonatkozó fejezet megállapításait.) 

Határozottabban elkülönülő altípust alkotnak az ún. gerincelt testű laterális szarvlemezek (a 

disszertáció általános témamegjelelősének ellentmondva ezúttal a gerincelt testű laterális 

markolatlemezeket is tárgyaljuk a végkövetkezetés levonásának megkönnyítése érdekében). A 

jelenségre már Cs. Sebestyén Károly figyelt fel, aki a kecskeméti Szikra, Madari tanya megnevezetlen 

sírjából,234 a kiszombori F temető 1. és a kunágotai 3. sírokból,235 (197. és 156/2. ábrák) és a deszki D 

temető 76. sírjából említett gerincelt laterális szarvlemezeket. 236  Az altípus érzékletes 

meghatározását is érdemes tőle kölcsönöznünk: 

„Nevezetes ezeken a csontlemezeken az, hogy a lapok külső felülete nem egyenletesen 

domború, hanem középen gerinc fut végig, amelyet két egyenes sík felület szögben való 

találkozása alkot.”237 

Sebestyén felsorolását – a tanulmánya óta eltelt majd száz év alatt több mint megtízszereződött 

leletanyagban is – mindössze öt adattal egészíthetjük ki: a dabas-paphegyi 1. (12–13. ábra), 

hajdúszoboszló-árkoshalmi 248. (20–22. ábra), a kübekháza-újtelepi 10., valamint a szeged-székhalmi 

1. (152. ábra) és végül a Szer, Kiszner tanyai 1. sírok238 laterális szarvlemezeinek gerincelt átmetszete 

kitűnően megfigyelhető. Ugyan a madari tanyai példányokat sajnos sem a szakirodalomból, sem 

személyesen nem ismerjük, de nincs okunk kételkedni Sebestyén meghatározásában, akárcsak a 

kunágotai 3. sír esetében, ahol a szarvlemezek nagyobb része elveszett, az egyetlen megmaradt 

töredéken ellenben felfedezhető, noha csak nehezen észrevehető a középső gerinc (MFM 53.170.a-

b). Hasonlóan nehéz megállapítani a kübekházi és a székhalmi szarvlemezek gerinceltségét: 

tapintásra és a fénysugarakra merőleges pozícióba forgatásakor azonban rögtön előtűnik a keresett 

kiemelkedő él. A gerinc egyébként nem minden esetben pontosan a lemez közepén fut, így a 

kiszombori F temető 1. sírjából előkerült három szarvlemez közül kettőn például a gerinc a dorzális 

szélhez közelebb található. A kiszombori, a kübekházi és a deszki példányok esetében megmértük a 

gerincszöget, vagyis a külső felszínek sík lapjai által közrezárt szöget 360°-ra kiegészítő szöget, ami 

145 és 170° között változott, leggyakrabban azonban 150° körül mozgott. A 10–11. századi Kárpát-

medencéből tehát kilenc gerincelt laterális szarvlemezű íjlemez granitúrát ismerünk, közülük kettő, 

azaz a dabasi és az árkoshalmi példányok fejetlenek, a többi pedig fejes típusú. E garnitúrák sajátos 

földrajzi elterjedést mutatnak: döntő többségük a kisfejes lemezekhez hasonlóan Szeged környékén 

tűnik fel, s csak a két fejetlen, illetőleg a bizonytalan forráskritikai hátterű kecskeméti garnitúrák 

kerültek elő ettől északra, de azok közül is kettő a Duna-Tisza közén, s csak az árkoshalmi a bihari 

régióban. Feltűnő a gerincelt szarvlemezek hiánya a Felső-Tisza-vidéken, valamint a Felvidéken. 

Említésre méltó továbbá, hogy a gerincelt szarvlemezes garnitúrák egyharmada más szempontból is 

egyedinek tekinthető: a székhalmi lemezek extrém rövid állszakaszuk, a deszkiek a kisfejes altípusba 

                                                           
234

 Sebestyén 1932, 176. 
235

 Sebestyén 1932, 178 és 2/c. kép. 
236

 Sebestyén 1932, 179 és 2/b. kép. 
237

 Sebestyén 1932, 176. 
238

 Vályi 1994, 3/1. kép. 
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való sorolhatóságuk, az árkoshalmiak pedig a teljes külső lemezfelületre kiterjedő vésett díszítésük 

révén. A gerincelt laterális szarvlemezek funkcionális, technológiai magyarázata meglepő módon 

meglehetősen egyszerűnek tűnik első látásra. Tematikailag kissé előreugorva megállapíthatjuk 

ugyanis, hogy az árkoshalmi, a dabasi, a deszki és a kiszombori lemezek esetében frontális széleik 

kialakítása miatt biztosra vehető, hogy a lemezek alkotta szarvszerkezet az ún. háromszög, illetve 

háromszög/trapéz szarvmagátmetszetű típusba tartozott. (A székhalmi lemezeket e szempontból 

még nem vizsgáltuk meg, így itt csak feltételesen említjük őket – a kunágotai és kübekházi leletek 

ellenben eleve túl töredékesek és kis példányszámúak a szükséges szarvrekonstrukciós vizsgálatok 

elvégzéséhez.) Ha a háromszöges vagy trapéz szarvmagátmetszet gerincelt, tehát egymással szögben 

tört hosszanti síkokra bomló laterális szarvlemezekből épül fel, akkor éppen a gerincelés miatt a 

szarvlemezek külső felszínének a dorzális szél felé eső síkjai nagy eséllyel egymással páhuzamosak 

lesznek a szarv két oldalán. Az így létrejött szarvkonstrukció tehát a szarv teljes keresztmetszete 

tekintetében ötszöges (a dorzális szarvoldal alakjától, fedettségétől függően szabályosabb, vagy 

szabálytalan alak ívelt zárással) – vö. a 180. ábrán látható szarvátmetszeti rajzzal (II.B1–2 

szarvszerkezeti típusok), illetve például a 198. ábrával. A laterális szarvlemezek gerincelését 

kialakításuk egységessége és szarvkonstrukciós szerepe miatt tehát joggal minősíthetjük szándékolt 

attribútumnak, ami újfent csak megerősíti véleményünket az attribútum és az altípus adott, lokális 

jelentőségű műhelyhez való kötődéséről. 

Gerincelt külső felszínű markolatlemezeket is viszonylag „nagy számban” találunk a 10–11. századi 

Kárpát-medence leletanyagában: ilyenek a földeáki, a kiszombori F temető 1., a szatymazi Gróf Árpád 

földi temető 3. és 17., végül pedig a szegedi Csongrádi sugárúton előkerült 1. sírokból ismert 

markolatlemezek. (156–158. ábrák) Noha közülük csak a kiszombori és a szegedi példányokkal együtt 

került elő szarvapplikáció, de az alacsony estszám miatt ez nem lehet alapja semmilyen 

következtetésnek. Jóval fontosabb viszont, hogy a kiszombori és a földeáki markolatlemezek 

gerinceltsége igen finom kialakítású – az csak nehezen észlelhető, a gerincek által síkokra bontott 

mezők pedig polírozottak. Ezzel szemben a szatymazi 3. és 17. sírok, valamint a csongrádi sugárúti 

példányok gerinceltsége durva, mintha figyelmetlenül nyesték, gyalulták volna egyenetlenre a 

lemezek külső felületét. A két csoport között a gerincek száma és vezetése tekintetében is jelentős 

eltérést tapasztalhatunk: a kiszombori és földeáki példányokon legfeljebb két-három gerincet 

találunk, amik a lemezek teljes hosszában végighúzódnak, a közrezárt sík mezők pedig ennélfogva 

többségében szélességtartóak. Ezzel szemben a másik csoport lemezein ennél több, akár négy-öt 

gerincet is megfigyelhetünk, gerinceik ráadásul nem kontinuusak a lemez teljes hosszában, hanem 

időnként egymásba futnak, vagy ellaposodnak – így a gerincek közrezárta mezők széllesége sem 

állandó. Jól érzékelhető, hogy itt tulajdonképpen két különböző készítéstechnikáról, felületkezelésről 

van szó: amíg a kiszombori és földeáki lemezeket közvetlenül a gerincelt laterális szarvlemezekhez 

kapcsolhatjuk e tekintetben, addig a szegedi és szatymazi példányok kialakítása, ha nem is félkész, de 

mindenképpen kevésbé kidolgozott, mintegy félbehagyott felületű termékekre utal. A szatymazi 

markolatlemezeken ugyanakkor jól megfigyelhető, hogy a lemezvégekben található irdalásvonalak 

ráhúzódnak a sík mezőkre, így kizárható, hogy a „gerincelést”– e csoport esetében – találóbban és 

pontosabban: gyalulást utólagosan, esetlegesen másodlagosan alakították volna ki. A szegedi 

lemezek e szempontból rendkívül érdekesek: az egyik külső felületén ugyanis semmiféle irdalás nem 

látható látható, míg a lemezpárjának legalább háromnegyedét rendkívül sűrű, markáns diagonális 

keresztirányú irdalás borítja. Ezzel egyébként az utóbbi markolatlemez egyedi a Kárpát-medencében 

– felületkezelése pedig egyértelműen az adott markolatlemez valamilyen anyaggal történő 
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borítására, fedettségére utal. A 10–11. századi Kárpát-medencei laterális markolatlemezek gerincelt 

altípusának gyalult variánsa a fentiek fényében nagy valószínűséggel a kifinomultabb gerincelt 

megoldások gyenge másolásának tekinthetőek. Lezárásként igen fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 

az általunk ismert összes gerincelt (és gyalult) laterális markolatlemez Szeged környéki lelőhelyről 

került elő, elterjedésük tehát viszonylag jól összevág a gerincelt laterális szarvlemezek 

chorológiájával. A gerincelt laterális szarv- és markolatlemezek esetében tehát joggal tételezhetjük 

fel azok regionális műhelyre, műhelyhagyományra jellemző alkalmazását. Az árkoshalmi, dabasi és 

kecskeméti gerincelt szarvlemezek kapcsán elképzelhető, hogy azok is a déli műhelykörzetben 

készültek eredetileg. 

A laterális szarvlemezekre visszatérve, két további lehetséges altípust érdemes röviden kiemelnünk. 

A fejetlen szarvlemezek között már említettük az erős szögben tört ívvel rendelkező példányokat, 

annak ellenére, hogy meghatározásuk (az ív mérése) komoly nehézségekbe ütközik, így az egyes 

adatok is csak nehezen és feltételesen hasonlíthatóak össze. Korántsem teljességre törekvő listánk 

szerint ide sorolhatjuk például a dabasi 1. (12. ábra), a magyarhomorogi 23. és 103. (50. ábra), a 

nemesócsai 7. (60. ábra), az örménykúti 1. (65. ábra), a sárbogárdi 5. (69. ábra), a hízóföldi 181. és 

247. (84., 88. és 90. ábrák), valamint a poroshalmi 1. (103–104. ábrák) sírok hivatkozott lemezeit. Az 

erős szögben tört fejetlen laterális szarvlemezek a Staraya Ladoga-i szarvlemez, valamint a 

Moshchevaya Balka-i 1974-es épen maradt íj szarvának profilalakja ismeretében nyernek majd 

jelentőséget az alábbiakban. Talán csak adott műhelyre, mesterre jellemző, és nem szerkezeti, vagy 

funkcionális szerepű attribútumként értékelhetjük a néhány fejetlen laterális szarvlemezen (például: 

Sárrétudvari-Őrhalom 5. sír – 28. ábra, Sárrétudvari-Hízóföld 258. és 259. sírok – 93., 95. és 97. ábrák, 

Szeged, Csongrádi sugárút 1. sír) feltűnő, a húrvájat alatti szakasz nem szignifikáns jellegű 

kiszélesedését – csücsökszerű kialakítását. 

 

 

A 10-11. századi Kárpát-medencei laterális szarvlemezek tipológiai kapcsolatrendszere 

A 10–11. századi Kárpát-medencei fejes típusú laterális szarvlemezek legközelebbi tipológiai 

rokonainak az ún. „kazár” típusú laterális szarvlemezeket tarthatjuk. A hazai fejes lemezek 

meghatározó attribútuma, vagyis a fejjé kiszélesedés, illetőleg a fejjé kiszélesedésig ferdén kifelé 

levágott és irdalt frontális szél – tehát a szarv frontális fedettsége, feltehetőleg a felenyvezett ínréteg 

által – ugyanis a Kárpát-medencétől keletre csak az ún. kazár típusú lemezeken fordul elő. (141. ábra) 

Egyúttal azt is érdemes kiemelni, hogy a kazár típusú szarvlemezek állhossza rend szerint rendkívül 

rövid – ami további szoros egyezést mutat a fentiek során körülhatárolt hazai rövid állszakaszos 

altípussal. Ott ez az attribútum olyannyira alapvető jellemzője a típusnak, hogy személy szerint nem 

ismerünk olyan példányt, amelyik ne ezt a rendkívül rövid állszakaszt mutatná. A hazai és az ún. kazár 

típusú lemezek közt ugyanakkor rendkívül markáns, formai és szerkezeti vonatkozású eltéréseket is 

találunk. Elsőként említjük, hogy a kazár lemezek alsó és középső szakasza minden esetben lefelé 

hegyesedő, de legalábbis nem szélesedő. A hazai fejes szarvlemezek azonban minden esetben lefelé 

szélesedőek. A kazár típusú lemezekre általánosan jellemző extrém rövid állszakasz a hazai fejes 

típusú szarvlemezek csupán kisebb részén, alig 18 százalékán jelenik meg. A kazár típusú lemezek 

állszakaszai leggyakrabban a levágott és irdalt szélek folytatásában helyezkednek el, s sosem 

láthatunk rajtuk olyan határozott szögben törést, mint a Kárpát-medencei példányokon. Szintén 
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alapvető, a szarv reflexének mértékére utaló lényeges eltérés, hogy a kazár lemezek döntő többsége 

erősen szögben tört a lemez közepén, vagyis a hordozó szarv is erősen a cél felé dől: a törés mértéke 

akár a 160–165°-ot is elérheti, igaz, közel egyenes példányokat is találhatunk közöttük, amint azt a 

Tamar-Utkul-i 3. kurgánból előkerült lemezek mutatják.239 Ezzel szemben a hazai fejes szarvlemezek 

ilyen erős ívet, vagy szögben törést sosem mutatnak – frontális irányú homorú kialakításuk mértéke 

tökéletesen illeszkedik a Kárpát-medencei leletanyag általános képébe. A kazár típusú laterális 

szarvlemezekkel együtt igen gyakran fordul elő egyenlő szárú háromszög alakú, a szarv dorzális 

oldalát fedő hátlap, ami viszont a hazai leletanyagban csupán négy alkalommal fordul elő. A fejes 

típusú szarvak közül pedig mindössze hat esetben volt bizonyítható a szarv dorzális fedettsége a 

sírföldben elbomló anyagú lappal. (A hazai dorzális szarvlemezekkel és a dorzálisan fedett szarvak 

kérdésével külön fejezetekben foglalkozunk: ezekre lásd a VI. és VIII.3. fejezeteket.) A szarv alakja és 

szerkezete vonatkozásában megfigyelhető határozott eltérések tehát egyértelműen 

megkülönböztetik a hazai fejes és a kelet-európai ún. kazár típusú laterális szarvlemezeket. A kazár 

típusú szarvlemezek datálása meglehetősen nagy időszakot fog át: a 8. század végétől a 9. század 

végéig fordulnak elő sírokban – egyes esetekben akár 10. század eleji datálás is elképzelhető. 

Kronológiai szempontból tehát e lemezek a hazai fejes típus bizonyos fokú tipológiai előzményeiként 

is felfoghatóak. Savin és Semenov több alkalommal is kifejtett véleményével szemben240 úgy ítéljük 

meg, hogy közvetlen tipológiai kapcsolatról a felsorolt lényeges eltérések miatt aligha lehet szó, 

legvalószínűbbnek az tűnik, hogy mindkét megoldás közös gyökérről fakadhatott. 

Kronológiailag tovább lépve a 9–10. századi kaukázusi anyagot is érdemes röviden szemügyre venni. 

A Kaukázusból eddig ismert 241  – sajnos csak minimális számú – leletanyagot áttekintve és 

rendszerezve (138. ábra), hasonló megállapításra juthatunk, mint az előbb: a kaukázusi fejes típusú 

szarvlemezek (kaukázusi II. csoport) inkább az ún. kazár típusú lemezek felé mutatnak szoros 

kapcsolatot, mint a Kárpát-medencei leletanyag felé. A kaukázusi I/B és I/C típusú lemezek 

ugyanakkor olyan hibrid altípusoknak tekinthetőek, amelyek meghatározó jellemzői sem a hazai, sem 

a „kazár” anyagban nem fordulnak elő: ezek a lemezek alsó és középső szakaszaikon 

szélességtartóak, de a rajz alapján külső felületük frontális szél felé eső fele, vagy keskenyebb sávja 

nagyjából a lemez közepéig irdalt és talán levágott, vagy síkra dolgozott. A kaukázusi I/B és C laterális 

szarvlemezek így tehát a fejes és fejetlen lemezek két fő jellemzőjét egyesítik önmagukban – de 

természetesen fejjé kiszélesedés hiányában közelebb állnak az I. típushoz. 

Két további, 10. századi kelet-európai leletet kell végül még megemlítenünk: az egyik a sarkeli földvár 

sajnos közelebbről azonosítatlan és datálatlan rétegéből 242  került elő, és a Kárpát-medencei 

úgynevezett kisfejes laterális szarvlemezek pontos formai megfelelőjének tekinthető a közölt rajz 

alapján.243 Másik leletünk a chernigovi „in Berezki” „régi temető” 15. kurgánjából előkerült fejes 

laterális szarvlemezpár. A leleteket legutóbb K. A. Mikhailov és S. Yu. Kainov értékelte, valamint 

közölte az A. I. Semenov által készített rajzos szarvszerkezeti rekonstrukciót.244 (142. ábra) Ugyan a 

lemezpár rendkívül töredékes, de a pontos rajzos feldolgozásnak hála a lemezek számos fontos 

attribútuma elemezhető. Elsőként is azt kell megemlítenünk, hogy a lemezek a Kárpát-medencei 
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példányokkal megegyező módon az alsó végük felé szélesednek, továbbá kiugró, határozott 

kialakítású állszakasszal rendelkeznek. Ez a két szerkezeti és szarvalak szempontjából fontos 

attribútum egyértelműen elhatárolja a chernigovi lemezeket az ún. kazár típusú szarvlemezektől, 

ugyanakkor a 10–11. századi Kárpát-medencei fejes típusú laterális szarvlemezek majd tökéletes 

párhuzamává avatja. Rendkívül fontos továbbá, hogy a lemezekből Semenov háromszög/trapéz 

átmetszetű szarvkonstrukciót rekonstruált, olyat ráadásul, ahol a lemezek frontális szélei a homlok- 

és állszakaszokon egymásra felfekszenek. Az átmetszeti rajzon az is kivehető, hogy a két lemez közül 

az egyik frontális széle a homlokszakaszon ferdén befelé levágott (és nyilván irdalt). Mindez 

tökéletesen megegyezik a hazai fejes szarvlemezek egy markáns csoportjának kialakításával, és az az 

alapján készíthető rekonstrukcióval: lásd Békés-Povád 45. sír; Deszk D temető 76. sír; Örménykút 52. 

lh. 15. sír és Szatymaz, Gróf Árpád földje 8. sír (ezek részletes elemzését lásd az szarvszerkezetekkel 

foglalkozó VIII. fejezetben). A chernigovi lemezpár egyetlen, a hazai anyagtól eltérő attribútuma a 

húrvájattól a csúcsig tartó szakaszon a szélek erős hegybefutása – ilyet a hazai fejes szarvlemezeken 

mindezidáig nem tapasztalhattunk. Ettől az apró különbségtől eltekintve a chernigovi lemezek olyan 

mértékben felelnek meg a 10–11. századi Kárpát-medencei fejes típusú laterális szarvlemezeknek, 

illetőleg saját ismereteink szerint olyan mértékben unikálisak és gyökértelenek az egykorú Kelet-

Európában, hogy kénytelenek vagyunk rendkívül szoros kapcsolatot feltételezni – legyen az akár 

hazai exporttermék megjelenése keleten, akár Kárpát-medencei „iskolázottságú” formavilággal és 

szerkezeti, készítéstechnikai ismeretekkel rendelkező vándorló mester keleten készített terméke. 

Végül három, hazai fejes laterális szarvlemezen megfigyelhető egyedi attribútumról szeretnénk itt 

megemlékezni: a tiszavasvári 8. és a hajdúszoboszló-árkoshalmi 248. sírok egy-egy lemeze, valamint a 

szeged-székhalmi lemezpár alsó végzárásain látható sajátos megoldások kapcsán. (153., 238. és 152. 

ábrák) Az árkoshalmi és tiszavasvári lemezeken az irdalt felület számára lépcsőszerű, a lemezek külső 

felszínétől markánsan elkülönülő mezőt alakítottak ki, a székhalmi lemezpáron pedig kis magasságig, 

mintegy 2 cm-ig felhúzódó, a lemez külső felületének frontális szél felé eső felét elfoglaló, a külső 

felszíntől térben is elkülönített (lemélyített) irdalt felület vonja magára figyelmünket. A székhalmihoz 

hasonló megoldást a kaukázusi lemezek I/B altípusán ismerünk, míg a tiszavasvári és árkoshalmi 

lépcsős irdalt mezők a kazár típusú laterális markolatlemezekre jellemző – egyébiránt Savin és 

Semenov szerint 245  típusmeghatározó jelentőségű – attribútum (139. ábra).  (Érdemes 

megjegyeznünk, hogy hasonló megoldásra a 10–11. századi Kárpát-medencei laterális markolatlemez 

anyagban nem bukkantunk.) 

 

 

A fejetlen laterális szarvlemezek kelet-európai kapcsolatrendszerét vizsgálva kicsit más, de mégis 

több szempontból egyező képet kapunk, mint a fejes szarvlemezek esetében. Legfontosabb 

megállapításunk talán, hogy a fejes szarvlemezekhez hasonlóan a fejetlen lemezek pontos tipológiai 

előzményét sem találtuk meg sem Kelet-Európában, sem Belső-Ázsiában. A különféle tipológiai 

rendszerek által hun-bolgárnak, türknek, netán türk-kazárnak titulált típuscsoportok laterális 

szarvlemezei csak olyan mértékben rokoníthatóak a 10–11. századi Kárpát-medencei fejetlen 

példányokkal, mint amennyire a hazai avar kori leletekkel. Legkorábban a bizonytalan datálású, de 

többségében a 9–10. századra keltezett ún. késő-alán kaukázusi leletanyagban tűnnek fel olyan 
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lemezek, amik részben a hazai példányok pontos formai megfelelőinek, másrészt tipológiai 

rokonainak tarthatóak. A Tihonov és Hafizova által közölt lemezek közt az általunk elkülönített I/A 

csoportban található egy olyan szarvlemez, ami a hazai, rövid homlokszakaszú fejetlen szarvlemezek 

tökéletes mása. (138. ábra) E lemeztípus közeli tipológiai rokona – ezért célszerű említeni – a szintén 

csak kis példányszámban feltűnő, de a Kárpát-medencei leletanyagban ismeretlen ún. rövid fejetlen 

típus. Ez utóbbi típust a lemez kis mérete, pontosabban hossza határozza meg: a teljes 

lemezhossznak általában csak a felét teszik ki. Ilyen lemezt ismerünk a Kaukázusból Podorvannaya 

Balka lelőhelyről, de a gogopsi ép íj egyetlen megmaradt laterális szarvlemeze is ebbe a típusba 

sorolható. (215. ábra) Ez utóbbi lelet jelentősége óriási, mert eredeti pozíciójában mutatja be e 

sajátosan rövid lemeztípust, ami lehetőséget ad a típus szarvszerkezeti szerepének értékelésére is. 

(Erről részletesebben lásd az ép íjakkal foglalkozó fejezetben.) A sarkeli Belaya Vezha földvár 

leletanyagából, valamint a sarkeli temető 40. kurgánjából közölt szarvlemezek kapcsán merült fel 

még azok e csoportba tartozásának lehetősége (erre vonatkozóan lásd a gogopsi íj értékelése 

kapcsán elmondottakat az IX.1.4. fejezetben). A kaukázusi leleteket jóval megelőzve, már A. F. 

Medvedev összefoglalása óta ismertek olyan fejetlen szarvlemezek Kelet-Európában, amelyek 

majdnem tökéletes megfelelői a Kárpát-medencei példányoknak. Ilyenek például a Stretovka-i, 10–

12. századra keltezett, az Ust-Kamenka-i 2., valamint a Shestovici-i 110. kurgánokokból246 (241. ábra) 

előkerült fejetlen laterális szarvlemezek.247 A fentiekben már említett Mikhailov és Kainov legutóbbi 

összefoglalásában ezt a rövid listát több további lelettel is kiegészítette a 10. századi Rusz 

területéről.248 Az így körvonalazott szarvlemezek a hazai leletanyaggal egyértelműen rokoníthatóak, 

ugyanakkor a korábbi kelet-európai leletanyagtól határozottan eltérnek. A szoros kapcsolat legfőbb 

indikátora ezúttal is a lemezek lefelé szélesedő, de legalábbis nem keskenyedő formája. A novgorodi 

Ryurikovo gorodishche-ből előkerült töredékes szarvlemezről készített rajz249 további, szerkezeti 

azonosságról is árulkodik: a lemez frontális széle a homlokon és a húrvájat alatti rész egy rövid 

szakaszán befelé ferdén levágott és sűrűn irdalt, akárcsak a hazai fejetlen szarvlemezek egy jelentős 

részén (vö. az előző fejezetrészben közölt, a hazai fejetlen lemezek adatait tartalmazó táblázattal). 

Anélkül, hogy belemennénk e sajátos attribútum szerkezeti jelentésébe (erre lásd a 

szarvszerkezetekkel foglalkozó VIII. fejezetet), megállapíthatjuk, hogy a szóban forgó novgorodi íjon 

az egykorú Kárpát-medencei íjakkal megegyező konstrukciójú, átmetszetű szarvat alkalmaztak. 

Ugyancsak a Kárpát-medencei anyaggal való szoros kapcsolatra utal a Staraya Ladoga-i Cimlyanskoe 

gorodishche rétegeiből származó teljesen ép fejetlen laterális szarvlemez:250 a formailag a hazai 

leletanyagnak tökéletesen megfelelő lemez íve ugyanis olyan erős szögben tört, amint azt a Kárpát-

medencei lemezek egyik nagyobb számú altípusánál tapasztalhattuk. A herszoni múzeumban őrzött 

egy – számunkra csak az internetről ismert – unikális laterális szarvlemez, valamint az Ust-Kamenka-i 

2. kurgánból előkerült íjlemezgarnitúra (241. ábra) azért érdemel e helyütt külön is említést, mert 

teljes külső felületükre kiterjedő, összefüggő – szempontunkból mintának minősülő – díszítése 

közvetlen rokonságban van a hajdúszoboszló-árkoshalmi temető 145. és 248. sírjaiból, illetőleg a 

Gyulafehérvár-Mentőállomás területén 1982-ben előkerült IX. kutatóárok 3. sírjából ismert 

szarvlemezek díszítésével. (239/1. ábra) Az Ust-Kamenka-i, valamint az árkoshalmi 145. sír lemezei 

még szorosabban kapcsolódnak egymáshoz, hiszen a pontköröket egyenes szalagokkal láncszerűen 
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összekötő minta a két leleten szinte egymás tökéletes megfelelői. A herszoni és az árkoshalmi 248. sír 

lemezei a minta ismétlődő elemeinek daraboltsága miatt kapcsolhatók össze, noha kétség nem fér 

hozzá, hogy a herszoni példány jóval kifinomultabb és bonyolultabb szerkezetű, így a 

készítő/megrendelő komolyabb szépérzékéről tanúskodik. 

Mikhailov és Kainov megállapításai szerint a szóban forgó íjapplikációk a 10. század második 

negyedétől, közepétől datálhatóak,251  így nem lehet szó arról, hogy a hazai leletanyag keleti 

előképeként, archetípusaként, előzményeként szolgáljanak. A szerzőpáros értékelése szerint a 

Kárpát-medencei íjapplikációkkal pontosan megegyező, vagy azokkal közeli rokonságot felmutató 

íjlemezek mindegyike a Rusz területéről, hatalmi centrumokból származik. A lokális elit „nemzetközi” 

(anyagi, tárgyi) kulturális jellegekben tobzódó ún. druzhina sírjaiból előkerülő,252 ún. magyar típusú 

íjak így elsősorban nem az általános helyi íjkészítést és íjhasználatot tükrözik. Megállapításaikkal 

egyetértve úgy látjuk, hogy ezek az íjapplikációk olyan nagy területen elterjedő, de csak az elit 

fegyverforgató rétegre jellemző fegyverek maradványainak tekinthetőek, amik akár 

importtermékként, akár használóik kezében, vagy készítőik tudása révén érkezhettek keletre nyugati 

irányból, tehát a Kárpát-medencéből. 

 

 

Sérült (csonkolt, roncsolt és törött) húrvájatú laterális szarvlemezek 

A 10–11. századi Kárpát-medence laterális szarvlemez anyagában különösen nagy arányban jelennek 

meg olyan példányok, amelyek speciális jellegű sérüléseket mutatnak a lemezek bizonyos részein. E 

sérülések nagyobbik része a húrvájatra, annak környékére, illetve a lemezek felső szakaszára 

koncentrálódik. A jelenség értelmezése érdekében az alábbiakban az általunk által átvizsgált, illetve a 

közölt információkból biztosan megállapítható sérülésekkel rendelkező leletek osztályozását 

végezzük el a sérülések fajtája és helye szerint. Az összehasonlító vizsgálat reményeink szerint arra is 

lehetőséget ad majd, hogy a sérülések kapcsán felmerülő legfontosabb kérdésekre választ 

adhassunk. A vizsgálat során több sérüléstípus tudtunk elkülöníteni, amelyek közt tíz sír 

íjlemezgarnitúrája esetében találtunk átfedést. Az egyes sírokban feltárt laterális szarvlemezek 

bolygatottsága, valamint az adott sírból előkerült lemezek mennyiségének ismeretében az értékelés 

fontos szempontja lehet a sérült lemezek síron belüli megoszlása. Noha a jelenség értékelése 

szempontjából leginformatívabbak az adott sírban egyszerre több lemezen (például a teljes, négy 

laterális szarvlemezes garnitúrákon) megjelenő sérülések, a jelenség teljes körű vizsgálatának 

megalapozása érdekében a leletlistákban a jól értékelhető leleteken kívül a kevésbé informatív 

leleteket is feltüntettük. Így az önállóan előkerült sérült szarvlemezek mellett helyet kaptak azok a 

szarvlemezek is, amelyek lemezpárja nem mutatta ugyanazt a sérülést. Az alábbi táblázatokban 

szereplő bolygatottság meghatározás természetesen magukra az íjapplikációkra vonatkozik, a külső 

forráskritikával foglalkozó fejezetben megfogalmazott irányelveknek megfelelően. Az alábbiakban 

osztályozott anyag döntő többségét a személyesen megvizsgált íjapplikációk alkotják, s a 

szakirodalomból mindössze akkor vettünk át általunk nem feldolgozott példányokat, ha a róluk közölt 

információ (fénykép, rajz, részletes tárgyleírás) a sérülést egyértelműen meghatározta. A csak 
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szakirodalomból ismert leleteket az alábbi leletlistákban dőlt betűvel szedtük megkülönböztetés 

véget. A laterális szarvlemezek sérüléseinek, sérüléstípusainak értelmezési, magyarázati 

lehetőségeire csak az egyes sérüléstípusok bemutatása után kerítünk sort. 

Az általunk elkülönített három sérüléstípus közül legdrasztikusabbnak az tekinthető, amikor a 

húrvájatnál, a lemeztengelyre általában merőleges törésvonaltól felfelé a lemez letört, a letört 

lemezrész pedig hiányzik a sírból. Az alábbi listában szereplő három, csillaggal jelölt hízóföldi sír (183., 

185. és 247. sírok) lemezeivel kapcsolatban meg kell említenünk, hogy a róluk közölt rajzokon a 

lemezek egy részén a kérdéses felső lemezrész még épnek mutatkozik.253 A leletanyag személyes 

vizsgálata során azonban kiderült, hogy legalábbis a vizsgálat idején a kérdéses lemezrész már nem 

volt meg. (87., 128. ábrák) A kérdéses törésvonalak a vizsgálat során „eredetinek”, nem frissnek 

tűntek, már amennyire ez egyáltalán megállapítható. Az anomáliát a 247. sír esetében biztosan 

magyarázhatjuk azzal, hogy a rajzot készítő az eredetileg valójában letört, de a restaurálás során 

kiegészített felső lemezrészt egyértelmű megkülönböztetés nélkül adta vissza rajzán. Talán nem 

tévedünk nagyot, ha a 247. sír lemeze esetében egyértelműen megfigyelhető eljárás alkalmazását 

tételezzük fel a 183. és 185. sír lemezeinek rajzai kapcsán is.  

 

LETÖRT ÉS HIÁNYZÓ FELSŐ SZAKASZÚ SZARVAPPLIKÁCIÓK 
 

 Lelőhely és sírszám a sérülések megoszlása az applikációkon bolygatottságuk az applikáció 
típusa 

1. Dabas-Gyón (Paphegy) 1. sír a két szarvlemez egyikén 2/1 bolygatott fejetlen 
2. Karos-Eperjesszög I. temető 1. sír háromból egy szarvlemezen 3/1 bolygatatlan fejes 
3. Karos-Eperjesszög II. temető 60. sír háromból két szarvlemezen 3/2 bolygatatlan fejes 
4. Kenézlő-Fazekaszug I. temető 18. sír az in situ kiemelt lemezpáron 4/2 n.a. fejes 
5. Kenézlő-Fazekaszug II. temető 50. sír az egyetlen szarvlemezen 1/1 bolygatatlan (?) fejetlen 
6. Kunágota 3. sír

254
 minimum három szarvlemezen ?/3 bolygatlan (?) fejes 

7. Nagytarcsa-Homokbánya 6. sír a két szarvlemez egyikén 2/1 bolygatatlan fejetlen 
8. Nemesócsa az egyik szarv lemezpárján 4/2 n.a. fejetlen 
9. Örménykút 52. lelőhely 1. sír az egyik szarv lemezpárján 4/2 bolygatatlan fejetlen 
10. Sárbogárd, Tringer tanya

255
 az egyik szarv lemezpárján 4/2 bolygatatlan fejes 

11. Sárrétudvari-Hízóföld 183. sír* mindkét szarvlemezen 2/2 bolygatatlan fejetlen 
12. Sárrétudvari-Hízóföld 185. sír* az egyetlen szarvlemezen 1/1 bolygatatlan fejetlen 
13. Sárrétudvari-Hízóföld 247. sír* négyből egy szarvlemezen 4/1 bolygatatlan (?) fejetlen 
14. Szarvas, Velki-halom 5. sír állatjárta mindkét szarvlemezen 2/2 bolygatatlan 

(állatjárta) 
fejetlen 

15. Szatymaz-Jánosszállás, Gróf Árpád földje 2. 
sír 

az egyetlen szarvlemezen 1/1 n.a. szarvléc* 

16. Tiszavasvári, Aranykerti tábla 3. sír mindkét szarvlemezen 2/2 bolygatatlan 
(állatjárta?) 

fejetlen 

17. Tiszavasvári, Aranykerti tábla 7. sír mindkét szarvlemezen 2/2 bolygatatlan fejes 
18. Törökszentmiklós-Szenttamáspuszta 29. sír négyből egy szarvlemezen 4/1 bolygatatlan fejes 
19. Tuzsér-Boszorkányhegy 1998/8. sír I az egyetlen szarvlemezen 1/1 bolygatott fejes 
20. Üllő, Ilona út 4. sír mindkét szarvlemezen 2/2 n.a. fejetlen 

 

                                                           
253

 Nepper 2002 II, 301/5. tábla (a 183. sír jobbra nyíló lemeze); 303/8. tábla (a 185. sír az egyetlen lemeze); 
323/6. tábla (a 247. sír egyik jobbra nyíló lemeze). 
254

 A kunágotai sír szarvlemezeiből csupán egyetlen apró töredék maradt meg az MFM 53.170.25b leltári 
számon. Kalmár János korai vázlatrajza a 3. sírból három, hosszú állszakaszú, fejes szarvlemez töredékét rögzíti, 
amelyek húrvájataikban a lemeztengelyre merőleges törésvonallal érnek véget. (146. ábra) 
255

 A sérült szarvlemezpárt vizsgálatunk idején nem sikerült előtalálni, azok feltehetőleg elkallódtak. 
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A vizsgált sérüléstípus fejetlen és fejes laterális szarvlemezeken egyaránt előfordul, de még egy 

frontális szarvlécen is megfigyelhetjük (ez utóbbiakra lásd a VII. fejezetet). A sírok, pontosabban az 

íjapplikációk sírbeli helyzetével kapcsolatban mindenképpen kiemelendő, hogy az ide sorolható 

leletek közel fele szempontunkból biztosan bolygatatlannak tekinthető. Az egyes sírok lemezei 

bolygatottságának ismeretében megállapíthatjuk, hogy a vizsgált sérülés egyaránt előfordul azonos 

szarv mindkét laterális lemezén (pl. Örménykút 52. lelőhely 1. sír, Sárbogárd, Tringer tanya 5. sír), 

mint egy teljes, négy laterális szarvlemezből álló garnitúra egyetlen lemezén (Törökszentmiklós-

Szenttamáspuszta 29. sír), de akár a sírból előkerült egyetlen szarvlemezen is (Sárrétudvari-Hízóföld 

185. sír). A biztosan bolygatatlan sírok magas száma azért is figyelemre méltó, mert esetükben nem 

magyarázhatjuk a lemezek felső részének hiányát síron kívüli, külső tényezővel, mint például 

állatjárással, vagy utólagos, modern pusztítással. A minden valószínűség szerint e típusba tartozó 

békés-povádi 58. sír egyik szarvlemezpárjának egyedi jellemzői miatt a következő fejezetben külön 

elemzést szentelünk, így a povádi leletet e listában szándékosan nem szerepeltettük. 

A következő, ugyancsak meglehetősen gyakran felbukkanó önálló sérülési forma esetében a húrvájat 

környéke és maga a húrvájat sérült: a laterális szarvlemezek áll- és/vagy homlokszakasza törött vagy 

hiányos, esetleg csak a húrvájatok ajakszélei töredékesek. Az áll- és homlokszakaszokon a sérülések 

gyakorta olyan jellegűek, mintha éles szerszámmal lehasították, vagy lefaragták volna őket. A 

töredékes részek a sírokban természetesen ez esetben sem kerültek elő. Különösen hangsúlyos ez 

abban a tekintetben, hogy az ide sorolható tizenegy sír közül csak egy esetében egyértelmű a 

lemezek bolygatottsága. A sérüléstípus egyébként ugyanolyan arányban fordul elő fejes, mint 

fejetlen laterális szarvlemezeken. Az előző sérüléstípussal szemben ez a jelenség jóval 

változatosabbnak tűnik: ugyanúgy előfordul a homlok- és állszakaszok különálló (állszakasz: 

Sárrétudvari-Poroshalom 1. sír; homlokszakasz: Bugyi-Felsővány 2. sír), illetve együttes sérülése 

(Pilin-Leshegy I. sír), mint csak a húrvájatra korlátozódó kitörés (Sárrétudvari-Hízóföld 247. sír). Olyan 

is előfordul közöttük, hogy a sírrajz tanúsága szerint összetartozó, azonos szarvra lokalizálható két 

laterális lemez közül csak az egyik sérült – ilyen például az öthalmi 132. sír. 

 

HASÍTOTT/HASADT HÚRVÁJAT KÖRNYÉKI ÉS KITÖRT HÚRVÁJATÚ LATERÁLIS SZARVLEMEZEK 
 

 Lelőhely és sírszám a sérülések megoszlása a sérülések helye és fajtája bolygatottságuk az applikáció 
típusa 

1 Bugyi-Felsővány 2. sír az ép szarvlemezen homlokszakasz bolygatatlan fejetlen 
2. Hajdúszoboszló-Árkoshalom 128. sír mindkét szarvlemezen az egyik lemezen az áll-, 

a másikon a homlokszakasz 
bolygatatlan fejetlen 

3. Hajdúszoboszló-Árkoshalom 248. sír a két szarvlemez egyikén húrvájat bolygatatlan fejetlen 
4. Karos-Eperjesszög II. temető 52. sír mindkét szarvlemezen az egyik lemezen az áll-, 

a másikon a homlokszakasz 
bolygatatlan fejes 

5. Kenézlő-Fazekaszug I. temető 16. sír minimum két 
szarvlemezen 

a teljes húrvájat és az 
állszakaszok egy része 

n.a. fejes 

6. Kenézlő-Fazekaszug II. temető 46. sír az egyetlen szarvlemezen az állszakasz bolygatatlan (?) fejes (?) 
7. Pilin-Leshegy I. sír a két szarvlemez egyikén áll- és homlokszakasz egy 

része 
n.a. fejetlen 

8. Sárrétudvari-Hízóföld 106. sír a két szarvlemez egyikén az állszakasz bolygatatlan  fejes 
9. Sárrétudvari-Poroshalom 1. sír a két szarvlemez egyikén az állszakasz bolygatatlan  fejetlen 
10. Szeged-Öthalom V. homokbánya 132. sír a két szarvlemez egyikén áll- és homlokszakasz bolygatatlan fejetlen 
11. Tiszavasvári, Aranykerti tábla 8. sír a két szarvlemez egyikén az állszakasz bolygatott fejes 
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Az utolsó, nagy esetszámú sérüléstípusba a laterális szarvlemezek húrvájatában futó törésvonal 

jelenségét soroljuk. Ez a típus valójában csak annyiban különbözik az elsőként bemutatott formától, 

hogy itt a lemez felső, letört része megmaradt a sírban, s az illeszkedő törési felületek alapján a 

lemeztöredékek egyeztethetőek egymással. Ez a sérülés inkább fejetlen szarvlemezekre jellemző: a 

tizenkét esetből mindössze kétszer fordult elő fejes típusú laterális szarvlemezeken. Az alábbi 

táblázatból kiderül, hogy a vizsgált sérülési forma előfordul önállóan és párban is, legérdekesebb 

azonban a sarkadkeresztúri 81. sír, ahol mind a négy szarvlemezen megfigyelhető a sajátos 

törésvonal. Ugyancsak figyelmet érdemel a Szatymaz-Jánosszállás Gróf Árpád földje 8. sírjából 

származó négy laterális szarvlemezes garnitúra: itt két szarvlemez esetében figyelhetünk meg a 

húrvájati törésvonalat, de meglepő módon nem az azonos szarvra rekonstruálható lemezpárokon, 

hanem mindkét szarv egy-egy lemezén. 

 

HÚRVÁJATBAN TÖRÉSVONALAS LATERÁLIS SZARVLEMEZEK 
 

 Lelőhely és sírszám a sérülések megoszlása az applikációkon bolygatottságuk az applikáció 
típusa 

1. Algyő 38. sír az egyik szarvlemezpáron 4/2 bolygatatlan (?) fejetlen 
2. Békés, Povádi tangazdaság 45. sír a két szarvlemez egyikén 2/1 bolygatatlan fejes 
3. Deszk D temető 76. sír mind a négy szarvlemezen 4/4 n.a. fejetlen 
4.  Hajdúszoboszló-Árkoshalom 145. sír a két szarvlemez egyikén 2/1 bolygatatlan (?) fejetlen 
5.  Hajdúszoboszló-Árkoshalom 244. sír az egyetlen szarvlemezen 1/1 bolygatott fejetlen 
6. Ipolykiskeszi 82. sír

256
 a két szarvlemez egyikén 2/1 bolygatatlan fejes 

7. Mezőtúr-Vízköz 1. sír mindkét szarvlemezen (?) 2/2 n.a. fejetlen 
8.  Nagylak 13. sír mindhárom szarvlemezen 3/3 bolygatatlan fejetlen 
9. Sarkadkeresztúr, Csapháti legelő 81. sír mind a négy szarvlemezen 4/4 bolygatatlan fejetlen 
10.  Sárrétudvari-Hízóföld 259. sír háromból két szarvlemezen 3/2 bolygatatlan fejetlen 
11. Szatymaz-Jánosszállás, Gróf Árpád 8. sír négyből két szarvlemezen 4/2 n.a. fejetlen és 

kisfejes 
12.  Tiszanána, Cseh-tanya háromból két szarvlemezen 3/2 a sérült lemezek 

bolygatatlanok 
fejetlen 

 

A következő táblázatban azokat a sírokat soroljuk fel, amelyek laterális szarvlemezei a három fő 

sérüléstípus közül legalább kettőt hordoznak. A táblázatból kiderül, hogy az anyag többsége ezúttal is 

a bolygatatlan, fejetlen szarvlemezek közül kerül ki. A vegyes sérüléseket felmutató leletanyag 

esetében különösen érdemes részletesen megvizsgálni azt, hogy az adott sérüléstípusok a 

szarvankénti lemezpárokon hogyan oszlanak meg. A lemezek nagyobb részénél sajnos az egyes 

szarvlemezek egyeztetése, párba állítása nem egyértelmű, vagy nem megoldható – esetenként még 

sírbeli helyzetük ismeretében sem. Ilyenek a sarkadkeresztúri, az árkoshalmi, a mezőtúri és az 

ismeretlen lelőhelyű lemezek. A nagyszigeti, karosi és Szeged környéki leletek azonban lehetőséget 

adnak részletes sérülés-megoszlási megfigyelésekre is. A karosi III. temető 14. sírjában az eltérő 

szarvak lemezpárjai eltérő módon sérültek: a sírban a halott bal karcsontjain, azokkal párhuzamosan 

fekvő szarvlemezpár mindkét lemezének felső szakasza letört és hiányzik, az alsó szarv lemezei 

viszont húrvájatukban törésvonalasok. A Szeged, Csongrádi úti leletben a tökéletes íjszerkezeti 

rendben található íjapplikációk közül az egyik szarv lemezei azonos módon sérültek (húrvájati 

                                                           
256

 A lemezeket sajnos személyesen nem vizsgálhattuk meg, a közölt rajzok alapján azonban valószínűnek tűnik, 
hogy a Hanuliak 1994, Tab. XVIII/12a és 12c alatti lemezek törésfelületei illeszkednek, vagyis a két töredék 
együtt egy közel teljesen ép, jobbra nyíló laterális szarvlemezt ad ki. 
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törésvonalasok), míg a másiké kétféleképpen: az egyik lemez állszakasza lehasadt, míg a lemezpárja 

csúcsosra töredezett formában került elő. Az öthalmi 150. sírban pedig azt figyelhettük meg, hogy 

amíg az egyik szarv mindkét lemezének letört és hiányzik a felső szakasza, addig a másik szarv 

lemezei közül csak az egyik mutat általunk vizsgált sérülést (húrvájati törésvonalat). Végül a 

nagyszigeti 37. sír garnitúráját említjük, ahol csak az egyik szarv lemezpárja vizsgálható e tekintetben 

(a másik lemezpár ugyanis húrvájat nélküli, részletes elemzésükkel így a következő fejezetben 

foglalkozunk): itt az azonos szarv lemezei sérültek eltérő módon – lehasított és törésvonalas sérülés 

fordul elő egyazon szarv lemezein. 

 

TÖBBFÉLEKÉPPEN SÉRÜLT LATERÁLIS SZARVLEMEZEK 
 

 Lelőhely és sírszám a sérülések megoszlása az applikációkon bolygatottságuk az applikáció 
típusa 

1. Hódmezővásárhely-Nagysziget 37. sír egy lemez lehasított áll- és homlokszakaszú bolygatatlan fejes 

egy lemez húrvájati törésvonalas 
2. Ismeretlen lelőhely (JAM 64.1187.1) egy lemez letört-hiányzó felső szakaszú n.a. fejes 

egy lemez lehasított állszakaszú 
3. Karos-Eperjesszög III. temető 14. sír két lemez letört-hiányzó felső szakaszú egyértelműen 

nem eldönthető 
fejetlen 

két lemez húrvájati törésvonalas 
4. Mezőtúr-Vízköz 2. sír két lemez letört-hiányzó felső szakaszú n.a. fejetlen 

egy lemez húrvájati törésvonalas 
5. Sarkadkeresztúr, Csapháti legelő 12. sír egy lemez letört-hiányzó felső szakaszú bolygatatlan fejetlen 

egy lemez lehasított áll- és homlokszakaszú 
6. Sárrétudvari-Hízóföld 171. sír három lemez letört-hiányzó felső szakaszú bolygatatlan fejetlen 

egy lemez húrvájati törésvonalas 
7. Sárrétudvari-Hízóföld 258. sír két lemez letört-hiányzó (?) felső szakaszú bolygatatlan fejetlen 

két lemez húrvájati törésvonalas 
8. Sárrétudvari-Hízóföld 264. sír egy lemez lehasított állszakaszú bolygatatlan fejes 

egy lemez húrvájati törésvonalas 
9. Szeged, Csongrádi út 1. sír egy lemez lehasított állszakaszú bolygatatlan fejetlen 

két lemez húrvájati törésvonalas 
10. Szeged-Öthalom V. homokbánya 150. sír két lemez letört-hiányzó felső szakaszú bolygatatlan fejetlen 

egy lemez húrvájati törésvonalas 

 

Az így körvonalazott sérüléstípusok értékelő elemzését azzal kezdjük, hogy a 10–11. századi Kárpát-

medencei szarvlemez anyagon megfigyelhető rendkívül sokféle sérülésforma közül szándékosan 

választottuk ki a fent meghatározott sérüléstípusokat. Mindhárom forma ugyanis egyértelműen a 

húrvájathoz, illetőleg annak környékéhez kapcsolódik. Nyilvánvaló, hogy a húrvájatok sérüléseinek 

ilyen egységes, egymástól határozottan különváló három megjelenési formára oszthatósága 

mindenképpen azonos, a sérülést kiváltó közös okra utal. A tárgyalt húrvájati sérülések bolygatatlan 

sírokban való előfordulásának jelentős száma álláspontunk szerint nagy bizonyossággal e sérülések 

szándékolt keletkezéséről tanúskodik. Prekoncepciónk tesztelésének érdekében az alábbiakban e 

szempontból röviden megvizsgáljuk az egykorú, épen maradt eurázsiai íjakat, valamint a tárgyalt 

húrvájati sérülések kialakulásának lehetséges körülményeit, illetve a sérülések gyakorlati 

eredményének, elméleti magyarázatának felfedezésére törekszünk. 

A szóba jöhető egykorú, épen maradt eurázsiai íjak közül több esetben is találkozunk értékelhető 

sérüléssel: a mongóliai Arcat Del-i és Jargalant-i példányok egyik karja kettétört, illetve elhasadt, az 

előbbi egyik szarvát pedig – feltehetőleg a csapolás helyén – szétbontották. (225. és 216. ábrák) A 



111 
 

szintén kaukázusi Podorvannaya Balka-i íj egyik karjának fele, valamint a hozzá csatlakozó szarv 

hiányzik – közlése szerint már a sírban sem volt meg. (228/1. ábra) A Duguy Cakhir-i íjnak eleve csak 

az egyik karja és a csatlakozó szarva maradt meg, a Mazār-Tāgh-i lelőhelyről pedig szintén csak 

íjrészek, név szerint merev szarvak kerültek elő. (227. és 218. ábrák) E két utóbbi lelőhelyen feltárt 

íjrészek azonban sértetlenek. Az 1974-es Moshchevaya Balka-i íj esetében már érdekesebb sérülésre 

figyelhetünk fel: az egyik szarv húrvájattól felfelé eső része teljesen hiányzik. (223. ábra) Az 1978-ban 

előkerült másik Moshchcevaya Balka-i íj egyik szarvának felső szakasza ugyancsak sérült: igaz nem a 

húrvájatban, de a felső szakasz egy része letört és hiányzik. (221/1–2. ábra) A balkai íjak tehát – 

amennyiben nem az előkerülést követő sérülésről van szó – pontos párhuzamai a Kárpát-medencei 

szarvapplikációkon megfigyelt I. sérüléstípusnak. Talán hasonló, húrvájat környéki sérülést mutathat 

mindkét szarván az egyik Shilüüstey sum-i íj is – a leletről közölt egyetlen fénykép azonban sajnos 

nem elegendő bármiféle szilárd alapokon nyugvó megfigyelés levonására. (229/1. ábra) A fentiekkel 

szemben a közölt adatok alapján csupán a Chonot Uul-i íj tűnik teljesen épnek. (226. ábra) 

Szempontunkból ugyancsak épnek tekinthető a gogopsi íj, hiszen arról csupán laterális 

szarvlemezeinek többsége hiányzik, de sem az íjon megmaradt egyetlen szarvlemez, sem a szarvak 

famagjai nem sérültek a fennmaradt rajz alapján. Az egykorú ép íjakon tehát számos különféle 

sérülést megfigyelhettünk, de csupán egy biztos és egy bizonytalan esetben találkoztunk olyan 

jelenséggel, amit a Kárpát-medencei szarvapplikáció anyaggal párhuzamba állíthatunk.257 A sérülések 

többsége ugyanis a karokra és a szarvak leválaszt(ód)ására korlátozódik, de nem magának a szarvnak 

darabolódására. Noha a közel egykorú, épen maradt íjak száma nagyságrendekkel kisebb, mint a 

hazai szarvapplikációk mennyisége, a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján megkockáztathatjuk 

azt a kijelentést, hogy a hazai szarvapplikációkon megfigyelt sérüléstípusok általában nem jellemzőek 

a (fennmaradt) eurázsiai ép íjakra. Éppen ezért is feltűnő, hogy a hazai íjapplikációs anyaggal 

egyébként is formai rokonságot mutató kaukázusi íjak, íjapplikációk körében találtuk meg az egyetlen 

párhuzamos sérülési formát. Az ép eurázsiai íjak sérülései ugyanakkor a hazai szarvlemezek vizsgált 

sérüléstípusainak magyarázati lehetőségei vonatkozásában is iránymutatással szolgálhatnak. Ha 

ugyanis a hazai – íjapplikációk alapján kikövetkeztethető – íjakhoz hasonló szerkezetű és felépítésű, 

épen maradt eurázsiai íjak nem mutatnak a hazai húrvájati sérülésekhez hasonló sérüléseket, akkor 

azt kell feltételeznünk, hogy a húrvájati sérülések oka elsősorban nem a használat során 

„természetes” módon keletkezett. Ugyanerre az általános érvényű következtetésre juthatunk, ha azt 

vizsgáljuk, a 10–11. századi anyagot másoló mai íjreplikák használatból fakadó sérülései milyen 

jellegűek. Mi magunk eddig egyetlen olyan esetről sem tudunk, amikor a húrvájat kitörése, 

lehasadása, vagy éppen a teljes felső szakasz letörése jelentkezett volna. Megválaszolhatatlan kérdés 

marad ugyanakkor, hogy az eurázsiai íjak sérülésfajtáiból kibontakozó képben mennyi szerepe lehet 

annak, hogy az épen maradt íjak közül mindössze a gogopsi és az 1978-as Moshchevaya Balka-i íjak 

szarvait szerelték fel agancsból faragott merev applikációval. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az 

ép íjak előkerülési körülményei gyakran nem kielégítően dokumentáltak, így a sérülések többségéről 

nem ismert, hogy az íjakat megtalálók óvatlansága, a szállítás, tárolás, stb. következményei-e, avagy 

azok már a deponálás pillanatában megvoltak. 

A fentiek ismeretében fordítsuk arra figyelmünket, hogy a vizsgált húrvájati sérüléstípusok milyen 

körülmények közt alakulhatnak ki. Elsőként a depozíció után, a sír földjében zajló, tafonómiai jellegű 

folyamatokra kell, hogy röviden kitérjünk. Nem kétséges számunkra, hogy még bolygatatlan földben 
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is, a földréteg nyomása, esetleg az íjapplikációkra halmozott egyéb, a sírba kerülő tárgyak súlya 

eredményezhet olyan töréseket a húrvájatban, mint amilyeneket a leletanyagban megfigyelhettünk. 

Hiszen az sem lehet kérdés, hogy egy átlagos fejetlen szarvlemeztípus esetében a húrvájatban 

legkisebb a lemez szélessége, vagyis azon a ponton a leginkább sérülékeny a tárgy. A fejes 

szarvlemezek esetében azonban fellép egy második „kritikus pont” is, mégpedig az állszakasszá 

felívelés előtti magasságban: a lemez szélessége itt ugyanis általában olyan, esetenként azonban még 

kisebb szélességű, mint a húrvájatban. Igen fontos hangsúlyozni, hogy a húrvájati törésvonalas 

leletekhez képest csak meglehetősen ritkán találunk olyan fejes példányokat, amelyek ebben a 

magasságban mutatnak törést. A fenti megfontolások természetesen csak akkor vehetők figyelembe, 

ha azt feltételezzük, hogy a szarvlemezek önállóan, szarvmag nélkül kerültek a sírba – esetleg akkor, 

ha a szarvmag viszonylag hamar elrohadt. Ebből a szempontból a húrvájatban csak törésvonalként 

jelentkező sérüléstípus tekinthető a leginkább bizonytalan formának, amit bolygatatlan sírban is 

természetes jelenségnek tarthatunk. Ezzel szemben a hiányzó felső szakaszú és a lehasadt húrvájatú 

lemezek esetében a sírból hiányzó lemezrészeket csak és kizárólag a biztosan bolygatott sír és helyzet 

ismeretében magyarázhatjuk síron kívüli tényezővel. Bolygatatlan sír és sírbeli helyzet alkalmával 

azonban erre nincs lehetőség, vö. a forráskritikai fejezetben elmondottakkal. 

A sírleírásokban gyakran feltűnő rágcsáló általi bolygatás kérdésére térve meglehetősen bizonytalan 

talajra érünk: a forráskritikai fejezetben már kitértünk a faunálturbáció, mint a rendellenes sírbeli 

helyzetre általános magyarázatként szolgáló meghatározás problemtaikájára. Itt csupán annyit 

jegyzünk meg, hogy a rágcsálók okozta turkálás, de legfőképpen a rágcsálás az agancslemezeken 

kétség kívül egyértelmű nyomokat kellett hagyjon – ilyenekre azonban személyes tárgyvizsgálatunk 

során egyetlen alkalommal sem bukkanhattunk. (A rágcsálónyomok kérdésének – leletenként 

megfogalmazott – végleges eldöntésében természetesen archeozoológus, illetve rágcsálófajokkal 

foglalkozó biológus szava lehet a végső.) A rágcsálók tehát jól dokumentált esetekben okolhatóak a 

szarvlemezek sírbeli diszlokációjáért, rendellenes helyzetéért, a lemezek sérüléseiért azonban csak 

akkor, ha a szóban forgó tárgyakon megfigyelhető rágásnyomok erre okot adnak. Még ekkor is 

kérdéses, hogy bizonyos lemezrészek teljes sírbeli hiánya magyarázható-e faunálturbációval – 

különösen, ha a rágcsálójáratok is kibontásra kerülnek a feltárás során: s ha igen, miért éppen a 

lemezek felső szakaszait tekintik szinte kizárólag elfogyasztandó csemegének? Utolsó megvizsgálandó 

tényezőnk a feltárás és felszedés, valamint az azt követő feldolgozás különböző fázisai, úgymint 

mosás, restaurálás, tárolás, dokumentálás és tudományos vizsgálat. Ezek során bármikor sor kerülhet 

a lemez sérülésére, ugyanakkor azt már nehezebb elképzelni, hogy akár a feltárás-felszedés során, 

akár a későbbiekben a lemez egy része nyom nélkül megsemmisüljön. 

A fenti áttekintés alapján megállapíthatjuk, hogy noha post-depozicionális folyamatokkal 

(földnyomás, faunálturbáció, ásatás-feldolgozás) a megfigyelt sérüléstípusok egy részét 

indokolhatjuk, az I. és II. sérüléstípusok bolygatatlan sírokban történő előfordulására ugyanakkor más 

magyarázatot kell találnunk. Ebben segítségünkre siethet annak vizsgálata, hogy a kérdéses három 

sérüléstípus milyen gyakorlati, az íj használatát befolyásoló eredménnyel járhat. Itt elsősorban arra 

kell felfigyelnünk, hogy már az íj egyik szarván lévő húrvájat sérülése, töredékessége esetén az egész 

íj használhatatlanná, működésképtelenné válhat, ha az íj idegét nem lehet beakasztani a húrvájatba: 

ekkor tehát az íjat sem felajzani, sem kifeszíteni nem lehet. Egy íjat többféleképpen lehet 

használhatatlanná tenni: ideiglenes megoldásként szolgálhat a nyilak, vagy az ideg hiánya, ettől 

azonban az íj maga még működőképes marad. Az íjrészek eltörése, szétfűrészelése, esetleg hosszas 

áztatás révén a vízbázisú enyvek feloldása biztos eredményre vezet. Ugyanakkor az utóbbi 
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megoldások komolyabb törődést, energiabefektetést és meglehetősen drámai jellegű tevékenységet 

igényelnek. Ezzel szemben a húrvájattal való manipuláció gyorsan, akár egy késsel is kivitelezhető – 

szarvmag nélkül sírba helyezett lemezek esetében pedig kézzel is könnyűszerrel eltörhetők az 

íjlemezek. A húrvájati manipuláció ráadásul jóval kevésbé látványos, mint mondjuk az íjkarok 

eltörése. Úgy tűnik tehát, hogy a 10–11. századi Kárpát-medencei laterális szarvlemezek jelentős 

részén megfigyelt húrvájati sérüléseket nagy bizonyossággal tarthatjuk a valós íj funkcionális, vagy a 

szimbolikus íj szimbolikus használatát megakadályozó szándékos tevékenység eredményének. Ekképp 

az I. típusú sérülést talán túlzás nélkül nevezhetjük csonkolt lemeznek, a lehasított húrvájatú, 

állszakaszú sérüléseket roncsoltnak, míg a III. típust törött húrvájatúnak. A csonkolt, roncsolt és 

törött terminusok így egyúttal azt a szándékoltságot is szemléletesen kifejezik, amit a leletanyag 

értelmezése során felfedezni vélhettünk. 

A vizsgált sérülésformák szándékoltságának felismerése tökéletesen illeszkedik az íjapplikációk sírbeli 

helyzetének elemzésekor kibontakozó általános képbe.258 Néhány következtetést e téma kibontása 

nélkül már most is levonhatunk: a 10–11. századi Kárpát-medencei laterális szarvlemezek túlnyomó 

többségénél megfigyelhető húrvájati manipulációt a fenti megállapítások alapján nyilvánvalóan a 

temetéshez, illetve a másvilághoz kapcsolódó hit- és szokásrendszer részének tekinthetjük. Az eljárás 

gyökere és célja kétséget kizáróan az íj – legyen szó akár valós, akár csak a merev íjapplikációkban 

megnyilvánuló szimbolikus íjról – használhatatlanná tétele volt. E ponton a számos magyarázati 

lehetőség látunk valószínűnek: 1) az íj, mint (akár csak szimbolikusan megjelenő) fegyver tényleges 

használhatatlanná tétele a halottól való félelemmel, ártó hatásának csökkentésére, visszajárásának 

megakadályozására irányuló cselekedetként magától értetődőnek tűnik. Ekképpen a halott 

megkapja, ami neki az élő közösség szerint valóban jár, de az élők védelmi mechanizmusa is sikerrel 

vesz erőt az ártó szellemen. A honfoglalás kor régészeti kutatása László Gyula másvilágképre 

vonatkozó munkássága 259  óta több temetkezési szokás esetében is hasonló védelmi 

mechanizmusokat feltételez. 260  2) Azt sem zárhatjuk ki, hogy az agancsból faragott merev 

íjapplikációkkal ellátott íj, s így maguk az íjlemezek is olyan társadalmi, szervezeti pozíció, státusz 

szélesebb közeg számára közérthető markerei lehetettek, amit a halott nem vihetett magával a 

másvilágra: a státusz tehát a személy halálával megszűnt, vagy másra ruházódott át. Emiatt az 

elhunytnak az élők világából a halottak világába tartó útjának talán legreprezentatívabb pontján, 

vagyis a temetésen, a feltételezett státusz halotthoz fűződő kapcsolatának jelzőjét, tehát az 

aganccsal díszített íjat, illetve az azt szimbolizáló agancs íjapplikációt a résztvevők számára 

nyilvánvaló módon használhatatlanná kellett tenni, megszüntetve ezzel az elhunyt és a státusz közti 

kapcsolatot. 

A vizsgált húrvájati sérüléstípusok szándékosságának felismerése egyúttal arra is lehetőséget nyújt, 

hogy az íjapplikációs sírokból előkerülő szarvlemezek sírbeli helyzetének, egymással való 
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egyeztethetőségének ismeretében – szerencsés esetben – eldönthessük, hogy az adott íjlemezek íjra 

applikált formában, avagy önállóan, csak, mint lemezek kerültek-e a sírba. Az azonos szarvon lévő 

lemezek alapvetően eltérő sérülései ugyanis nagy valószínűséggel az utóbbi lehetőségre utalnak. 

Természetesen az ellenkezőre is van példa, mint például a sarkadkeresztúri 81. sír négy szarvlemeze, 

ahol a húrvájati törések törésvonalai páronkénti pontosan egyeznek. A lemezek sérüléseinek 

páronkénti egyezése ugyanakkor felveti annak a lehetőségét, hogy a lemezeket szarvmagra applikált 

formában helyezték a sírba. Ennek meghatározása azonban jóval komplexebb vizsgálatokat igényel: a 

lemezek szarvon való helyzete esetében ugyanis a szarvmag tömör fa anyaga, és esetlegesen a 

frontális és dorzális szarvoldalak egyéb anyag (ín, szaru) általi fedettsége miatt bizonyos sérülések 

kivitelezése jóval nehezebb, amihez akár eszköz (kés, fűrész) használata is szükséges lehet. Az 

általunk személyesen is átvizsgált leletanyagban ezzel szemben egyetlen példányon sem találtunk 

olyan szerszámnyomokat, amelyek a húrvájati sérülések kialakítására utaltak volna. A többszörös 

fűrészelés nyomát mutató magyarhomorogi 81. és a Kiszombor B temető 217. sírok laterális 

szarvlemezein a fűrésznyomok a lemezek középső szakaszán és nem a húrvájat magasságában 

találhatóak.) 

A fejezet lezárásaként két további sérülésformára is fel kell hívjuk a figyelmet. A karosi II. temető 16., 

az orosházi Nagy Albert tanyai 2., a hízóföldi 251., valamint a bodrogszerdahelyi 3., valamint a már 

említett Csongrádi úti 1. sírok egy-egy szarvlemezének alakja erősen töredékes: a lemezek felső 

szakasza letört és hiányzik, jelenlegi széleik töredékesek és csúcsuk hegybe futó alakú – így az 

eredetileg laterális szarvlemezek jelenlegi alakja háromszöges. A kiszombori F temető 1., a 

kiszombori B temető 217., a királyhidai 24. sírokból előkerült laterális szarvlemezek, valamint a 

törökbecsei 1. sír egyik szarvának két lemeze még töredékesebb: a sírokban csupán a lemezek alsó 

felét találjuk. Ez a sérülési forma különösen feltűnő a biztosan bolygatatlan királyhidai és törökbecsei 

sírokban.261 E két, a továbbiakban IV. és V. számmal jelölendő sérüléstípusok az I–III. sérülésformák 

legvalószínűbb értelmezési lehetősége alapján is hasonlóképpen értékelhetők. Mindkét forma 

ugyanis húrvájati részétől megfosztott, tehát ténylegesen, vagy szimbolikusan működésképtelenné 

tett íjra utal.  

 

 

Húrvájat nélküli, függőlegesen vagy ferdén kifelé levágott, irdalt homlokszélű, valamint speciális 

húrvájatú laterális szarvlemezek a 10–11. századi Kárpát-medencében 

A 10–11. századi Kárpát-medence két sírjából három olyan speciális laterális szarvlemezt ismerünk, 

amelyek komoly fejtörést okozhatnak az elemzésüket megkísérlő kutatónak. Az avatatlan szemnek is 

első pillantásra feltűnik, hogy valami nincs rendjén a Biharkeresztes, Bethlen G. utca 25. szám 

lelőhely 2. sírjából napvilágot látott egy, valamint Hódmezővásárhely-Nagysziget temetőjének 37. 

sírjából előkerült két laterális szarvlemezzel: mindhárom szarvlemez frontális széléről hiányzik a 

húrvájat bevágása. Ez a jelenség az általános régészeti gondolkodás keretei közt 

megmagyarázatlannak tűnik: húrvájat hiánya esetén természetesen nincs hova beakasztani az íj 

idegét, azaz íjat tehát nemhogy kifeszíteni, – vagyis lőni vele – de felajzani sem lehet. Éppen ezért, 

hogy a rendkívül szokatlan jelenségben, vagyis a húrvájatok hiányában megbizonyosodhassunk, az 

                                                           
261

 Nagy 1953, Сл. 15; Kreitner 2001, Abb. 30. 



115 
 

alábbiakban a két lelet részletes újraközlését, illetve előzetes közlését végezzük el, M. Nepper Ibolya 

és Révész László, a sírok ásatóinak szíves engedelmével, szükség szerint felhasználva az általuk 

készített részletes helyszíni dokumentációt is. Itt jegyezzük meg, hogy az aprólékos, személyes 

vizsgálaton alapuló tárgyelemzések e sajátos jelenség azonosításakor is megkerülhetetlenek. Ezt 

tanúsítja például az árkoshalmi 248. sír egyik laterális szarvlemeze is (DM IV.02.117.6), amelyről a 

közölt rajz alapján262 felvethetnénk, hogy ugyancsak hiányzik a húrvájata. A húrvájat magasságában 

ugyanis a frontális szélen egy apró, mindössze kb. 0,5 cm mély háromszög alakú kitörés található, 

amit nem tekinthetünk húrvájatnak. A háromszög „területén” pedig egy szokásos méretű és 

nagyjából félkör alakú húrvájat el sem férhet. A közelebbi vizsgálat azonban egyértelműen 

kiderítette, hogy a kitörés felső széle nem törött felület, hanem eredeti, faragott felszín, vagyis egy 

húrvájat felső ajakhosszának maradványa. (20. ábra) Ez egyúttal azt bizonyítja, hogy a szóban forgó 

lemeznek egykor valójában volt húrvájata, az azonban utóbb kitört vagy kitöretett. Ezzel egyébként 

az íj használhatatlanná is kellett váljon, hiszen az ideget a kitörés lefelé erősen lejtő alsó széle 

biztosan nem tarthatta meg. Az árkoshalmi 248. sír laterális szarvlemezpárjának vizsgálatára e 

fejezetben még visszatérünk egy másik jellegzetes attribútum elemzésekor. 

Biharkeresztes, Bethlen Gábor utca 25. 2. sír (6. ábra) 

A lemez teljes H 25,1 cm, legnagyobb SZ az alsó végen 2 cm, SZ középen kb. 1,5 cm, SZ a csúcsban 1,1 cm. A 

lemez legkisebb V a csúcsban 0,15 cm, legnagyobb és átlagos V 0,18–0,2 cm. A lemez metszetének M az alsó 

végen kb. 0,35 cm, középen kb. 0,28 cm. Leltári száma: DM IV.97.6.3. Szinte teljesen ép, agancsból faragott 

laterális szarvlemez, csupán szélei töredékesek rövidebb szakaszokon és az alsó végéből tört ki egy nagyobb 

darab. Jelenleg több mint tíz illeszkedő, ragasztott darabban található, a lemez kitört részeit kisebb foltokban 

restaurációs anyaggal pótolták. A lemez jobbra nyíló, frontális széle és dorzális szélei is íveltek. A csúcszárás a 

frontális szél felé lejtő, kissé lekerekített alakú. Az alsó vég a lemeztengelyre merőlegesen, vagy egy kissé 

ferdén levágott. A lemez átmetszete közel lapos, ami az alsó vég felé kissé domborúvá válik. A lemez 

profilalakja a töredékekből való ragasztás ellenére szinte teljesen egyenes. A lemez dorzális széle kissé ferdén 

befelé levágott, teljes felületén szórt, karcolt irdalással borított. A frontális szél kissé ferdén kifelé, vagy 

függőlegesen levágott, ugyancsak teljes megmaradt felszínén irdalt – irdalása azonban sűrűbb és markánsabb a 

dorzális szélénél. A frontális szél a csúcstól mért kb. 3,1 cm hosszú szakaszon erodált illetve töredékes, 

vonalvezetése azonban megfelel az épen maradt szakaszok meghatározta ívnek. A külső felszín eredeti sima, 

polírozott felülete többé-kevésbé épen maradt, helyenként foltokban enyhén erodált. Az alsó vég kb. 3,6 cm 

magasságig sűrű, vésett diagonális keresztirdalással borított. A belső felszínt többségében tengelypárhuzamos, 

szellős, vésett és kapart irdalás borítja. (A sírból előkerült többi apró szarvlemeztöredék és a markolatlemezpár 

leírását itt mellőzzük, mert nem kapcsolódnak kérdésfelvetésünkhöz.) 

A leírás és a készített rajz, valamint a fényképek (159. ábra) alapján jól látható, hogy a lemez frontális 

hosszanti széléről ténylegesen hiányzik a húrvájat. Ugyan a kérdéses szél a csúcstól mért nagyjából 3 

cm-es szakaszon erodált és kissé töredékes, megállapíthattuk, hogy ott eredetileg sem lehetett 

húrvájat, hiszen 1) a töredékes szakasz vonalvezetése majdnem pontosan megfelel az épen maradt 

alsóbb szakaszok meghatározta ívnek, így csupán egy-két milliméternyi anyagveszteséggel 

számolhatunk a kérdéses szakaszon. 2) Elvileg azonban azt is elképzelhetjük, hogy a töredékes 

szakaszon fejjé kiszélesedés foglalt helyet, amiben a húrvájat mélysége elhelyezhető. A 10–11. 

századi fejes típusú laterális szarvlemezeken azonban a fejjé kiszélesedés sosem a lemez felső egy-

nyolcadán történik, ezért bizonyosan kizárható, hogy a lemez fejes típusú lett volna. Ekképp 

bizonyítható, hogy a biharkeresztesi laterális szarvlemezen nem faragtak ki húrvájatot. Fontos 
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megfigyelés továbbá, hogy a lemez frontális széle közel függőlegesen levágott és végig irdalt, mert 

amint a későbbiekben látni fogjuk, ennek még lesz jelentősége. Sajnálatos módon a sírból előkerült 

többi szarvlemez maradvány olyannyira töredékes, hogy a sír többi szarvlemezéről e tekintetben 

semmit sem állapíthatunk meg. 

Hódmezővásárhely-Nagysziget 37. sír (25–26. ábrák) 

Az épebb, balra nyíló lemez teljes H 23,8 cm. A lemez SZ a kiszélesedő alsó végen 2,38 cm, középen 1,7 cm, 

csúcszárásnál 1,35 cm. A lemez V az alsó végen 0,03 cm, a felső végen 0,1 cm, legnagyobb V középen 0,12 cm. A 

frontális szél V 0,15 cm, a kiszélesedő alsó végen 0,3 cm. A lemez metszetének M az alsó végen 0,32 cm, a 

középső és felső szakaszon 0,2–0,18 cm. T 8,37 g. Leltári száma: TJM, leltározatlan. A vékony agancslemezből 

faragott laterális szarvlemez közel teljesen ép, csupán a lemez közepén a frontális szélből tört ki egy kisebb 

darab, illetve a csúcszárás töredékes kissé. Jelenleg négy illeszkedő, ragasztatlan darabban van, az alsó töredék 

tengelyében is hosszan megrepedt. Az alsó hosszabb töredéken a lemezszélek egyenesek, kissé összetartóak, 

majd szögben törés után (aminek mértéke és pontos helye az apró töredékek ragasztatlansága miatt nem 

állapítható meg) ívelten futnak. A csúcszárás eredetileg talán szimmetrikus, kissé lekerekített lehetett. Az alsó 

vég alakja kissé ferdén levágott, a dorzális szél felé lejtő. A lemez átmetszete igen enyhén domború. A frontális 

szél a felső szakaszon függőlegesen, az alsó szakaszon ferdén kissé kifelé levágott, sűrű, vésett, diagonális 

keresztirányú irdalással borított. A dorzális szél elkeskenyítve, kissé lekerekítve élben végződő, irdalatlan. A 

külső felszín polírozott, sima, helyenként kissé erodált. Az alsó véget kb. 1,8 cm magasságig többirányú, sűrű, 

erodált, karcolt és vésett irdalás borítja. A belső felszínt a lemez tengelyének ívét követő igen hosszú és 

rendkívül sűrű vésett irdalás fedi. 

A töredékesebb, jobbra nyíló lemez teljes H kb. 23,9 cm. A lemez SZ a kiszélesedő alsó végen 2,3 cm, középen 

1,8 cm, a csúcszárásnál 1,2 cm. A lemez V az alsó végen 0,05 cm, átlag V 0,15 cm. A külső szél V 0,15 cm, a 

kiszélesedő alsó végen 0,3 cm. A lemez metszetének M a felső végen 0,25 cm, a középső szakaszon 0,3 cm. 

Leltári száma: TJM, leltározatlan. A vékony agancslemezből faragott laterális szarvlemez közel ép: az alsó 

végzárás és a dorzális szél középső szakasza erősebben töredékes. Jelenleg hét illeszkedő darabban van, ebből 

kettő ragasztott. Az alsó szakaszon a lemezszélek közel egyenesek, kissé összetartóak, majd a lemez közepétől 

nagyjából ívelten futnak. A csúcszárás alakja a lemeztengelyre kissé ferdén levágott, sarkai erősen 

lekerekítettek. Az alsó vég alakja töredékessége miatt nem ismert. A lemez átmetszete igen enyhén domború. 

A frontális szél a felső szakaszon függőlegesen, az alsó szakaszon ferdén kissé kifelé levágott, sűrű, vésett, 

diagonális keresztirányú irdalással borított. A dorzális szél elkeskenyítve élben végződő, irdalatlan. A külső 

felszín polírozott, sima, helyenként kissé erodált. Az alsó véget kb. 2,4 cm magasságig többirányú, igen sűrű, 

karcolt és vésett irdalás borítja. A belső felszínt a lemez tengelyének ívét követő igen hosszú és rendkívül sűrű 

vésett irdalás fedi. 

A leírás, a készített rajzok és a fényképek (160. ábra) alapján nyilvánvalónak tűnik, hogy egyik 

bemutatott lemezen sem találunk húrvájatot. Mindkét lemez frontális szélen felfedezhetünk 

ugyanakkor olyan kitöréseket, amiket közelebbről is meg kell vizsgálnunk. A balra nyíló lemez 

középső szakaszán egy amorf, viszonylag mély kitörés vonja magára a figyelmünket: a kitörés szélei 

azonban mindenhol törésfelületeknek bizonyultak és sehol sem eredeti kialakításnak. A kitörés 

területén pedig egy szokásos méretű és alakú húrvájat nem férne el. A kitörés helyére azonban már 

csak azért sem lokalizálhatunk húrvájatot, mert annak feltételezett helyzete a lemez körülbelüli 

közepén ismeretlen a hazai 10–11. századi anyagban. Ezzel szemben a jobbra nyíló laterális 

szarvlemez némi értelmezési bizonytalanságot okozó kitörése a frontális szélen pontosan a 

húrvájatok általános magasságában található. A kitörés csekély mélysége (0,25 cm) és széleinek 

törésfelülete ezúttal is egyértelműen kizárja, hogy a kitörés egy egykori húrvájat maradványa lenne. 
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Az itt részletesen bemutatott három laterális szarvlemez esetében tehát sikeresen bizonyíthattuk, 

hogy húrvájatot sosem faragtak ki rajtuk. Mivel elméletileg felmerülhetne e lemezek dorzális 

szarvlemezként való meghatározása is – amin értelemszerűen eleve nem is várhatunk húrvájatot – 

először azt kell igazolnunk, hogy a szóban forgó íjapplikációk a laterális szarvlemezek csoportjába 

tartoznak. A nagyszigeti lemezpár esetében a dorzális meghatározást nyilvánvalóan kizárja az 

aszimmetrikus szélkialakítás és ebből fakadóan a lemez keresztmetszete, a csúcszárás alakja, végül 

pedig a frontális irányban erősen homorú lemezalak. A biharkeresztesi példányon a szélkialakítás már 

jóval kevésbé aszimmetrikus, noha ott is megfigyelhető a szélek ferde levágásában eltérés: a dorzális 

szélé befelé, a frontálisé kifelé, illetve függőlegesen levágott. Legfontosabb érvünk azonban ezúttal is 

a csúcszárás alakja, illetve általában a lemez frontális irányba erősen homorú alakja. Ezen 

attribútumok alapján nagy biztonsággal állaíthatjuk mindhárom applikációról, hogy egyikük sem 

dorzális, hanem laterális szarvlemez. A 10–11. századi Kárpát-medence laterális szarvlemez 

anyagában a húrvájat nélküli kialakítás csak e két sír anyaga esetében fordult elő mindeddig, a 

jelenség tehát mindenképpen unikálisnak tekintendő. Az alábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy a 

húrvájat hiányának lehetséges magyarázatait körüljárva választ adjunk e sajátos megoldásra. 

Elsőként is arra figyelhetünk fel, hogy noha mindhárom lemez apró darabokra törve került elő a 

sírból, mégis, minden esetben szinte a teljes lemezt össze lehetett állítani az illeszkedő törésfelületű 

töredékekből. Túlzás lenne azonban azt állítani, hogy e jelenség a húrvájat nélküli lemezekhez 

kötődik, hiszen az korántsem ismeretlen más íjapplikációs sírokban – igaz meglehetősen ritka. Ezt 

figyelhetjük meg ugyanis például a valkóvári 92. (Vukovar, Ho.),263 vagy az algyői 38. sírok esetében. 

(212/2. és 181–183. ábrák) Ugyanakkor azt sem tagadhatjuk, hogy ennél lényegesen gyakrabban 

fordulnak elő sírokban az illeszkedő törésfelületek nélküli, egymással egyeztethetetlen 

lemeztöredékek, mint például a tiszavasvári 7. sír esetében. (111. ábra) Itt érdemes megjegyeznünk, 

hogy a nagyszigeti 37. sír másik szarvlemezpárja (23–24. ábrák) ugyancsak töredékes, illetve törött – 

ám mindkettő csupán „szokásos” mértékben. A különbséget persze magyarázhatjuk a lemezpárok 

eltérő sírbeli helyzetével is – ne feledjük, hogy a húrvájat nélküli lemezeken nyugodott a sírban 

legalább a lófej és a lóbőr jelentős része. (Egy, a sírban készített részletfotó alapján az mindenesetre 

megállapítható, hogy a lemezek már összetört állapotban kerültek elő, de a töredékek a lemezeknek 

megfelelően, nem pedig szétszórva voltak.) E tekintetben arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a 

nagyszigeti lemezpár csúcsszakaszainak alsó törésvonalai megegyeznek, aminek kapcsán egyszerre 

történő, szándékolt (?) rongálást sem zárhatunk ki. A nagyszigeti lemezek sírba tétel előtti, vagy 

közvetlenül az elhelyezés aktusa folyamán történő rongálását az támasztja alá, hogy a lemezek 

egymás folytatásában és nem adott szarvi pozíciónak megfelelő rendben feküdtek a sírban darabokra 

törve. 

A töredékesség kérdésénél jóval fontosabbnak bizonyult az az attribútum, ami a tárgyalt laterális 

szarvlemezeket – húrvájatuk hiányán túl – egymással összeköti. Mindhárom lemez frontális széle 

függőlegesen, vagy kissé ferdén kifelé levágott volt, és végig – egészen a csúcsig – irdalt. Ez utóbbit a 

biharkeresztesi példány esetében csak feltételezhetjük, hiszen ott épp a legfelső szakasz töredékes. 

(A lemezek dorzális széle azonban már nem egyezik: a biharkeresztesin az kissé ferdén befelé 

levágott, irdalt, a nagyszigetieken pedig lekerekítve-elkeskenyítve élben végződő, irdalatlan.) A 

leletanyagban mindössze egy, a biharkeresztesi és nagyszigeti lemezeknek megfelelő frontális 

szélkialakítással találkozhatunk: a szintén biharkeresztesi, de Biharkeresztes-Vasútállomás területéről 

                                                           
263
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előkerült laterális szarvlemez maradványokon (DM 77.155.7). (8. és 155. ábra) A balra nyíló 

vasútállomási lemezen ugyanis a frontális szél ferdén kifelé levágott és erősen irdalt. (A lemezpár 

alakjának íve és az egyik csúcstöredéke szegecselt mivolta alapján kizárható, hogy dorzális 

szarvlemezekről lenne szó – noha a töredékeken húrvájatnak nincs nyoma.) 

Ha a biharkeresztesi és nagyszigeti lemezek frontális homlokszélének irdaltságára magyarázatot 

szeretnénk kapni, célszerű áttekinteni mindazt, amit a laterális szarvlemezek frontális széleinek 

irdalásáról tudhatunk – előrevetítve ezáltal a VIII. fejezetben olvasható szarvszerkezeti vonatkozású 

megállapításaink jó részét. A hazai 10–11. századi laterális szarvlemezek frontális széleinek irdaltsága 

két csoportra osztható. A fejes típusoknál – amint azt már láthattuk – a fejjé kiszélesedés kezdetéig 

tartó alsó-középső szélszakasz ferdén kifelé, esetleg függőlegesen levágott felületét irdalják. Ettől a 

típustól mind kialakításban, mind szarvszerkezeti vonatkozásaiban alapvetően eltérő jelenség, amikor 

akár fejes, akár fejetlen laterális szarvlemez homlokszakaszának (durva) szögben befelé levágott 

szélét is irdalják. Ez ugyanis a laterális lemezek alkotta szarvszerkezettel van összefüggésben: az irdalt 

szélfelület ekkor a másik laterális lemez frontális szélével való átfedés és illeszkedés, egymásra 

ragasztása céljából került kialakításra. Ugyanígy értelmezhetjük a fejetlen szarvlemezek körében 

gyakran (akár egy adott lemezpár mindkét tagján) megfigyelhető frontális szélek ferdén befelé 

levágott, irdalt kialakítását – ez általában a szél teljes hosszában megtalálható, nem csak a 

homlokszakaszon. A frontális szélek kialakítása tehát itt is szarvszerkezeti jelentőségű: az a szarv 

háromszöges átmetszetének indikátora. Egyik legkitűnőbb példái ennek a szélkialakításnak és 

szarvszerkezetnek a Sárrétudvari-Hízóföld 247. sírjának laterális szarvlemezei. (88–91. ábrák) 

Összefoglalóan elmondható, hogy laterális szarvlemezeken a frontális szélek homlokszakaszainak 

irdalása – tudomásunk szerint – a biharkeresztesi és nagyszigeti példányok kivételével csak akkor 

fordul elő, amikor az adott szélszakasz ferdén befelé levágott és a speciális szélkialakítás a frontálisan 

egymásra ráhúzódó laterális szarvlemezek illeszkedő felületei ragasztására szolgált. A biharkeresztesi-

nagyszigeti példányok határozott különállását az a tény is kiemeli, hogy a 10–11. századi Kárpát-

medencei leletanyagban több olyan laterális szarvlemezről tudunk, amelynek frontális 

homlokszakasza durván lekerekített, esetleg függőlegesen levágott, de ezeket – az említett leleteken 

kívül – sosem irdalták. Ráadásul az egyetlen ferdén kifelé levágott homlokszakaszú laterális 

szarvlemez is irdalatlan a kérdéses szakaszon: Sárrétudvari-Hízóföld 259. sír (DM IV.09.195.5). (98. 

ábra) Ennek ismeretében még szorosabbnak vélhetjük a csak töredékesen megmaradt vasútállomási 

lemezek kapcsolatát a másik biharkeresztesi és a nagyszigeti lemezekhez. Mivel egyetlen 

vasútállomási lemeztöredéken sem maradt meg húrvájat, vagy annak részlete, így azt a feltevését is 

megkockáztathatjuk, hogy a vasútállomási lemezeken sem volt húrvájat. A lemez rendkívül keskeny 

épen maradt csúcsszakasza és a homlokszakasz függőlegesen levágott, széles, irdalt frontális széle 

miatt a vasútállomási szarvlemezek fejes típusként való azonosítása kizárható. Noha feltevésünk 

természetesen nem bizonyítható, az megmagyarázná a vasútállomási leletek sajátos 

keresztmetszetét és frontális szélének kialakítását. Ebben az esetben azonban a lemez csúcsában 

megfigyelhető vas szegecselés súlyos kérdéseket vet fel – a szegecslés ugyanis egyértelműen azt 

bizonyítja, hogy a lemez valós íjszarvon szerpelt, amit ráadásul szegeccsel kellett megerősíteni, 

pontosabban: a lemezt a szarvmagon tartani. A készítés során fellépő hibák kijavítására irányuló 

erőfeszítéseken kívül természetesen az intenzív használat, vagy szerencsétlen körülmények 

közrejátszása – mint például az enyv elengedése – miatt szükséges utólagos javítás lehetőségét sem 

zárhatjuk ki. Ez utóbbi azonban egyértelműen az íj használatára utalna, amit viszont a húrvájat hiánya 

miatt eleve kizárhatnánk. 
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Az e fejezet tárgyául szolgáló biharkeresztesi Bethlen Gábor utcai és nagyszigeti lemezekre 

visszatérve, megállapíthatjuk, hogy a lemezátmetszetek alakja, valamint a ferdén kifelé, illetve 

függőlegesen levágott szélek miatt biztosan kizárható a laterális lemezek széleinek egymásra 

húzódása, átfedése – vagyis nem számolhatunk háromszög átmetszetű szarvszerkezettel sem. Ezért a 

biharkeresztesi-nagyszigeti csoport irdaltságának magyarázatakor hazai leletanyagban megfigyelt 

kétféle frontális szélirdalás közül csak az elsőként említett, a fejes szarvlemezek alsó-középső 

szakaszán megjelenő szélkialakítást vehetjük számba, mint lehetséges párhuzamot. Jelenlegi 

ismereteink szerint a fejes szarvlemezek függőleges, de még gyakrabban ferdén kifelé levágott és 

irdalt kialakítása egyértelműen a szarv frontális oldalára/élére felragasztott szerves anyagra utal. Az 

egykorú eurázsiai épen maradt íjak és a modern íjkészítő műhelyhagyomány szerint is itt elsősorban a 

karok ínrétegére gondolhatunk. A fejes szarvlemezeknél értelemszerűen az ínréteg a szél 

kialakításából következően a fejjé kiszélesedésig érhetett csak fel, annak sem az áll-, sem a 

homlokszakaszokon már nincs jele. Ennek fényében joggal gondolhatnánk, hogy a biharkeresztesi és 

nagyszigeti lemezek irdalt frontális szélei ugyancsak az ín felragasztásának beszédes tanúi. Csakhogy 

ezekben az esetekben az ínnak a szarv csúcsáig történő felhúzása értelmetlen, pontosabban: jelenleg 

értelmezhetetlen számunkra. Ezzel ugyanis a (ki nem alakított) húrvájat helyét is befedték volna – 

annak befaragása viszont elszakítaná az ínszálakat a homlokszakasz és a szarv alsó-középső rész közt. 

Ezen a ponton egy pillanatra megállva, több magyarázati lehetőséget kell, hogy számba vegyünk a 

leletek további értékelésekor. 1) Amennyiben az adott lemezek működőképes – tehát 

szükségszerűen mindkét szarvon húrvájattal rendelkező – íjon szerepeltek egykor, akkor azt csak 

olyan vastag, masszív, az íj működésével járó feszítő, préselő és nyíró erőhatásoknak tartósan ellent 

állni tudó, de a földben elbomló szerves anyagból készített frontális szarvapplikáció alkalmazásával 

képzelhetjük el, amiben egy húrvájat nagy biztonsággal kifaragható (itt természetesen a VII. 

fejezetben elemzett ún. frontális szarvlécekre gondolhatunk). Elsősorban itt szarura vagy fára 

gondolhatunk, noha az előbbi anyag súrlódásnak ellenálló képessége és szakítószilárdsága 

feltehetőleg erre a célra elégtelen lenne. Működőképes íjat feltételezve tehát az íjkarok ínrétegének 

szarvra való felragasztása kizárható: helyette a szarvmag frontális oldalát és a laterális szarvlemezek 

frontális széleit teljesen befedő, szerves anyagú frontális szarvlécet tételezhetünk fel. Talán pontosan 

olyat, mint amilyeneket kis számban ugyan, de ismerünk a Kárpát-medencei 10–11. századi 

leletanyagából (lásd. VII. fejezetet). Egy ilyen összetett szarvkonstrukció létjogosultsága 

természetesen erősen kérdéses – mechanikai, az íj működése szempontból felesleges bonyolításnak 

tűnik, ami nem megfelelően ellenálló anyag használata esetén ráadásul az íj működését is 

veszélyeztetheti. 2) Kiindulópontunkra visszatérve másodjára az eleve működésképtelen, tehát 

legalább egyik szarván húrvájat nélküli íj lehetőségét is számba kell vennünk. Ebben az esetben 

nyilvánvalóan felesleges az előző pontban kényszerűen feltételezett frontális szarvapplikációval 

operálni, ráadásul a laterális szarvlemezek irdalt frontális széleire (és általában a szarv frontális 

oldalára) felhúzott ínréteg is magyarázatot nyerhet. Mivel húrvájat kialakítását az íj készítésekor 

eleve nem tervezték, az ínréteget olyan magasságig lehetett felenyvezni a szarvra, ameddig azt az 

anyag engedte, vagy a mester „kedve” megkövetelte. 3) Harmadik lehetőségként azt vizsgáljuk meg, 

hogy a biharkeresztesi és nagyszigeti lemezek vajon tekinthetőek-e félkész termékeknek, vagyis olyan 

szarvlemezeknek, amiken a széleket ugyan már kialakították, de a húrvájatot nem faragták be. 

Bencsik Péter íjkészítő szíves szóbeli közlése szerint egy íj készítésekor a húrvájatok helyének 

meghatározására általában az utolsó lépések egyikeként kerül sor – értelemszerűen még az íj 

betörése, életre keltése előtt, pontosabban közvetlenül azt megelőzően. Ezzel magyarázható lenne, 



120 
 

hogy a szóban forgó íjlemezek a húrvájat hiányától eltekintve miért tűnnek egyébként teljesen 

késznek. A lemezek széleinek irdalása ráadásul arra utal, hogy a lemezeket már a szarvmagra 

ragasztották a szarv frontális felületének irdalásakor. A kérdéses homlokszakaszok irdaltsága 

ugyanakkor a lemezek befejezetlenségének mond határozottan ellen: hiszen ha húrvájatot terveztek 

volna a szarvba faragni, akkor a szarv teljes frontális felszínét biztosan nem irdalták volna egészen a 

csúcsig. Mindezt egyértelműen bizonyítja az a tény, hogy a 10–11. századi Kárpát-medencében a 

biharkeresztesi-nagyszigeti csoporton kívül egyetlen olyan laterális szarvlemezt sem ismerünk, 

amelyik homlokszélének irdalása ne szarvszerkezeti szerepű lenne, vagyis nem a lemezek 

illeszkedésének felületét biztosította volna. Ha ugyanis az egykori íjkészítési gyakorlatban szokásos, 

de legalábbis időnként alkalmazott lett volna a frontális szarvoldal teljes irdalása, akkor annak 

bizonyosan megtalálnánk a nyomát húrvájattal rendelkező laterális szarvlemezeken. Mindent 

összevéve a biharkeresztesi és nagyszigeti lemezek esetében nagy valószínűséggel kizárhatjuk azok 

félkész termékként való meghatározását. 

A három húrvájat nélküli szarvlemezes lelet közül forráskritikai szempontból legmegfelelőbb a 

nagyszigeti 37. sír, itt ugyanis rendkívül részletes helyszíni dokumentációval dolgozhattunk: sírrajz, 

1:1 -es méretarányú részletrajz az íjlemezek sírbeli helyzetéről, sírfotó, részletfotók és természetesen 

sírleírás. Ezzel szemben a Biharkeresztes, Bethlen Gábor utcai sír erősen feldúlt, a vasútállomási sírról 

pedig semmiféle dokumentáció nem állt rendelkezésünkre. Az alábbiakban ezért a fentiekben 

kibontott két-három végső értelmezési lehetőséget tekintjük át a nagyszigeti sír szarvapplikációi 

kapcsán. Ehhez a sírból előkerült mind a négy laterális szarvlemez összehasonlító, elsősorban a 

szarvkonstrukcióra összpontosító elemzését végezzük el itt. A 37. sír másik két szarvlemezének (a 

továbbiakban: fejes lemezpár) részletes leírását itt és most elhagyjuk, csak legfontosabb 

attribútumaikat soroljuk fel. A két lemez fejes típusú; méret és alak szempontjából egybevágó; 

frontális széleik a fejjé kiszélesedésig ferdén kifelé levágottak, viszonylag széles síkjaikat sűrűn 

irdalták; dorzális széleik lekerekítve élben végződők, irdalatlanok; mindkét lemez húrvájata 

egyértelmű kopásnyomokat mutat. (161. ábra) A fejes szarvlemezek összetartozása igen valószínű, 

méretezésük, átmetszetük, szélkialakításaik, alakjuk azonossága egyértelműen erre utal. A lemezek 

ferdén levágott irdalt külső széle, valamint irdalatlan, levágatlan belső széle következtében az alsó 

szakaszokon trapéz, a homlokszakaszokon pedig esetlegesen összeérő külső szélek esetén 

háromszög, ellenkező esetben pedig szintén trapéz átmetszetű szarvszerkezettel, szarvmaggal 

számolhatunk. Ettől a formától alapvetően eltérhet a húrvájat nélküli laterális szarvlemezekből 

építhető szarv, noha a lemezek kifelé ferdén levágott és irdalt külső szélei, valamint elkeskenyítve 

élben végződő irdalatlan belső szélei halványan talán szintén trapéz átmetszetű szarvmagra 

utalhatnak. Ha abból indulunk ki, hogy a nagyszigeti 37. sírba egy íjat, pontosabban működőképes íjat 

helyeztek, akkor valamilyen módon a húrvájat nélküli laterális szarvon is húrvájatot kellett kialakítani 

valahogy az íjkészítőnek. Ez csak úgy képzelhető el, ha a szarv frontális oldalára nem az íjkarok 

ínrétegét húzták fel, hanem egy a földben elbomló anyagból készült, vagy agancsból faragott, de a 

sírba be nem került szarvlécet. Ennek a lehetőségnek ellentmondani látszik, hogy a két lemez a sírban 

nem egymáson vagy egymás mellett, tehát általános szarvszerkezeti pozíciójuknak megfelelően 

feküdtek, hanem egymás folytatásában, ráadásul különböző magasságban. Mivel a lemezek körül 

bolygatásra utaló nyomot nem lehetett regisztrálni, ezért ha volt is frontális léc a szarvon, a sírba a 

lemezek már nem a szarvon, hanem önállóan kerültek. Kétségtelenné teszi ezt a lemezekről a 

lókoponya felszedése után készített részletfotó, amelyen a lemezek pontosan azonosíthatóak. (147. 

ábra) A kép segítségével megállapíthatjuk, hogy a jobb lábfej csontjaira a végével felfekvő és a jobb 
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lábszárcsonttal párhuzamos lemez a balra nyíló, húrvájat nélküli laterális szarvlemez, mégpedig külső 

felszínével felfelé fordulva. A pár centiméterrel felette elhelyezkedő, földbabán hagyott lemez 

viszont a jobbra nyíló húrvájat nélküli laterális szarvlemez, mégpedig belső felszínével felfelé 

fordulva. Ennek a csúcstöredéke a jobb lábfej külső oldalához szorulva, az előző lemez mellett 

található. Mindebből már világos kell legyen, hogy a két húrvájat nélküli nem (ép) szarvon került a 

sírba, hanem lemezenként, önállóan. A sírban külön kezelt lemezek miatt sajnos nincs arra 

lehetőségünk, hogy a lemezek egymáshoz viszonyított pozíciójából esetleg a feltételezett frontális 

szarvléc meglétére, nem létére, netán bizonyos jellemzőire következtethessünk. Visszatérve a 

nagyszigeti lemezpárok összehasonlítására, megállapíthatjuk, hogy a két szarvlemezpár egyetlen íjon 

való elképzelése olyan rendkívül durva alaki, s ami még fontosabb szerkezeti aszimmetriát jelentene, 

amit nehéz valószínűnek tartanunk. A húrvájat nélküli laterális szarvlemezpár ugyanis fejetlen típusú, 

míg a másik fejes – a lemezpárok azonban méret, alak, íveltség, átmetszet, stb. tekintetében is 

alapvetően eltérnek egymástól, ezért mindenképpen arra kell gondolnunk, hogy a két lemezpár 

sohasem szerepelt egy íjon. A fejes szarvlemezpár intenzív használatra utaló húrvájati kopásnyomai 

ráadásul szöges ellentétben állnak a tárgyalt szarvlemezpár húrvájat nélküli kialakításával. A 

nagyszigeti sír esetében tehát nem is csupán arról van szó, hogy a sírba működésképtelen íjat 

helyezhettek, de arról is, hogy legalábbis a lábnál található lemezek önállóan, szarvmag nélkül 

kerültek a sírba. Ez a körülmény ugyanakkor nem csak tovább nehezíti az applikációk értelmezését, 

de egyben arra is rávilágít, hogy talán más gondolati síkon is célszerű a sírban tapasztalt jelenségek 

magyarázatát megkísérelni. 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy biharkeresztesi és nagyszigeti húrvájat nélküli, függőlegesen vagy 

ferdén kifelé levágott irdalással borított frontális szélű laterális szarvlemezek kapcsán felmerült 

kérdésekre megnyugtató választ nem tudtunk adni. A frontális szarvléccel bonyolított szarvstruktúra 

elképzelése mellett azonban – legalábbis a nagyszigeti lelet esetében – mindenképpen egy olyan 

szimbolikus temetési aktussal kell számolnunk, amelynek során több íj, vagy íjalkatrész került a sírba, 

különböző gondolati háttérrel és eltérő céllal. A húrvájatos és kopásnyomos szarvlemezek nyilván egy 

egykor sokat használt fegyver részei lehettek, míg a szándékoltan húrvájattal nem rendelkező íjszarv 

laterális lemezei egy frontális szarvléccel is ellátott, vagy esetleg egy eleve működésképtelen íj részei 

lehettek. Agancslemezekkel borított, működésképtelen, de minden más tekintetben egy lőképes 

íjnak megfelelően megépített íj létezésének feltételezése az íjakhoz általánosan kapcsolódó igen 

komplex és többrétegű szimbólumrendszerre utal, amely minden bizonnyal nem csupán a 

temetéshez és a másvilághoz kapcsolódhatott, hanem jelentős szerepe lehetett az élő társadalomban 

is. A szimbólumrendszer megfejtése természetesen meghaladja jelenlegi lehetőségeinket – itt 

mindössze annak regisztrálására szorítkozhattunk. 

Jelen fejezet lezárásaként három olyan speciális, szokatlan kialakítású húrvájattal rendelkező leletről 

emlékezünk meg röviden, amik unikálisnak tekinthetők az eddig feltárt 10–11. századi Kárpát-

medencei leletanyagban. A Hajdúszoboszló-Árkoshalom 248. sírjából előkerült jobbra nyíló laterális 

szarvlemez már e fejezetben is szóba került, mint „húrvájat-nélküli-gyanús” applikáció. (20. ábra) 

Ezúttal az árkoshalmi szarvlemezpár kapcsán azt hangsúlyozzuk, hogy a húrvájataik – pontosabban az 

ép példány húrvájata – négyszögletes, határozott egyenes vonalakkal kialakított. Ehhez hasonló 

megoldást csupán egyetlen másik laterális szarvlemezen találunk a hazai anyagban. A lemezpár 

egyébként további, unikálisnak tekinthető, vagy ritkán előforduló attribútumokkal is bír: teljes külső 

felületük egybefüggő, vésett mintával díszített, a lemezek keresztmetszete pedig enyhén gerincelt. 

Ezekre a jellegzetességekre korábbi fejezetekben már kitértünk, így megállapításainkat itt nem 
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ismételjük meg. A kérdést azonban, miszerint tulajdoníthatunk-e jelentőséget a négyszögletes alakú 

húrvájatnak vagy sem, meglehetősen nehéz eldönteni. A korábbi kutatás mindenesetre Kalmár János 

nyomán264 az aszimmetrikus (félkör és négyszög alakú) húrvájattal rendelkező hun és avar kori 

szarvak esetében azt feltételezte, hogy az ideget az egyik húrvájatban, méghozzá a négyszögletesben 

véglegesen rögzítették (pl. odakötözték), így az íj felajzásakor csak az egyik húrvájatba kellett 

beakasztani az ideget. Mivel azonban az árkoshalmi, egyébként bolygatatlan265 sír esetében csak az 

alsó, itt tárgyalt szarvlemezpár maradt épen (a felső szarvlemezeket az ásató megállapítása szerint a 

munkagép megsemmisítette), ezért nincs arra lehetőségünk, hogy az íj másik szarván alkalmazott 

laterális lemezek húrvájatainak alakjával ezt az adatot összevethessük. A megmaradt szarvlemezpár 

húrvájatai megfigyelésünk szerint kopásnyomokat nem mutattak, – részben bizonyára külső 

felületeik erodáltsága miatt – így esetünkben a kopásnyom elemzés lehetősége sem áll 

rendelkezésre, hogy a kérdésben előre léphessünk. 

A második lelet, amiről itt ugyancsak szót kell, hogy ejtsünk a szintén négyszögletes húrvájatú, azonos 

temető 244. sírjából előkerült laterális szarvlemez (DM IV.02.114.2). (19. ábra) A szóban forgó 

szarvlemez húrvájata azonban nemcsak alakja miatt érdemel figyelmet, hanem elsősorban egyedi 

méretezése miatt: a húrvájat toroknyílása és legnagyobb belső magassága az átlagos 0,4–0,6 cm-nek 

több mint háromszorosa (1,62 és 1,68 cm). A húrvájat mélysége ugyanakkor csak kevéssel nagyobb, 

mint az átlagosan megfigyelhető méretek: 0,52–0,65 cm között változik – a húrvájat ugyanis a lemez 

alsó vége felé mélyül. A húrvájat garatszéle egyébként ferdén, a felső és alsó ajakszélek pedig 

függőlegesen levágottak. Használatra utaló kopásnyomot sem a húrvájatban, sem a húrvájat 

környékén nem figyelhettünk meg. Az árkoshalmi húrvájat rendkívüli magasságának magyarázata 

megítélésünk szerint gyakorlati körülményekben vagy okokban keresendő. Noha elképzelhető, hogy 

a széles húrvájattal az ideg sokszorosan túlbiztosított rögzítését kívánták lehetővé tenni, 

legvalószínűbbnek mégis azt tarthatjuk, hogy az eredetileg tervezett húrvájati pozícióról az íj 

betörése, életre keltése során kiderült, hogy azt az íj szimmetriája, megfelelő működése érdekében 

kicsit át kell helyezni. Feltehetjük, hogy egy teljesen új húrvájat kifaragása az új húrvájati pozíciónak 

az elsőhöz való közelsége miatt nem volt lehetséges, így az eredeti húrvájat kibővítése mellett 

dönthetett az egykori íjkészítő – kialakítva így végül a háromszoros nagyságú húrvájatot. 

Utolsó leletünk a békés-povádi 58. sír megmaradt két laterális szarvlemeze (MMM 59.1.461). (4. és 

162. ábra) (A sírból előkerült másik két laterális szarvlemezt 266  vizsgálatunkkor nem sikerült 

előkeríteni, azok vélhetőleg elkallódtak.) A megvizsgált két szarvlemez húrvájatai már első pillantásra 

is furcsának tűnnek: mélységük és toroknyílásuk szokatlanul kicsi (0,3–0,3 cm körüli), alakjuk pedig 

háromszöges, ékszerű – ugyancsak unikális a hazai leletanyagban. Hasonlóan ékszerű húrvájat 

bukkan fel egyébként a Szatymaz-Jánosszállás Gróf Árpád földjének 8. sírjának fejetlen 

szarvlemezpárján (MFM 53.193.15–17). (203. ábra) A békési lemezek aprólékos vizsgálata során 

azonban kiderült, hogy mindkét szarvlemez felső vége és felső szakaszának dorzális széle törött, 

illetve töredékes. A lemezek jelenlegi, felső csúcsain egy-egy húrvájat maradványa, az alsó ajakszélek 

megmaradtak és egyértelműen felismerhetőek. (162. ábra) Ebből arra következtethetünk, hogy a 

                                                           
264
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felső, most töredékes húrvájatok szolgáltak eredetileg az íj húrvájataként: a szarv felső végének 

sérülése, letörése után a szarvba 1,9–2,2 cm-el lejjebb új húrvájatot faragtak, a laterális lemezeknek 

pedig új csúcszárást faragtak, a dorzális szélek domború ívét megnövelve. Megállapításunk 

helyességét bizonyítja, hogy a lemezeken a töredékes felső és az ép alsó húrvájat közt a frontális és 

teljes megmaradt hosszában egyébként függőlegesen levágott szél irdalt, a szóban forgó lemezek 

felső töredékes húrvájatának pozíciója, vagyis a lemez alsó végétől mért magassága pedig 

megegyezik a sírból előkerült másik laterális szarvlemezpár húrvájatának pozíciójával.267 A közölt 

fénykép alapján első pillantásra méret és alak szempontjából is kétség kívül durván aszimmetrikusnak 

tűnő két szarvlemezpár és így íj a valóságban eredetileg – legalábbis méret szempontjából – 

korántsem lehetett aszimmetrikus. (Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy a fejetlen lemezek 

függőlegesen levágott és végig irdalt – pontosabban a felső, eredeti húrvájatig irdalt – frontális széle, 

valamint a lekerekítve élben végződő irdalatlan széle alapján itt négyszöges átmetszetű 

szarvkonstrukciót sejthetünk.) hangsúlyozni kell, hogy leletanyagunkban teljességgel unikális 

jelenségről van szó – nem csupán előfordulását, de értelmezhetőségét tekintve is. A húrvájat 

újrafaragása ugyanis nyilvánvalóan jelzi, hogy 1) a szóban forgó szarvlemezek használt, működőképes 

íjon szerepeltek egykor – hiszen sérülés után újra működőképessé igyekeztek azt tenni. 2) A 

szükségmegoldás és a barkácsolás jellegű kivitelezés, valamint a húrvájat áthelyezésével és az egyik 

szarv méretének és tömegének lecsökkentésével járó erőteljes aszimmetria többféleképpen is 

magyarázható. A számtalan – természetesen megismerhetetlen – személyes, esetleg a temetéshez 

kapcsolódó körülmények mellett magától értetődően felmerül a nyersanyag- és szakemberhiány is, 

ami esetleg az íj tulajdonosát, használóját kényszeríthette a javítás elvégzésére. Mindenképpen fel 

kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy a két lemez új húrvájatában egyértelmű kopásnyomra nem 

akadtunk – így az új húrvájat kifaragása után történő használatot nem tudjuk bizonyítani. A  békés-

povádi lemezek vizsgálata kapcsán az is felmerülhet, hogy az előző fejezetben elemzett 

homlokszakaszukat vesztett szarvlemezeket „természetes” és nem szándékolt, a temetéshez 

kapcsolódó sérülés eredményének fogjuk fel. Az ily módon „sérült” lemezek nagy mennyisége miatt 

azonban ez esetben a honfoglaló magyarok íjai meglehetősen gyenge konstrukciók kellett volna 

legyenek, a halottaikat eltemetők pedig előszeretettel deponáltak volna használhatatlanná vált, 

törött tárgyakat a sírokba. Ezzel szemben a mai íjrekonstrukciók magabiztosan bizonyítják, hogy még 

a 10–11. századi Kárpát-medencei íjszarvaknál is keskenyebb és kisebb homlokszakaszok sem törnek 

le az íjakról. Az a tény, hogy a vizsgált leletanyagban mindössze egyetlen másik – sajnos csak nehezen 

értelmezhető – esetben (Algyő 94. sír 7/b melléklete – 163. ábra)268 figyelhetjük meg az íjapplikáció 

másodlagos felhasználását, utólagos módosítását, kellően tisztán mutatja az íjlemezekhez való 

általános viszonyt: az íjlemezekhez használóik, készítőik által kapcsolt jelentéstartalom egyszeriségét, 

egy „alkalomra” szóló mivoltát: azt módosítani, megváltoztatni, újra használhatóvá tenni nem 

lehetett – még ha arra valójában képes is lenne egy íjkészítő mester – csak véglegesen elpusztítani. E 

tekintetben sokatmondó lehet, hogy Bóna István még az avar kori Kárpát-medencei leletanyag nem 

teljes áttekintése révén is tizenegy olyan íjapplikáció garnitúrát tudott felgyűjteni, ahol meglátása 
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vésett irdalással borították. A lemeztöredék nyilvánvalóan ebben a formájában működőképes íjszarvon nem 
szerepelhetett, a leletek tanúsága szerint mégis íjlemezként került a sírba. 
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szerint a letört húrvájat után újat faragtak a laterális szarvlemezekbe, de öt olyan esetet is 

ismertetett, ahol a szegecsnél letört csúcszárást faragták újjá.269 
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 Bóna 2000a, 138–140. 
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DORZÁLIS SZARVLEMEZEK A 10–11. SZÁZADI KÁRPÁT-MEDENCEI LELETANYAGBAN 

 

A tárgytípus azonosítása a leletanyagban 

Az íjszarvak laterális oldalain elhelyezkedő szarvapplikációk tárgyalása után térjünk rá a dorzális 

szarvlemezekre. A dorzális szarvlemezek azonosítása a 10–11. századi régészeti leletanyagban 

újdonság: a szóban forgó tárgytípust mindeddig nem különítette el a kutatás. A dorzális szarvlemezek 

fő attribútumai a húrvájat nélküli, megközelítőleg elnyújtott egyenlő szárú háromszög, vagy trapéz 

alak. Rendkívül fontos, hogy adott íjapplikáció dorzális szarvlemezként történő azonosítása nagy 

körültekintést és aprólékos személyes tárgyvizsgálatot igényel. A kritériumvizsgálat elsősorban azért 

alapvető fontosságú, mert a leletanyagban szórványosan felbukkannak húrvájat nélküli, de 

bizonyosan a szarv laterális oldalán elhelyezkedő lemezek is (ezekre lásd az előző fejezetet). A 

fejetlen, de különösen a fejes laterális szarvlemezek pedig esetenként olyan törésvonalakkal is 

jelentkezhetnek, amik a megmaradt lemezrészt egy dorzális szarvlemez alakjához teszik 

hasonlatossá. 

A valódi dorzális szarvlemezek az említett húrvájat nélküli lemezektől és lemeztöredékektől a 

következő módon különíthetőek el szerencsés esetben. Az eddig ismert húrvájat nélküli laterális 

szarvlemezek (Biharkeresztes, Bethlen Gábor utca 25. 2. sír és Hódmezővásárhely-Nagysziget 37. sír) 

alakja az íj frontális irányában kissé homorú, mint általában minden, húrvájattal rendelkező laterális 

szarvlemezé. Sajnálatos módon az egyik Kárpát-medencei, biztosan dorzális pozíciójú szarvlemez 

(Magyarhomorog-Kónyadomb 80. sír) alakja is kissé homorúan ívelt, így a két szarvapplikáció típus 

ezen a tisztán formai alapon nem minden esetben különíthető el egyértelműen egymástól. További 

segítséget jelenthet a kérdéses lemez széleinek vizsgálata is. 1) Ha ugyanis a szóban forgó húrvájat 

nélküli lemez mindkét széle végig irdalt, esetleg irdalt és ferdén levágott, akkor nagy valószínűséggel 

következtethetünk a lemez dorzális helyzetére, hiszen ez esetben a szélek kialakítása azt jelzi, hogy a 

szarv vonatkozó szélein húrvájatot nem alakítottak ki. A lemez teljes hosszában ferdén levágott/irdalt 

szélkialakítások ugyanis mindenképpen az adott szél teljes fedettségére utalnak, történjen az akár 

ínréteg, akár a famagba való beépítés útján. Ugyanakkor teljes bizonyossággal nem zárhatjuk ki azt 

sem, hogy az adott, végig irdalt/levágott szélű lemez egy, a frontális széleiken összeérő és egymást 

átfedő laterális szarvapplikációkból álló, tehát háromszöges átmetszetű szarvkonstrukció része volt, 

ahol a húrvájatot valamilyen okból (félkész termék, befejezetlen íj, stb.) nem faragták végül a szarv 

frontális élébe. 2) Ha azonban a kérdéses lemez frontális széle irdalt/ferdén levágott kialakítása a 

lemez felső szakaszán megszűnik, vagy az éppen hogy csak a lemez felső szakaszán jelentkezik, akkor 

nagy bizonyossággal feltételezhető, hogy a lemez olyan félkész laterális szarvapplikáció, amelybe a 

húrvájatot végül nem faragták bele, vagyis maga az íj elkészítése nem fejeződött be. Ez a két 

szélkialakítási technika ugyanis a háromszöges, illetve trapézos átmetszetű szarvkonstrukciót alkotó 

laterális szarvlemezek általános és markáns jellemzője. 

Még problematikusabb az alak szerint első pillantásra dorzális szarvapplikációknak tűnő, de valójában 

töredékes laterális szarvlemezek elválasztása a dorzális szarvlemezektől. Ezek esetében ugyanis csak 

személyes tárgyvizsgálat során dönthető el a lemezszélek épsége vagy töredékessége, ami alapján 

szerencsés esetben megtörténhet a megfelelő tipológiai csoportba sorolás. A laterális szarvlemezek 

felső szakaszainak gyakori letörése, hiánya miatt gyakoriak az olyan lemezek, amelyeknél valójában 

csak találgathatunk, hogy az adott lemez vajon a laterális, vagy a dorzális szarvapplikációk 
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csoportjába tartozott-e eredetileg. Sajnos a lemezek törésvonalának vizsgálata sem segít mindig: 

megesik, hogy a fejes típusú szarvlemezek felső szakasza a „fejjel” együtt oly módon törik le, hogy 1) 

hogy a törésvonal merőleges a lemeztengelyre, mint például Kenézlő-Fazekaszug II. temető 50. sír 

esetében (47. ábra), vagy 2) a megmaradó lemezrész az újonnan kialakult csúcs felé hegyesedik, s a 

lemez ezzel egyenlő szárú háromszög alakot vesz fel, mint például az Orosháza, Nagy Albert tanyai 

temető 2. sírjának lemeze, vagy a bodrogszerdahelyi 3. sír egyik lemeze esetében (62. és 10. ábrák). A 

kérdéses lemezek felső, törött végének szélessége sem segíti minden esetben a kérdés eldöntését: a 

fejes típusú laterális szarvlemezek szélessége ugyanis a fejjé kiszélesedés előtt akár 1,2–1,3 cm-ig is 

lecsökkenhet, mint például a karosi I. temető 1., vagy a II. temető 52. sírjaiból származó lemezek 

esetében (29–31 és 40. ábrák). Csak erősen elhegyesedő alakú, felső, törött végükön 1 cm alá 

csökkenő szélességű lemeztöredékek esetében állíthatjuk az adott lemez dorzális szarvapplikációk 

közé tartozását. Ugyancsak nem általános érvényű csoportmeghatározó attribútum a dorzális 

szarvlemezek átmetszetének alakja, mert mint az alábbiakban látni fogjuk, mind a homorú, mind a 

lapos típusú keresztmetszeti alakok előfordulnak közöttük. 

Utolsóként említjük, hogy az adott sírból előkerült szarvapplikációk mennyisége és sírbeli helyzete 

árulkodó lehet: amennyiben bolygatatlan sírból csak egy-egy húrvájat nélküli, dorzális „gyanús” 

szarvlemez kerül elő íjszerkezeti rendben, vagyis nem egymás mellől, hanem mondjuk a sír átellenes 

végeiben, a lemezek dorzális szarvlemezként történő azonosítása igen valószínű. Hasonló, ideális 

körülménynek tekinthető az is, ha az adott sírban egy helyről három szarvlemez kerül elő, amiből 

kettő bizonyosan laterális. 

 

 

A dorzális szarvlemezek példányai és típusai a leletanyagban 

Az itt körvonalazott azonosítási problémák ismeretében nem lesz meglepő, hogy a 10–11. századi 

Kárpát-medencei leletanyagban mindössze négy esetben sikerült egyértelmű bizonyossággal dorzális 

szarvlemezeket azonosítani, további két sír szarvlemezei kapcsán pedig felmerült ennek lehetősége. 

A négy biztos esetből hármat magunk is személyesen megvizsgálhattunk, egy azonban 

elérhetetlennek bizonyult. Az alábbiakban e szarvlemezcsoport egyedisége miatt e leletek részletes 

dokumentációját, leírását, rajzát, fényképét adjuk közre, majd ezt követően röviden bemutatjuk 

azokat a példányokat is, amelyek esetében felmerült a dorzális szarvlemezként való azonosítás 

lehetősége. A részletes leírások célja az, hogy olyan attribútumokat figyelhessünk meg az anyagban, 

amik alapján nemcsak a dorzális szarvapplikációk csoportján belül esetleg elkülöníthető típusokat 

határozhassuk meg, de közvetetten a lemezeket hordozó szarvak konstrukciójára is 

következtethessünk. 

Elsőként a Szarvas, Velki-halom 5. sírjából előkerült,270 a fentebb már bemutatott in situ megőrzött 

szarvról kell újra megemlékeznünk (TSM 66.5.4). A két laterális szarvlemez dorzális szélei ugyanis egy 

erősen töredékes felső szakaszú szarvlemezt fognak közre. (202. ábra) A dorzális szarvlemez pontos 

méretei és adatai a szarv szétbonthatatlansága miatt nem voltak meghatározhatóak, annyi azonban 

bizonyosnak tűnik, hogy a lemez alsó vége domború ívvel záródik, a lemez szélei pedig elkeskenyedve 
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 Közlése: MRT 1989, 63. tábla; Langó 2000, 295, 311 és 17, 19. képek. 
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élben végződők és irdalatlanok. Az alsó lemezvégen az átmetszet homorú, a felső végen talán már 

lapos lehetett. A lemez alakja egyenlő szárú háromszög lehetett, ami az alsó végen kissé kiszélesedik. 

A lemez felső csúcszárása sajnos töredékes, az egyetlen megmaradt, a szarv dorzális oldalánál jóval 

keskenyebb lemeztöredék szerepe kérdéses. Elképzelhető, hogy a szóban forgó lemeztöredék csupán 

a hátlap egy, ép széllel nem rendelkező töredéke csupán, így sem szélességének, sem pozíciójának 

nem tulajdoníthatunk jelentőséget. Ebben az esetben nyilvánvalónak tűnik, hogy a dorzális 

szarvlemez végig érhetett a teljes szarv hosszán. Az sem zárható ki azonban, hogy az apró és keskeny 

lemeztöredék a dorzális szarvlemez csúcszárása lenne. Ez esetben annak pozíciója – amennyiben 

eredeti helyzetében rögzült, illetve abban rögzítették, arra utalna, hogy a dorzális szarvlemez nem ért 

végig a szarvon, sőt a szarv dorzális oldalának szélességét sem fedte be teljesen – legalábbis 

nagyjából a szarv közepétől felfelé. A hátlemez megmaradt alsó és középső szakaszai ép széleinek 

vonalvezetése egyébként ez utóbbi feltételezést támasztják inkább alá. Ebben az esetben a dorzális 

szarvlemez a kb. 24 cm teljes tengelyhosszúságúnak rekonstruálható szarvhoz képest mindössze 17–

19 cm hosszú lehetett. A szarvasi hátlemez esetében tehát valószínűsíthető, hogy az 1) nem ért végig 

a teljes szarvon és 2) nem fedte be teljesen a szarv dorzális oldalát. Itt érdemes azt is megemlíteni, 

hogy a szarv két laterális szarvlemezének dorzális szélei ugyancsak elkeskenyítve, esetleg lekerekítve 

élben végződők, irdalatlanok. Tehát ez is arra látszik utalni, hogy a szarvlemezek lemezszélei a 

dorzális oldalon nem értek össze. A későbbi leletek vizsgálata szempontjából fontos lesz, hogy a 

szarvasi dorzális szarvlemez alsó végének szélessége kb. 4–4,5 cm (az egyik szél töredékessége miatt 

pontos adat nem adható) és a szarvstruktúra háromszög átmetszetű – a lemeznek ez a vége 

egyébként becsúszott a szarv belsejébe és ott rögzült. Mellékesen jegyezzük csak meg, hogy a lemez 

mosatlan és minden bizonnyal közepesen erodált külső felszíne az alsó végen talán finom, diagonális 

irdalásnyomokat rejthet. A szarvasi lelet rendkívüli fontossága – ahogy már korábban említettük – 

abból fakad, hogy az in situ feltárt, paraffinnal egyben tartott és kiemelt szarv majdnem teljes 

épségben megmaradt. A szarv dorzális oldalán látható lemeztöredék szarvi pozíciója és szerepe 

egyértelmű és vitathatatlan. A szarvasi lelet tehát kétséget kizáróan bizonyítja az egyenlő szárú 

háromszög alakú, húrvájat nélküli dorzális szarvlemezek alkalmazását a 10–11. századi Kárpát-

medencében, de egyúttal lehetőséget ad arra is, hogy hasonló formai és szerkezeti attribútumokkal 

rendelkező további leletek dorzális szarvlemezként történő azonosítását megkísérelhessük. 

A következőkben az általunk csupán Kalmár János rajzáról ismert és mindeddig közöletlen rád-

kishegyi IV. sír 271  leletanyagában található dorzális szarvlemez legfontosabb tulajdonságait 

ismertetjük. A leletanyagot a dokumentáció pillanatában a balassagyarmati Nógrád vármegyei 

Múzeumban őrizték, Kalmár leltári számot ellenben nem tüntet fel rajzán. A rajzon egy egyenlő szárú 

háromszög alakú, húrvájat nélküli szarvlemezt láthatunk két laterális szarvlemez között. (164. ábra) 

Az alakja alapján a tárgy egyértelműen dorzális szarvlemezként határozható meg. A rajz sajnos csak 

egyetlen helyen, a csúcs alatt, attól kb. 2,7 cm távolságra jelöli a lemez átmetszetét: ott az lapos, a 

szélek pedig lekerekítve élben végződőnek tűnnek. Mivel Kalmár a lemezek alsó végein feltüntette 

azok irdaltságát, ezért feltételezhetjük, hogy ha a dorzális szarvlemez szélei markánsan irdaltak lettek 

volna, akkor azt is jelezte volna. E jelölés hiányában tehát azt feltételezhetjük, hogy a hátlemez szélei 

irdalatlanok voltak. Az egyébként teljesen ép lemez csúcsa lekerekített, az alsó vége pedig domború 

ívvel záródik, amit a külső felszínen kb. 1 cm magasságig a tengelyre merőleges irdalásnyomok 

fednek. A lemez teljes hossza 24,4 cm, ami pontosan megfelel a szett másik két (laterális 

szarv)lemeze tengelyhosszának (24,5 és 24,6 cm). A dorzális szarvlemez tehát ez esetben pontosan 
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végig ért a teljes szarv hosszán. A lemez legkisebb szélessége a csúcsban mindössze 0,75 cm, 

legnagyobb alsó szélessége 2,3 cm. Ez utóbbi – amennyiben azt feltételezzük, hogy a hátlemez 

teljesen befedte a szarv dorzális oldalát – egyben megadja a teljes szarv legnagyobb alsó szélességét 

is. Sajnálatos módon a készlet két laterális szarvlemezének szélkialakításaira vonatkozó részletes 

információk hiányoznak, így nem dönthetjük el a szarv szerkezetének típusát: az ugyanúgy 

elképzelhető háromszög átmetszettel, mint négyszögessel, esetleg valamely hibrid variációként is, 

ahol a szarvmag a felső szakaszon, a húrvájatok magasságában már háromszögessé válik – ellenkező 

esetben ugyanis a húrvájat túlságosan szélesen, talán már szerkezetileg is problémásan futna a szarv 

frontális oldalán. Sajnos a sír bolygatottságáról, bolygatatlanságáról és a lemezek sírbeli helyzetéről 

nincs adatunk: Kalmár mindössze annyit jegyez meg, hogy az íj „nyílása 120 cm”. Ez nyilván az 

íjlemezek sírban mért távolságát jelentheti, ami alighanem arra utal, hogy az ásató az íjlemezeket 

bolygatatlan állapotúnak vélte. Ebben az esetben felmerül az a kérdés, hogy csak annyi íjapplikáció 

került-e elő a sírból, amennyit Kalmár rajzon megörökített, avagy több? Mivel Kalmár rajzai 

többségében aprólékos részletességűek, talán joggal vélhetjük, hogy a sírból csupán ez a három 

lemez került elő. További következtetésekre a sír teljessége és dokumentációja ismeretének 

hiányában nem merészkedhetünk. 

A következőkben ismertetendő két egybevágó dorzális szarvlemez a sárrétudvari-hízóföldi 80. 

sírjából került elő. A lemezeket a Debreceni Déri Múzeumban a DM 90.65.4 leltári szám alatt őrzik. 

Az épebb példány teljes, ép H 20,35 cm, legnagyobb SZ az alsó végen 3,03 cm, SZ középen 2,04 cm, legkisebb SZ 

a felső végen 1,2 cm. A lemez V legkisebb a felső és az alsó végeken 0,15 cm, középen 0,25 cm, átlagosan 0,2 

cm. A vastagságok egyúttal megadják a lemez magasságát az adott pontokon. Szinte teljesen ép, agancsból 

faragott dorzális szarvlemez, csupán a felső végen töredékesek kissé szélei és pusztult belső felszíne. Jelenleg 

két illeszkedő, ragasztott darabban található. A lemez alakja megközelítőleg egyenlő szárú trapéz, a felső vég a 

lemeztengelyre merőlegesen levágott alakú, az alsó vég viszont domború ívvel lezárt. A lemez átmetszete 

ovális-szelet, ahol a szelő húr a felső végen egyenes, máshol igen enyhén homorú. A lemez profilalakja szinte 

teljesen egyenes. A lemez laterális szélei lekerekítve élben végződők, irdalatlanok, az alsó vég széle 

elkeskenyítve élben végződő, a felső végé pedig függőlegesen levágott, irdalatlan. A külső felszín sima, 

polírozott, helyenként gyökérnyomosan pusztult. Az alsó vég kb. 2 cm magasságig szórványos, vésett diagonális 

keresztirdalással borított. A belső felszínt többségében tengelypárhuzamos, igen sűrű, vésett és karcolt irdalás 

borítja. (78. ábra) 

A másik példány közel teljes H 20,1 cm, legnagyobb, töredékes SZ az alsó végen 2,6 cm, töredékes SZ középen 

1,78 cm, legkisebb ép SZ a felső végen 1,05 cm. A lemez legkisebb V az alsó végen 0,1 cm, a felső végen 0,15 

cm, legnagyobb V kb. 0,25 cm, átlagosan kb. 0,2 cm. A lemez M a felső végen 0,15 cm, középen 0,3 cm, az alsó 

szakaszon és végen 0,35–0,4 cm. Erősen pusztult, agancsból faragott dorzális szarvlemez, csupán a lemez felső 

szakasza és egyik széle maradt meg teljes épségben. Jelenleg két illeszkedő, ragasztott darabban található. A 

lemez alakja megközelítőleg egyenlő szárú trapéz, a felső vég a lemeztengelyre merőlegesen levágott alakú, az 

alsó vég alakja töredékessége miatt nem meghatározható. A lemez átmetszete ovális-szelet, ahol a szelő húr a 

felső végen egyenes, ami az alsó vég felé erősen homorúvá alakul. A lemez profilalakja erősen amorf – nagy 

valószínűséggel feltételezhető, hogy a lemez post-depozícionálisan deformálódott. Ezt a lemez alsó szakaszán 

megfigyelhető laterális irányú csavarodás is alátámasztja. A lemez laterális szélei lekerekítve élben végződők, 

irdalatlanok, a felső vég széle függőlegesen levágott, irdalatlan. A sima, polírozott eredeti külső felszín sima 

csak nagyobb foltokban maradt meg, a felszín többségében durván, rücskösen, érdesen pusztult. Az alsó vég 

eredetileg irdalt lehetett, bár mára már csak pár vésett irdalásnyom maradt meg az erősen pusztult felszínen. A 

belső felszín a felső szakaszon és a szélek mentén helyenként kisebb foltokban igen sűrű, diagonális 

keresztirányú irdalás borítja, a lemez középső szakasza azonban irdalatlan, kikaparatlan – itt az agancs szivacsos 

állomány a megmaradt. (79. ábra) 
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A hízóföldi lemezek értékelésekor célszerű kiemelni a lemezek csúcsának a lemeztengelyre 

merőlegesen levágott alakját, tehát a teljes lemezek egyenlő szárú trapéz alakját, a lemezszélek kissé 

lekerekítve élben végződő, irdalatlan kiképzését, végül pedig az alsó lemezvégek domború ívvel 

történő záródását. A lemez alsó végének csekély magasságig felhúzódó irdaltsága ugyancsak 

megemlítendő, hiszen a szarv alsó végének kötözési magasságának megbecslésére szolgáltathat 

kiindulópontot. Igen fontos adalék, hogy a két egybevágó alakú és kiképzésű lemez eltérő 

átmetszetű: az épebbik példány szinte teljesen lapos, míg a másik az alsó lemezvég felé egyre 

erősebben domború. (Ez a sajátos hibrid átmetszet post-depozicionális deformációval nem 

magyarázható, hiszen a lemez felső szakaszán a lemezátmetszet lapos, ami megfelel a másik 

lemeznek.) Ez a kettősség arra utal, hogy a lemezeket hordozó két szarvmag dorzális felületeinek 

eltérő volt a kialakítása: az egyik esetében a felület síkra faragott volt, míg a másikon domborúra (a 

felső szakaszon viszont síkra). A lemezek szinte tökéletes egybevágósága miatt nincs okunk 

feltételezni, hogy azok nem egy íj részei lettek volna, ezért a szóban forgó eltérés egyúttal azt is 

mutatja, hogy az ily módon felfedezett szarvi különbség csupán esetleges attribútumnak tekinthető. 

Azok ugyanis egyetlen íj két, – a lemezek többi tulajdonsága alapján – egyébként szimmetrikus 

kialakítású szarván fordulnak elő: a szarvmagok dorzális oldalának domború, vagy síkra faragott 

kialakítása tehát sem az íj építése során, sem a szarvkonstrukcióban nem játszhatott lényeges 

szerepet, még műhelyre, mesterre jellemző jegynek sem tekinthetők a hízóföldi lemezek tanúsága 

szerint. A sír publikációja szerint a sír bolygatatlan (pontosabban sem a sírleírás, sem a bolygatott 

sírok összefoglalása nem említi a sír bolygatottságát, de ezt a közölt sírrajz is alátámasztani látszik),272 

a sírból mégis csupán e két íjapplikáció került elő: sem laterális szarv- sem markolatlemezek nem 

voltak a sírban. A laterális szarvlemezek hiányában sajnos nem dönthető el, hogy a dorzális 

szarvlemezek vajon végig értek-e a szarv teljes hosszán, vagy sem, a felső vég merőlegesen levágott 

alakjából azonban arra következtethetünk, hogy a szarv legvégén, egy maximum kb. 2,5–3 cm hosszú 

szakasz szabadon, fedetlen maradhatott. Sajnos kutatásunk során a sír eredeti leírását és rajzát nem 

sikerült megvizsgálnunk, csupán két sírfotót találtunk az adattárban. Ez utóbbiak sajnos – részben 

gyenge minőségük, részben pedig a fénykép készítésének iránya miatt – lényeges 

többletinformációval nem szolgálhattak.273 (245. ábra) A közölt sírrajz alapján is megállapítható 

azonban, hogy a két dorzális szarvlemez szinte pontos íjszerkezeti rendben helyezkedett el. Markolati 

applikációk hiányában sajnos sem a szarvszögeket, sem a markolatszögeket meghatározni nem 

tudjuk, csupán annyit állapíthatunk meg, hogy a két szarvlemez alsó végeit összekötő mesterséges 

egyenessel a szarvlemezek hossztengelyei által bezárt szög a felső szarvon kb. 115°, míg az alsó 

szarvon kb. 150°. 

Utolsó, biztosan dorzális szarvlemezként meghatározható két példányunk Magyarhomorog-

Kónyadomb temetőjéből, a 80. sírból került elő (MNM 68.40.1–2.A). A még Dienes István feltárta sír 

íjlemez anyagát és dokumentációját Kovács László szíves segítségének köszönhetően tárgyalhatjuk 

itt. A sír mellkasi részét az ásató megállapítása szerint rágcsálók túrták szét, s különböző tárgyakat és 

tárgytöredékeket széthurcoltak a sírban. Dienes szerint ez történt az íjlemezekkel és a tegezzel is: az 

ásató csupán két, nagyjából egy vonalban, a koponya és a jobb váll közt fekvő 
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 A váz mellkasáról készített részletfotón a felső szarvlemezt csak feltételesen fedezhetjük fel – egyik élére 
fordulva feküdt a sírban, így a lábak felőli, és talán a lemeztengelyre merőleges irányú fényképen csak keskeny 
és elmosódó fehér csíkként jelenik meg. Az sem kizárt azonban, hogy a lemezt a fénykép készítése pillanatában 
már felszedték. 
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íjlemeztöredékcsoportot regisztrálhatott. A sírból előkerült íjapplikáció töredékeket ennek 

megfelelően két csoportra osztva leltározták be a Magyar Nemzeti Múzeumban. A töredékek közt 

személyes vizsgálatunk során két kisebb laterális szarvlemeztöredéket, két közelebbről 

azonosíthatatlan szarvlemeztöredéket, végül egy közel teljesen ép dorzális szarvlemezt és egy másik 

dorzális szarvlemeztöredéket sikerült meghatároznunk. Az alábbiakban e két utóbbi lemez részletes 

leírását és elemzését közöljük. (48–49. ábrák) 

A nagyobbik lemeztöredék
274

 megmaradt H 19,1 cm, legnagyobb SZ az alsó végen 2 cm, középen 1,5 cm, a felső 

törött végén 0,8 cm. A lemez és a szélek V 0,32–0,4 cm. A lemez metszetének M az alsó és középső szakaszán 

kb. 0,45 cm, a töredék felső végén 0,4 cm. T 13,44 g (restauráció során a lemezre ragasztott merevítő 

segédanyaggal együtt). Agancsból faragott, rendkívül masszív dorzális szarvlemez közel ép maradványa. 

Jelenleg hat illeszkedő darabból ragasztott (a belső felületen egy drótmerevítés segítségével), a végei töröttek, 

szélei közel teljesen épek. A lemezvégek alakjai – töredékességük miatt – nem meghatározhatóak. A 

lemezszélek nem egyenesek, hanem íveltek: az egyik homorú, a másik kissé domború, a csúcszárás felé 

összetartóak. A lemez alakja tehát nem lehetett szabályos forma: egyenlő szárú háromszög vagy trapéz. 

Kizárható, hogy a lemez ívelése a több apró darabból történő összeragasztás következménye lenne, mert az 

összeragasztott töredékek törésfelületei tökéletesen pontosan illeszkednek. A lemez átmetszete igen enyhén 

ívelt, a szélek kialakítása miatt azonban téglalapszerű. A szélek függőlegesen levágottak, diagonális, illetve 

keresztirányú, viszonylag sűrű, karcolt irdalással borítottak. A lemez profilja a belső felszín irányában kissé 

homorú. A lemez külső felülete igen erősen erodált, pusztult, csak néhány kisebb foltban maradt meg az 

eredeti sima, polírozott felszín. A lemez alsó végén irdalásnak nincs nyoma. A belső felület hasonlóan erősen 

erodált, a kapart hosszanti irdalásnak csak nyomai maradtak meg rajta. 

A kisebbik lemeztöredék
275

 megmaradt H 3,6 cm, SZ 0,9–0,7 cm, V 0,29–0,31 cm. T 0,9 g. A töredék agancsból 

faragott szarvlemez csúcsának ép töredéke. Szélei épek, alsó vége törött. A csúcszárás alakja elhegyesedő, a 

legvégén tengelyszimmetrikusan lekerekített. Ennek alapján a lemez alakja egyenlő szárú háromszög lehetett. A 

szélek függőlegesen levágottak, keresztirányú, sűrű irdalással borítottak. A lemez átmetszete szinte teljesen 

lapos, téglalapszerű. Külső és belső felülete egyaránt erősen erodált, belső felületén kapart hosszanti irdalás 

nyomai maradtak meg.  

Első pillantásra nem elképzelhetetlen, hogy a két töredék egyazon szarvlemez maradványainak 

tekinthető, hiszen a lemezek átmetszete, szélkialakítása, erősen erodált külső és belső felületük 

pontosan egyezik. Mivel azonban a lemezeknek jelenleg illeszkedő törésfelületük nincs, s mert a 

kisebbik töredék alsó, törött végének szélessége nagyobb, mint a nagyobbik lemez felső törött 

végének szélessége, a két lemez összetartozása nagy bizonyossággal kizárható: a kónyadombi 80. 

sírba tehát két egybevágó ilyen, speciális kialakítású szarvlemezt, vagy azok töredékeit helyeztek. 

Ezzel kapcsolatban azt is meg kell jegyeznünk, hogy a sírból előkerült többi íjlemez töredék közt egy 

olyan sincs, amely attribútumai alapján rokonítható lenne ezekkel a lemezekkel. A szóban forgó 

lemezek közül a nagyobbik megmaradt részein biztosan nincs húrvájat, de mivel a lemez felső vége 

mindössze 0,8 cm szélességű, ezért elképzelhetetlen, hogy a letört és elveszett felső csúcsszakaszra 

húrvájatot lokalizáljunk. Ugyan a húrvájat hiányától a lemezt még tarthatnánk laterálisnak is, de a 

lemez sajátos, egymással párhuzamos síkokat alkotó és nagy felületű szélei, illetve ebből fakadóan a 

lemez téglalapos átmetszete, végül pedig a lemez rendkívül nagy vastagsága egyértelműen arra utal, 

hogy a lemezt dorzális szarvapplikációként azonosíthatjuk, akárcsak a másik töredéket. Nem 
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 Leltári száma: MNM 68.40.2. Mellékletszáma a sírrajzon: 2. 
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 Leltári száma: MNM 68.40.1. Mellékletszáma a sírrajzon: 1. Dienes sírleírásában olvasható megállapításával 
szemben az e csoportban talált lemeztöredékek nem egyetlen szarvlemez maradványai, hanem a dorzális 
lemezen kívül legalább kettő, de lehet, hogy három laterális szarvlemezé. 
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hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy a nagyobb dorzális szarvlemez alakja ívelt, nem szabályos 

(egyenlő szárú háromszög). Ez az attribútum egyértelműen a cél felé, vagyis frontális irányban 

törvényszerűen homorú laterális szarvlemezek felé mutat: az ellentmondást megnyugtatóan nem 

tudjuk sajnos magyarázni. (A teljes szarv akár eltemetés előtti, akár az utáni deformációja 

nehézkesen ugyan, de elképzelhető.) A kisebbik töredék csúcsalakja viszont egyértelműen 

meghatározza a lemezek eredeti háromszöges alakját. Érdemes röviden funkcionális szempontból is 

kiemelni a kónyadombi dorzális szarvlemezek szokatlanul masszív kialakítását, drasztikus vastagságát: 

azok határozottan különböznek a sírból előkerült többi, vagyis laterális szarvlemezektől. Azok ugyanis 

nemcsak ugyanazon sír laterális szarvlemeztöredékeihez képest, de általában a 10–11. századi 

Kárpát-medencei szarvlemezek vastagságával összehasonlítva olyannyira kimagaslóak, hogy ez 

esetben megkockáztathatónak véljük a szóban forgó attribútum szándékolt, funkcionális 

értelmezését. Elképzelhető ugyanis, hogy a dorzális szarvlemez vastagága ez esetben a szarvtestre 

lövéskor visszacsapódó ideg dezintegráló, romboló hatását volt hivatott csökkenteni. Nem zárhatjuk 

ki azonban azt sem, hogy a szarv készítése folyamán fellépő tévedések (pl. túl szélesre vágott laterális 

fedőlemezek, netalán „elfaragott” szarvmag) kiigazítása végett nyerték el a szóban forgó lemezek 

szokatlan vastagságukat. 

A lemezek téglalap alakú, lapos átmetszete és a markáns szélek közvetetten – a sír laterális 

szarvlemeztöredékeivel együtt értékelve – hozzájárulnak a szarvkonstrukció elméleti 

rekonstrukciójához. A legnagyobb megmaradt laterális szarvlemeztöredék e tekintetben fontos 

adatai a következők: a lemez átmetszete erősen ívelt, a frontális szél ferdén kifelé levágott, markáns 

kialakítású és ferdén irdalt, míg a dorzális szél kissé lekerekítve-elkeskenyítve élben végződő, 

irdalatlan, az alsó vég egy rövid szakaszán azonban ferdén befelé levágott és irdalt. A lemez felső 

töredékes végének csekély szélessége (1,12 cm), valamint a szélesen (0,2–0,4 cm) levágott irdalt 

felületű frontális szél alapján egyébként valószínűsíthető, hogy az egyébként jobbra nyíló laterális 

szarvlemez ún. fejes típusú volt. A párhuzamok alapján tehát a szarv frontális oldalán – legalábbis a 

szarv alsó és középső szakaszán, a „fejig” – egyenlő szárú trapéz átmetszetű szarvmaggal 

számolhatnánk, aminek szárai kissé domborúak. A laterális szarvlemez átmetszetének ismeretében – 

tengelyes szimmetrikus tükrözéssel – elméletileg rekonstruálható a szarvmag adott helyen 

értelmezett átmetszete, ha a két laterális lemezátmetszetet frontális széleik felületeinek síkba 

rendezéséből indulunk ki. A szarvmag szélességét – amit a laterális szarvlemezek alapján, a felső 

szakasz hiányzása miatt nem tudnánk egyébként megállapítani – a dorzális szarvlemez szélessége 

alapján kaphatnánk meg. (180. ábra) Ennek irdalt, egymással párhuzamos síkfelületű szélei ugyanis 

nyilvánvalóan arra utalnak, hogy azokat egykor valamilyen anyaggal fedték. Mivel elképzelhetetlen – 

és egyébként is értelmetlen – lenne csak e lemezek széleire ínréteget vagy szaruréteget húzni (vö. 

csekély, 0,3–0,4 cm-es szélességükkel), ezért magától értetődik, hogy a széleket csak és kizárólag a 

szarv laterális lemezei fedhették: legyenek azok akár agancsból faragva, akár földben elbomló 

anyagból készítve. Az így kialakuló szarvkonstrukcióban tehát a dorzális, vastag szarvlemez a két 

laterális szarvlemez közé süllyesztett pozíciót foglalhatott el. Ha ennek alapján a laterális és a dorzális 

lemezszélek egyeztetéséből indulunk ki, akkor a laterális szarvlemez átmetszetének íve miatt 

végeredményképp nem egyenlő szárú trapéz alakú, hanem négyszöges átmetszetű szarvmagot 

kapunk, ahol a hosszanti szélek kissé domborúak. Fontos megemlíteni, hogy az ily módon 

feltételezett elméleti konstrukcióban a laterális szarvlemezek frontális szélei nem egy síkba esnek, 

hanem a közrefogott famag frontális felületével együtt domború felszínt alkotnak. (180. ábra) A 

fentiekben leírt szarvkonstrukció természetesen csak akkor tekinthető helyesnek, ha abból indulunk 
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ki, hogy a sírban talált laterális és a dorzális szarvlemezek egykor egy íjon, egy szarvon helyezkedtek 

el. Az előbbi lemez alsó szakaszának keskeny (SZ 0,15 cm), kissé ferdén levágott irdalt dorzális széle 

ennek a konstrukciónak ellentmondani látszik: a szóban forgó szélszakasz ilyen kialakításának ugyanis 

nincs létjogosultsága ebben a konstrukcióban. Ugyancsak a lemezek össze nem tartozására látszik 

utalni a laterális és dorzális lemeztöredékek külső felszíneinek jelenleg eltérő jellege: az előbbiek 

sima, polírozott felületűek, míg az utóbbiak rendkívül erősen erodáltak, eredeti felületük sehol sem 

maradt meg. A lemezek belső felszínének irdaltsága is eltérő: a dorzális lemezek esetében 

tulajdonképpen irdalást a nagyobbik példányon nem is fedezhetünk fel, az csak a kisebbik töredéken 

figyelhető meg – szemben a laterális lemezek igen sűrű, tengelykövető, vésett, finom irdalásával. A 

vázolt elméleti konstrukció ellen szól továbbá, hogy a két hosszabbik lemez nem összeilleszthető. Ha 

ennek ellenére mégis megpróbálkozunk széleik egyeztetésével, vagyis fedésbe hozásával, akkor 

rendkívül kis méretű szarvmagot kapunk, hiszen a laterális szarvlemez szélessége (1,25–1,65 cm) is 

igen csekély. A mag így a szarv közepén mindössze 1–1,4 cm vastagságú lehetne, ami túlságosan 

kevésnek és ezért törékenynek tűnik számunkra. Az épebben megmaradt dorzális szarvlemez enyhén 

domború profilíve végül a hordozó szarv frontális, vagyis a cél irányába történő dőlésére utal. 

A fent bemutatott és elemzett leletanyagon túl még két olyan sírt ismerünk a 10–11. századi Kárpát-

medencéből, ahonnan előkerült íjlemezek kapcsán felmerülhet a dorzális szarvlemezként történő 

azonosítás. Az Ikervár, Virág utcai temető 7. sírjából előkerült egyetlen szarvlemez276 esetében ez a 

meghatározás több mint valószínű, noha a lemezszélek épsége és így a lemez eredeti alakját megőrző 

mivoltuk számunkra sajnos ismeretlen. A lemez azonban több olyan jellemzőt is felmutat, amelyek 

igen határozottan kötik a hazai dorzális szarvlemezek csoportjához: a lemez jelenleg egyenlő szárú 

háromszög alakú; az alsó vége szabályos domború ívvel lezárt; a külső felszín alsó végének irdalása 

csak kis magasságig húzódik fel. A lemez vastagsága (0,4 cm) igen jelentős, hossza 21,1 cm, 

legnagyobb szélessége alul 2,1 cm.277 A lemez átmetszete a közölt rajz alapján ívelt, a szélek pedig 

durván lekerekítettek, esetleg függőlegesen levágottak lehetnek. A fentiek alapján úgy tűnik, hogy az 

ikervári 7. sír szarvlemeze a kónyadombi 80. sír egyenlő szárú háromszög alakú, masszív és igen 

vastag dorzális szarvlemezeivel olyan mértékű tipológiai rokonságot mutat, hogy annak dorzális 

szarvlemezként történő meghatározása a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján több 

mint valószínű. Második leletünk a nyitramalomszegi (ondrohói) temető még 1957-ben megmentett 

4 (IV). sírjából származik: innen két laterális markolatlemezt és két húrvájat nélküli szarvlemezt 

közöltek. 278  Mindkét szarvlemez alsó és felső vége is töredékes, hosszanti széleik azonban 

összetartóak és egyenesek, a lemezek alakja pedig a lemez hossztengelyére tengelyesen 

szimmetrikus. A lemezek tengelyszimmetrikus alakjából nagy valószínűséggel következtethetünk 

arra, hogy azok húrvájat nélküli dorzális szarvapplikációk voltak egykor. Mindezt a lemezek alacsony 

felső végen mérhető szélessége (0,8 cm) egyértelműen megerősíti, de a teljesen lapos 

lemezátmetszet is erre utalhat, hiszen az a laterális szarvlemezek csupán elenyésző részén jelenik 

meg. Sajnálatos módon a lemezek sírbeli helyzetéről csak szűkszavú leírással rendelkezünk: e szerint 

a sír minden íjlemeze a bal femur belső és külső oldalán került elő. (Sírfotó vagy sírrajz nem áll 

rendelkezésünkre.) Mivel a leírás alapján a markolat- és szarvlemezek voltaképpen ugyanonnan 

kerültek elő, a két szarvlemez helyzete nem lehet irányadó arra nézve, hogy azok egy szarvon 
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szerepeltek-e egykor (vagyis laterális szarvlemezeknek kell-e legalább egyikőjüket tekintenünk), 

avagy külön szarvakra voltak eredetileg applikálva. A vizsgált applikációk formai jellemzői alapján 

tehát nagy valószínűséggel feltételezhetjük azok dorzális szarvlemez meghatározását.  

 

attribútum/lelőhely Szarvas, Velki-halom 5. sír Sárrétudvari-Hízóföld 80. sír Rád-Kishegy IV. sír Magyarhomorog-Kónyadomb 80. sír 

a lemez alakja egyenlő szárú háromszög 
(?) 

egyenlő szárú trapéz egyenlő szárú 
háromszög 

egyenlő szárú háromszög 

az alsó végzárás alakja domború íves domború íves domború íves n.a. 

átmetszet alakja ívelt lapos, és lapos-ívelt hibrid lapos lapos, négyszöges 

szélkiképzés élben végződő, irdalatlan élben végződő, irdalatlan n.a. függőlegesen levágott, irdalt 

leletkombináció 
(+ íjapplikációk a sírban) 

2 laterális szarvlemez 
2 laterális markolatlemez 

nincs min. 2 laterális 
szarvlemez 

laterális szarvlemez(ek?) töredékei 

laterális szarvlemezeik típusa fejetlen – fejetlen fejes (?) 

teljes hossz min. 17–19 cm 20,3 és 20,1 cm 24,4 cm min. 19,1 cm 

szarv fedettsége n.a. részleges (?) teljes teljes (?) 

profilalak íve frontális irányban homorú közel egyenes n.a. frontális irányban kissé homorú 

alsó vég szélessége 4–4,5 cm 3,03 és 2,6 cm 2,3 cm min. 2 cm 

szarvátmetszet egyenlő szárú háromszög n.a. n.a. négyszöges (?) 

egyéb in situ felvett szarv – – szokatlanul nagy lemezvastagság 

 

A fenti részletes attribucionális elemzés eredményeképp négy 10–11. századi Kárpát-medencei sírból 

származó, szám szerint hat darab íjapplikációról állapíthattuk meg azok dorzális szarvlemez voltát. A 

leletek kis száma ellenére több, egymástól egyértelműen elkülönülő típusra oszthatjuk a dorzális 

szarvlemezeket jellegzetes attribútumaiknak megfelelően. A fentiekben már tárgyalt csoport-

meghatározó tényezőkön túl (tengelyesen szimmetrikus alak: háromszög vagy trapéz; húrvájat 

hiánya) a lemezek hosszuk tekintetében és alsó végük szimmetrikus, domború ívvel történő 

lezárásában is egységesnek mondhatóak. A teljes szarvkonstrukció vonatkozásában a dorzális 

applikációkkal együtt előkerült laterális szarvlemezek típusa és a dorzális lemezek legnagyobb – az 

alsó végen mért – szélessége viszont a diverz adatok miatt nem tekinthetők meghatározó 

jelentőségűnek: fejes és fejetlen laterális szarvlemezekkel együtt, de azok nélkül is előfordultak e 

tárgyak a Kárpát-medencei sírokban. A dorzális szarvlemezeket ugyanakkor alakjuk alapján két 

egyértelmű típusba oszthatjuk (az egyenlő szárú háromszög és a trapéz alak), de minden bizonnyal 

részben legalábbis ehhez a jelleghez kapcsolhatjuk a szarv dorzális oldalának teljes, illetve részleges 

fedettségének kérdését is. A háromszög alakú lemeztípus a rád-kishegyi és talán a szarvasi példányok 

alapján a teljes felületet lefedve egészen a szarvcsúcsig érhetett, míg a trapéz alakúak a hízóföldi 80. 

sír lemezei tanúsága szerint még a szarvcsúcs előtt véget érhetett. A formai alapú típusfelosztás 

leletanyagunkban egyenetlen mennyiségi elosztást eredményez: az egyenlő szárú trapéz alakú 

dorzális szarvlemezek egyetlen hazai előfordulásával (Sárrétudvari-Hízóföld 80. sír) szemben nemcsak 

a biztosan meghatározható többi lemez (Szarvas, Rád, Magyarhomorog), de a két bizonytalan lelet 

közül az ikervári példány is a háromszög alakú típus szélesebb körű alkalmazására utal – már 

amennyiben ilyen kicsi esetszám esetén megkockáztathatunk ilyen következtetést. 

A formai klasszifikációval szemben jóval fontosabbnak tekinthetőek azonban a vizsgált lemezeknek a 

szarv konstrukciójára vonatkozó attribútumai, vagyis a hosszanti szélek kialakítása és a lemezek 

vastagsága. Ezek ugyanis nem csupán alapvető szarvszerkezeti különbségre utalnak, de a szarv 

készítéstechnikai fázisai sorrendjében is eltérést jeleznek. A hazai dorzális szarvlemezek nagyobbik 

részének (Szarvas, Hízóföld, Rád) szélei ugyanis lekerekítve vagy elkeskenyítve élben végződők és 

irdalatlanok. Ez egyértelműen a lemezek a szarv hátoldalát ’fedő’ szerepére utal, ahol a laterális 
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lemezek dorzális szélei és a dorzális lemez hosszanti szélei nem érintkeztek, nem fedték át egymást. A 

szarv lemezei tehát nem „hermetikusan” zárták körbe a szarvmagot (a továbbiakban erre a „szorosan 

zárt” terminust használjuk), a lemezeket tehát akár egymástól függetlenül is a szarvra applikálhatták. 

Jól példázza ezt a hízóföldi 80. sír dorzális szarvlemezpárja ami laterális lemezek nélkül került elő. 

Ezzel szemben a kónyadombi és minden valószínűség szerint az ikervári dorzális szarvlemezek 

függőlegesen levágott, irdalt szélei a lemezek 0,4 cm körüli kiemelkedő vastagságával együtt az előző 

szarvszerkezettől lényegesen eltérő megoldásra utalnak. A homorogi lelet esetében bizonyosra 

vehető, hogy a dorzális szarvlemez vastag, irdalt széleire felfeküdtek a laterális szarvlemezek, amik 

szélei lekerekítve/elkeskenyítve élben végződők és irdalatlanok voltak. A homorogi szarvstruktúra 

tehát „szorosan zárt”: a dorzális és laterális szarvlemezek együtt „doboz konstrukciót” alkottak.  A 

laterális szarvlemezek közé integrált dorzális applikáció mintegy ékként szolgáló pozíciója miatt 

magától értetődő, hogy a szarvmag kifaragása után elsőként a dorzális lemezt kellett, hogy 

felragasszák, csak ezt követően helyezhették el a laterális szarvlemezeket. 

Az ily módon elkülönített dorzális szarvlemeztípusok közt megfigyelt strukturális és készítéstechnikai 

különbség sokkal lényegesebbnek tartható, mint a lemezek trapéz vagy háromszöges alakja. A 10–11. 

századi Kárpát-medencei dorzális íjapplikációk két fő típusát az alábbiak szerint határozhatjuk meg: 

homorogi típusú, vagy a szarvba integrált lemez, illetve szarvasi típusú, avagy fedőlemez. (180. ábra 

F/A-B-C jelölésű ábrái) A meghatározás helyességét jelzi, hogy a két típus tipológiai előzményeik, 

valamint párhuzamaik tekintetében is egyértelműen elkülönül egymástól. Mielőtt azonban 

továbblépnénk ebbe az irányba, a dorzális szarvlemezek Kárpát-medencei elterjedéséről is célszerű 

röviden megemlékeznünk. A szilárd alapokon nyugvó módon meghatározott leletek mind a Dunától 

keletre kerültek eddig elő, s a bihari-békési régióban sűrűsödnek. A két bizonytalan lelettel 

kiegészülve azonban már a Felvidék és az ország nyugati vége is felkerülne az elterjedési térképre. Az 

így kibontakozó, elsősorban inkább nyilván a kutatás jelenlegi helyzetét mutató elterjedés kapcsán 

mindössze annyit jegyezhetünk meg, hogy a vizsgált tárgycsoport éppen az ún. „klasszikus honfoglaló 

leletanyag” két legsűrűbb, legintenzívebb jelenlétét mutató felső-tiszai, valamint Szeged környéki, 

dél-alföldi régiókból hiányzik. 

 

 

A Kárpát-medencei 10–11. századi dorzális szarvlemezek kapcsolatrendszere 

A vizsgált korban és térben csak rendkívül kis esetszámban előforduló dorzális szarvlemezek a 

dorzális markolatlécekkel és a frontális szarvlécekkel együtt a hazai íjapplikációk olyan csoportját 

alkotják, amelyek a leletanyagban csupán esetlegesen fordulnak elő, ugyanakkor meglehetősen 

pontos formai párhuzamaik, tipológiai előzményeik részben az avar kori Kárpát-medencében, 

részben pedig Kelet-Európában, illetőleg Belső-Ázsiában megtalálhatóak. A 10–11. századi 

példányoknak első pillantásra pontosan megfelelő, ugyancsak az íjszarvak dorzális oldalát borító 

egyenlő szárú háromszög alakú lemezek az avar kori Kárpát-medencében gyakran előfordulnak. Az 

avar kori példányok íjon való pozícióját Cs. Sebestyén Károly határozta meg még a múlt század 

elején.279 A lemezt a szerző a négyszöges átmetszetű szarvon a két laterális szarvlemez között, vagyis 

a szarvba integrálva képzelte el: ez pontosan megfigyelhető elméleti rekonstrukciós ábrájának G-H 
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pontokon felvett keresztmetszetén. 280  Sebestyén elképzelése szerint tehát a dorzális lemez 

függőlegesen levágott széleire a laterális lemezek élei ráhúzódtak oly módon, hogy a laterális 

lemezek szintén függőlegesen levágott szélei, illetve a dorzális lemez külső felülete egy síkot, esetleg 

ívet alkotott. A szarv frontális oldalán alkalmazott másik, ugyancsak egyenlő szárú háromszög alakú – 

Sebestyén szóhasználata szerint: ékidom – lemez pontosan ugyanígy helyezkedett el: a négy 

szarvlemez tehát teljesen zárt ún. dobozos konstrukciót alkotott. Mivel sajnálatos módon egy-két 

kivételtől281 eltekintve még az újabb leletanyagközlések is szinte következetes módon kerülik az avar 

kori szarvlemezek keresztmetszetének és profilívének feltüntetését,282 illetve mert az avar kori 

íjapplikációk feldolgozása várat magára, e helyütt csupán saját, főként a szakirodalom alapján nyert 

benyomásainkat fogalmazhatjuk meg. Úgy tűnik, hogy dorzális (és frontális) szarvlemezek az avar kori 

laterális szarvlemezek teljes típusspektrumával együtt előfordulnak – alkalmazásuk tehát 

folyamatosan végigkövethető a 7. század elejétől a 8. század végéig. Az ideális mennyiségű, tehát a 

laterális szarv- és a markolatlemezeken kívül két-két dorzális és frontális szarvlemezt tartalmazó 

sírokon283 kívül a leletanyagban előfordulnak olyan esetek is, amikor a dorzális szarvlemezek mellől 

hiányoznak a frontális szarvlemezek,284 de olyan bolygatatlan sírokról is tudunk, ahol sem dorzális 

sem frontális szarvlemezek nem kerültek elő a négy laterális szarvlemez mellől. 285 

Az avar kori dorzális szarvlemezek forma tekintetében meglehetősen egységesek: egyenlő szárú 

háromszög alakjuk általában nagyon keskeny és aránytalanul hosszú, trapéz alakú példányokról 

mindezidáig nem tudunk. Ezen túlmenően azonban több, kisebb eltéréseken alapuló formai típust 

különíthetünk el: a tengelyszimmetrikus és egyenes hosszanti szélű lemezek közt találunk rendkívül 

keskeny példányokat,286 de arányaiban szélesebb, zömökebb lemezeket is.287 Az avar kori dorzális 

szarvlemezek másik fő alaki típusa esetében a hosszanti lemezszélek nem egyenesek, hanem az alsó 

végen durván széttartóak (némely esetben szinte egészen rombuszos alakot formálva) – jelentősen 

megnövelve ezzel ezen a szakaszon a teljes szarv szélességét.288 A lemezek lényegesebbnek tartható 

szerkezeti attribútumaira térve sajnos mindössze annyit állíthatunk bizonyossággal, hogy az avar kori 

példányok két fő csoportra oszthatóak: az első csoport dorzális lemezei rövidebbek, mint a teljes 

szarvhossz – nagyjából a húrvájat magasságában a lemezek megszűnnek. Ez természetesen a 

részleges szarvmagos szarvkonstrukció miatt alakul így: a laterális szarvlemezek ugyanis a szarv felső, 

nagyjából egy harmadában egymásra fekszenek fel. Az áttekintett leletanyag alapján ez tűnik a 

gyakoribb megoldásnak – maga Sebestyén is ilyen részleges szarvmagos, tehát ún. rövid dorzális (és 

frontális) lemezes szarvkonstrukciót rekonstruált. Jóval ritkábban találkozunk a szarv teljes hosszán 

keresztül futó dorzális lemezekkel – magától értetődő, hogy ezek a szarvkonstrukciók teljes magosak. 

A törött és hiányos dorzális lemez ellenére is ilyen megoldást feltételezhetett Müller Róbert a 

gyenesdiási 64. sír esetében, ahol a laterális szarvlemezek egymáshoz szegecselve megadták azok 
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síklapjainak a szarvcsúcsban egymással bezárt szögét.289 Sajnos a vizsgált avar kori lemezek egyike 

esetében sem bizonyosodhattunk meg egyértelműen a rendelkezésünkre álló irodalomból a 

hosszanti szélek kialakításáról (Sebestyén és Müller rekonstrukciója is függőlegesen levágott, 

irdalatlan széleket feltételez), ezért nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy az avar kori 

Kárpát-medencében a szarvba integrált éklemezek mellett előfordulhattak dorzális fedő lemezek is 

(akár a laterális lemezek levágott széleire is ráhúzódva). Végül azt megállapíthatjuk, hogy az avar kori 

dorzális szarvlemezek profilalakja a cél, vagyis a frontális irány felé erősen homorú volt, mivel a 

lemezeknek pontosan követniük kellett a laterális szarvlemezek dorzális szélének egyébként 

általában igen erős ívét – többek közt ez tette lehetővé Sebestyén elméleti szarvrekonstrukcióját. 

Az avar kori Kárpát-medencei dorzális szarvlemezek alakját és ismerhető szerkezeti vonatkozású 

attribútumait áttekintve fontos egyezéseket találhattunk a 10–11. századi leletanyag egy részével. A 

kónyadombi 80. sír lemezei és talán az ikervári példány ugyanúgy szarvba integrált éklemezek, mint 

az avar kori lemezek döntő többsége. Nem hagyhatjuk azonban említés nélkül azokat az alapvető 

formai és szarvszerkezeti különbségeket, amelyek a közvetlen tipológiai kapcsolat ellen szólnak: az 

avar kori dorzális szarvlemezek általában igen durván ívelt profilalakkal rendelkeznek, külső 

felszíneikre viszonylag magasan felhúzódik az alsó vég irdalása, többségük pedig a szarv teljes 

hosszánál jóval rövidebb. Mivel ezek mind olyan lényeges attribútumok, amik a 10–11. századi 

dorzális szarvlemezeknél sosem fordulnak elő, a két leletanyag közt valójában csak mesterséges 

tipológiai kapcsolatról lehet szó, ezért az alábbiakban a Kárpát-medencétől keletre eső területekről 

ismert dorzális szarvlemezek rövid összehasonlító vizsgálatát végezzük el. A homorogi éklemez 

kapcsán azonban azt sem zárhatjuk ki, hogy az esetlegesen továbbélő helyi, az avar korban gyökerező 

íjkészítő eljárások, megoldások elevenedtek fel esetenként, keveredve a frissen beköltözött népesség 

saját műhelytradíciójának egyes elemeivel. 

Elsőként arra kell felfigyelnünk, hogy Belső-Ázsia hatalmas területéről sem a 10–11. században, sem 

általában a Krisztus utáni első évezredből nem ismerünk egyértelműen dorzális szarvlemezként 

azonosítható íjapplikációt. Jól mutatja ezt Hudyakov összefoglaló munkája, amelyben a dorzális 

lemezek egyáltalán nem szerepelnek,290 de az altáji leletanyagot újabban összefoglaló Gorbunov 

munkája sem említi őket, még a klasszifikációs tábláján sem tüntet fel hasonló lemezeket.291 Ott 

csupán az ótürk korszak frontális és dorzális szarvléceit (Gorbunov I–I–II–I–4/5 és I–I–III–I–6/7 

típusai)292 találjuk meg: a dorzális/frontális szarvlemezek és ezek közt azonban nyilván semmiféle – az 

íjszarvon való pozíción túlmutató – tipológiai kapcsolatot nem tételezhetünk fel. A dorzális (és 

frontális) szarvlemezek belső-ázsiai hiányára egyébként már Savin és Semenov is felfigyelt egyik 

tanulmányában, anélkül, hogy a problémát részletesen kidolgozták volna. A Tarim-medencei Qum-

darya-ban még a múlt század elején előkerült, megközelítőleg a 2–3. századra datálható ép 

íjszarvak293 alapján azonban kiemelik, hogy a dorzális szarvoldalt földben elbomló nem merev szerves 

anyaggal – Qum-darya esetében: szaruval – fedő konstrukció Belső-Ázsiában sem lehetett 

ismeretlen.294 E helyütt mi is csupán arra a következtetésre szorítkozhatunk, hogy a szóban forgó 

agancsból/csontból faragott merev, frontális és dorzális szarvlemezek belső-ázsiai hiánya minden 
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valószínűség szerint azok kelet-európai, illetve ahogy az alábbiakban látni fogjuk: közép-ázsiai 

invenciójára és innovációjára utal. A frontális és dorzális szarvlemezek, illetve az azokhoz kapcsolható 

szarvkonstrukciók térben korlátozott elterjedése és kelet-európai, közép-ázsiai invenciója tehát már 

önmagában cáfolja azokat a csábítóan logikus és egyszerű, általánosításra törekvő elméleteket, 

amelyek az eurázsiai nomád világ egységessége mellett érvelve úgy vélik, hogy a „nomád íj” 

evolúciója olyan általános érvényű és történelemformáló jelenség, ahol a Belső-Ázsiában feltalált új, 

a korábbiaknál szükségszerűen hatásosabb íj futótűzszerűen terjedt el a steppén – nyilván elsősorban 

nyugati irányban – az azt feltaláló/használó nép vagy politikai-hatalmi entitás gyors győzelmeinek 

köszönhetően.295 

A leletanyag vizsgálatára visszatérve megállapíthatjuk, hogy az avar kori Kárpát-medencei dorzális (és 

frontális) szarvlemeztípusokhoz hasonló íjapplikációk csupán szórványosan fordulnak elő Kelet-

Európában. A hazai avar kori, szarvankénti két, frontális és dorzális lemezekkel szemben a Kelet-

Európában általában a 6–7. századra datált íjapplikációk közt megjelenő egyenlőszárú háromszög 

alakú szarvlemezek tudomásunk szerint – az egyetlen észak-kaukázusi, Meshoko-i 11. sír 296 

kivételével – szarvanként kizárólag egyesével fordulnak elő. (A meshokoi íjat viszont annak a hazai 

leletekkel való tökéletes formai és szerkezeti egyezése miatt egyszerűen import fegyvernek, esetleg a 

Kárpát-medencéből keletre került íjkészítő munkájának tarthatjuk.) A kelet-európai lemezek mérete 

ráadásul igen gyakran meglepően kicsi, mindössze 6 és 8 cm közt mozog, amire a Kárpát-medencéből 

nem ismerünk példát. Ilyenek például a Taganskij-i 2. sír, a Vinogradnoe-i 5. kurgán, a Klin-Yar-i III. 

lelőhely 29. katakomba, valamint a Kalininskaya-i 30. kurgán 3. sírjának lemezei.297 A kárpát-

medencei példányoknak megfelelő hosszúságú háromszög alakú szarvlemezek csak Avilovskij I. 

lelőhely 1. kurgánjából,298 valamint a Novo-Bikkinskij-i kurgánjából ismertek.299 Az avar kori Kárpát-

medencei dorzális és frontális szarvlemezekhez méret és alak tekintetében leginkább hasonló 

íjapplikációkat jelen ismereteink alapján a Kárpát-medencétől keletre nagyobb számban csak a 

közép-ázsiai, pontosabban az Aral tótól keletre eső területeken honos ún. dzhetyasarskaya-i kultúra 

régészeti leletanyagában találhatunk. A dzhetyasarskaya-i leletanyagban ráadásul olyan sírokról is 

tudunk, amelyekből szarvanként két-két háromszög alakú szarvlemez került elő. Ilyenek például a 

tompak-asari 47., az altyn-asari 4 Ж temető 165., valamint a szintén altyn-asari 4 Т temető 488. 

kurgánokból közölt szarvlemez garnitúrák.300 Ugyan az említett közép-ázsiai leletanyag pontos belső 

kronológiájával nem lehetünk tisztában, annyi azonban bizonyos, hogy az említett temetők keltezését 

L. M. Levina azonban az első évezred első felébe helyezte: Tompak-asar – Kr. e. 1. századtól a Kr. u. 4. 

századig; Altyn-asar 4 Ж - 5–6. század fordulója; Altyn-asar 4 Т – Kr. e. 1. század és Kr. u. 4–6. 

század.301 Úgy tűnik, hogy a Levina által közölt többi íjapplikáció (Kos-asar 2, Altyn-asar А, В, Д, К, Л, 

М, О és Р temetőiből) ugyancsak meglehetősen korai: leggyakrabban azokat is a 3–4. századra, 
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esetleg az 5. századra, 6. század elejére datálják.302 Úgy tűnik tehát, hogy a háromszög alakú frontális 

és/vagy dorzális szarvlemezek Eurázsiában a kelet-európai leleteket megelőzve elsőként az Aral tótól 

keletre eső régióban jelennek meg a 3–5. században, esetenként feltehetőleg teljes dobozos 

szarvszerkezetet alkotva. Az 5–7. század folyamán a lemezek szórványosan a kelet-európai steppén is 

feltünedeznek, de sosem teljesen zárt íjszarvszerkezet részeként. Úgy tűnik tehát, hogy az avar kori 

Kárpát-medencei frontális és dorzális szarvlemezek, valamint az azok által alkotott szarvszerkezetek 

legpontosabb párhuzamait a 3–5. századi dzhetyasarskaya kultúra leletanyagában találhatjuk meg. 

Hogy a jelenlegi tudásunk szerint a nyilvánvalónak látszó forma- és szerkezettipológiai kapcsolat 

tényleges, közvetlen kapcsolatot, rokonságot, archetípust jelent-e vagy sem, további kutatások és 

részletvizsgálatok feladata eldönteni. Számunkra most csak annyi fontos, hogy a dorzális, egyenlő 

szárú háromszög alakú szarvlemezek invenciója az írott források szerint az egyébként is régi íjkészítő 

tradícióra visszatekintő, sőt: híres és minőségi íjakat gyártó műhelyeket303 felsorakoztató Közép-

Ázsiára lokalizálható. 

A kazárnak tekintett leletanyagban ugyancsak feltűnnek egyenlő szárú háromszög alakú 

szarvlemezek: ezeket az orosz kutatás a szarvak dorzális oldalára pozícionálja, ahogy azt a korábbi ún. 

hun-bolgár típusú íjszarvak esetében is tette.304 Ilyen dorzális szarvlemezeket ismerünk például a 

Salovskij-i IV. lelőhely 2. kurgánjából és a Novoaksajskij-i 13. kurgánból,305 valamint az Oboznoe-i 2. 

kurgán 1. temetkezéséből,306 de éremmel keltezett sírokban is előfordulnak, mint a Zhitkov-i II. 

temető 4. kurgánjának 1. sírjában (terminus post quem 717–720),307 vagy a Salovskij-i 1. kurgán 2. 

sírjában (terminus post quem 737–741).308 Ezek a lemezek a jellegzetes ún. kései kazár, nagy fejjel 

rendelkező laterális szarvlemezekkel együtt kerülnek elő és kivétel nélkül egyenlő szárú háromszög 

alakúak, hosszanti széleik sosem íveltek, csúcszárásuk pedig hegyben végződő alakú. A „kazár” 

dorzális szarvlemezek legsajátosabb jellemzője, ami csak a töredékes lemezekről hiányzik esetenként, 

azonban az alsó végzárás kialakítása: azokon ugyanis olyan V alakú bevágás található, ami egyes 

kutatók szerint a szarv dorzális oldalára felfekvő ideg számára készült.309 Ezek szerint a szóban forgó 

attribútum olyan, az íj reflexének mértékére utaló jellemző, amit túlzás nélkül tarthatunk a vizsgált 

„kazár” íj egyik fő – számunkra megismerhető – attribútumának. A V alakú kivágás hiánya a különféle 

dorzális szarvlemezeken tehát áttételesen azt jelzi, hogy az adott kivágatlan lemezt hordozó íj 

alapvetően különbözött a „kazár” íjtípustól. A közlések szűkszavúsága, illetve általában az orosz és 

ukrán nyelvű szakirodalom beszerzésének nehézségei miatt nem tudjuk eldönteni, hogy bizonyos 

további, az egyes „kazár” dorzális szarvlemezek esetében ismert jellegzetességek mennyiben 

tekinthetőek általános érvényűnek a teljes leletanyag vonatkozásában. Az alsó vég irdalása a Zhitkov-

i lemez esetében például olyan, a lemez polírozott külső felszínétől mélységében elválasztott-tagolt 

felületre korlátozódik, amihez hasonlót éppen a „kazár” laterális szarvlemezek alsó végein, valamint a 

markolatlemezek végein tapasztalhatunk. A Salovskij-i lemez átmetszeti rajzának pontossága miatt 
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pedig azt is megállapíthatjuk, hogy – legalábbis ennek a lemeznek az esetében – a lemez 

függőlegesen levágott hosszanti szélei szerint szarvba integrált éklemezről beszélhetünk. Savin és 

Semenov megállapítása szerint ezek a dorzális szarvlemezek nem teljesen fedték a szarvakat, hanem 

csak a húrvájat magasságáig értek fel,310 ennek megfelelően profilívük is általában közel egyenes, 

csak a felső végen tört, pont ott, ahol a laterális lemezek dorzális szélén, még a húrvájat alatt erős 

szögben törés figyelhető meg majd minden egyes lemezen. A „kazár” dorzális szarvlemezek közt 

azonban találunk a korábbi korszak leletanyagához kapcsolódó módon igen rövid példányt (Salovskij 

1. kurgán 2. sír: 12 cm hosszával a 26 cm hosszú laterális szarvlemezek alsó, egyenes szakaszának 

maximum a feléig érhetett fel a dorzális lemez)311, de középhosszú példányt is (Novoaksajskij 13. 

kurgán: a laterális szarvlemez fejjé kiszélesedése kezdetének magasságában ér véget a dorzális 

lemez), míg például a Zhitkov-i, egészen a húrvájatig, tehát a szögben tört íven túlérő példány 

megfelel Savin & Semenov meghatározásának. Végül egy olyan igazán korai, az előkerült 

éremmelléklet alapján a 7. század utolsó harmadára keltezett (terminus post quem 661–663), turqut-

kazárnak tartott temetkezést kell megemlítenünk, amelyik rendkívül sajátos szarvapplikációkat 

vonultat fel. A Podgornenskij IV lelőhely 14. kurgánja alatt feltárt bolygatatlan sírba helyezett 

töredékes íjapplikációk 312  közt egy töredékes laterális markolatlemez mellett 313  két laterális 

szarvlemezt,314 illetve két meghatározhatatlan, valószínűleg ugyancsak laterális szarvlemez töredéket 

találunk.315  A lemezeken kívül azonban egy, a félkör átmetszete alapján frontális szarvlécnek 

tekinthető íjapplikáció316 is előkerült a sírból. A szarvlécet sem az avar kori, sem az egykorú kelet-

európai vagy közép-ázsiai leletanyagba nem tudjuk bekötni: legközelebb hozzá talán a Gorbunov-féle 

4–5. típusú altáji frontális szarvlécek317 állhatnak – ennek is ellentmond azonban a tárgyalt szarvléc 

egyenlő szárú háromszöges alakja. Bizonytalanságunkat csak fokozzák a lelet lefelé szélesedő, illetve 

párhuzamos hosszanti szélű laterális szarvlemezei is, hiszen ezek formai párhuzamait csak a 10–11. 

századi hazai, illetve a 9–10. századi kaukázusi anyagból ismerjük. Nem elképzelhetetlen tehát, hogy 

a Podgornenskij-i íjapplikációk részben a korban egyedi, unikális példányok, részben pedig belső-

ázsiai formák kelet-európai egyszeri feltűnésének tekinthetőek, de semmi esetre sem a főként a 8. 

századra jellemző ún. „kazár” típusú íjszerelvények korai példányának vagy archetípusának. 
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Az eddig még nem említett volgai régiót egyedül a shilovkai 1. kurgán 2. sírjából előkerült és szinte 

teljesen épen megmaradt két dorzális szarvlemez képviseli,318 amely forma tekintetében – az 

alábbiakban részletezendő Talovyj-i lelet kivételével – az eddig említett kelet-európai leletektől, de az 

avar kori példányoktól is határozottan eltér. Meglepő módon a 7. század második felére, esetleg a 8. 

század elejére keltezhető319 shilovkai lemezek alakja leginkább a 10–11. századi rád-kishegyi és 

kónyadombi lemezekre hasonlít, elnyújtott arányaival, majdnem párhuzamos, csak kissé összetartó 

hosszanti széleivel és lekerekített csúcszárásával. A középső volga-vidéki sírokban jelentkező 

íjlemezekre (Shilovka, Novinki és Brusyany II) már Savin és Semenov is felfigyelt: ők úgy vélték, hogy 

azok a dél orosz steppevidék ún. hun-bolgár és kazár íjtípusok tulajdonságait egyesítik az által, hogy a 

garnitúrákból hiányoznak a dorzális markolati applikációk, de megtalálhatóak a dorzális 

szarvlemezek.320 

Ugyan közlői kazárnak, pontosabban a késői kazár korszakba tartozónak tartják és a 8. század végére, 

9. század elejére datálják a Talovyj-i II. lelőhely 3. kurgánjának 1. sírját, kulturális meghatározásukat a 

lelet íjapplikációi közül csak a laterális markolatlemezek támogathatják, de a szarvlemezek nem. A 

meglepő módon laterális szarvlemezek nélkül előkerülő dorzális szarvlemezpár – mint azt az 

alábbiakban látni fogjuk – éppen a shilovkai és a szaltovói típusú dorzális szarvlemezekkel 

rokonítható. A Talovyj-i szarvlemezek ugyanis igen jelentős hosszukkal (az ép lemez 27 cm, a 

töredékes megmaradt hossza 22,4 cm)321 biztosan végig értek a szarvon, ráadásul az ép példány 

csúcszárása lekerekített, a lemezek alsó végei pedig ferdén levágottak, tehát nincs rajtuk V alakú 

bevágás. A közölt keresztmetszeti és profilrajz alapján a lemezek hosszanti szélei lekerekítve élben 

végződnek és irdalatlanok. A Talovyj-i dorzális szarvlemezek tehát nem szarvba integrált éklemezek, 

hanem fedőlemezeknek tarthatóak. Ezzel a formai és szarvszerkezeti attribútumok alapján a Talovyj-i 

lemezek határozottan eltérnek a fentiekben röviden bemutatott ún. „kazár” dorzális szarvlemezektől 

és szarvszerkezettől. Mindez nyilvánvalóan cáfolja Glebov és Ivanov megállapítását, akik szerint a 

Talovyj-i íj a bizonyítéka annak, hogy a késői kazár periódusban is továbbélnek a korai kazár korszakra 

jellemző háromszög alakú dorzális szarvlemezek, vagyis a két típus közt tipo-evoluciós kapcsolatot 

tételeztek fel.322 Mint azt rövidesen látni fogjuk, a Talovyj-ban előkerült dorzális szarvlemeztípus nem 

a „kései kazár korszak” sajátja: jóval korábbi és más kulturális kötődésű sírokból is ismertek. A 

Talovyj-i, bolygatatlan sír egyúttal kitűnően példázza azt, hogy a merev, dorzális szarvlemezeket 

önállóan, laterális szarvlemezek nélkül is használták: a sírrajz tanúsága, és a szerzőpáros véleménye 

szerint az íjat felajzva helyezték a sírba.323 A sárrétudvari-hízóföldi 80. sír értékelésekor tehát az 

egyébként többé-kevésbé elfogadható (ajzatlan) íjszerkezeti rendben elhelyezkedő dorzális 

szarvlemezek miatt nem érdemes kételkednünk abban, hogy a sírba ép, valós íj kerülhetett. 

A 7. század végétől a gyakran egészen a 10–11. századig keltezett ún. szaltovói típusú frontális 

íjszarvapplikációk mellett ugyancsak általános a háromszög alakú dorzális szarvlemez: azok ugyanis 

szinte minden esetben előkerülnek az ún. csónak alakú frontális szarvlécecskék mellett. Megtaláljuk 
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őket így a mayacki-i temetőben,324a dmitrievskij-i 106., 169. és 173. katakombákban,325 a vlasovkai 2. 

kurgán 15 katakombájában,326 a krasnaya gorkai temető több temetkezésében,327 valamint a sidory-i 

34. kurgánban.328 (Sokatmondó, hogy amíg a csónak alakú frontális szarvlécecskék Dél-Szibériában is 

megjelennek, addig az elvileg a konstrukcióhoz tartozó dorzális szarvlemezek nem. 329 ) Csak 

érdekességként említjük, hogy egy, a 8. század utolsó harmadára éremmel keltezett és a kirovoi 2. 

kurgán 13. sírjából előkerült példány külső felszínén hosszabb rovásfelirat látható.330 E szarvlemezek 

egy része a shilovkai és a 10–11. századi hazai példányokra hajaz forma tekintetében (pl. Krasnaya 

Gorka 282. sír, Sidory 34. kurgán, Kirovo 2. kurgán), miközben előfordul köztük trapéz alakú 

(Dmitrievskij 106. katakomba), illetve alacsony, zömök, kissé domború hosszanti szélű lemez is 

(Vlasovka, 2. kurgán). A korábbi kelet-európai példányokkal szemben a szaltovói dorzális 

szarvlemezek a shilovkaihoz hasonlóan már teljesen végig érik a szarvat a rekonstrukciók szerint,331 

profilívük pedig a krasnaya gorkai 282. sír ép lemezét332 kivéve jóval kisebb, mint az avar kori Kárpát-

medencei, vagy a fentiekben felsorolt korábbi kelet-európai lemezeké. Noha sajnálatos módon az 

egyébként gyakorta közölt keresztmetszetek ellenére sem ismerjük a szaltovói dorzális szarvlemezek 

hosszanti széleinek kialakítását, irdaltságát-irdalatlanságát, a szarvkonstrukció ismeretében, vagyis 

laterális szarvlemezek hiányában azonban nagy bizonyossággal feltételezhetjük, hogy ezek a 

szarvlemezek fedő- és nem éklemezek lehettek. Az egyenlő szárú trapéz forma megléte, a 

lekerekített csúcszárás, a csekély profilív és a lemezek teljes szarvat végig érő hossza mind a hazai 

10–11. századi dorzális szarvlemezekkel rokonságot mutató attribútumnak tekinthető. 

Végül a kisebb-nagyobb eltéréssel a 8. század végére, a 9. századra keltezhető, a fenti formai 

csoportokba nem besorolható dorzális szarvlemezekről kell említést tennünk. Sajnálatos módon az 

ezekről rendelkezésre álló információk igen szegényesek: amíg a Mydlan-shaj-i temető 

szarvapplikációjáról közölt rajz kevéssé informatív, a szövegben pedig a tárgyról nem esik szó,333 

addig mind a középső Volga-vidéki Zolotaya Niva-i temető 2. sírjából előkerült két dorzális 

szarvlemez,334 mind a Sarkel, Belaya-Vezha-i gorodishche rétegeiből származó két lemez335 olyan 

mértékben töredékes, hogy a felsorolt lemezek egyike sem egyeztethető a fentiekben bemutatott 

típusokkal. A Mydlan-shaj-i 42. sír lemezéről mindössze profilvonalának közepes íveltségét 

állapíthatjuk meg, a nivai lemezek esetében ez erősebb. A lemezek alakja is csak az előbbi esetben 

tűnik biztosnak: ott háromszögről beszélhetünk – a sarkeli és nivai példányok azonban eredetileg 

akár trapéz alakúak is lehettek. Megemlíthetjük viszont, hogy amíg a sarkeli lemezek más 

szarvapplikáció nélkül kerültek elő, addig a nivai darabok olyan frontális szarvapplikációkkal 

egyetemben kerültek napvilágra, amiket nagy bizonyossággal rokoníthatunk a hazai frontális 

szarvlécekkel. Ezeken túl a Moshchevaya Balka-i 1978-as ép íj kapcsán közli V. N. Kaminskij egy 
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dorzális, egyenlő szárú háromszög alakú szarvlemez képét, amit a szöveg határozatlansága miatt336 

egyaránt értelmezhetünk az ép íjhoz tartozónak, mint mellékesen a területről gyűjtött leletanyagból 

származónak. Ezúttal azonban még kevesebbet tudunk meg: a lemez alakján túl mindössze annyit, 

hogy csúcszárása hegyes, ami a lelet (?) ún. „kazár” típusú laterális szarvlemezeivel kiegészülve 

egyértelmű technikatörténeti kapcsolatokra utal. A dorzális szarvlemezek a szaltovói típusú lemezek 

használatának megszűnésével – valószínűleg a 10–11. század fordulóján – eltűnnek a steppéről. Az 

ún. késői nomád leletanyagban már nem fordulnak elő, legyen szó besenyőkről, oguzokról vagy 

bármely más népről:337 példaképp említhetjük a dorzális szarvlemezek hiányát a sarkeli temetőben, 

Kalinovskij-ban vagy éppen a kalmükföldi Yashkul-ban.338 

Megfigyeléseinket összefoglalva megállapítható tehát, hogy a 10–11. századi Kárpát-medencei 

dorzális szarvlemezek legjellemzőbb formai és szerkezeti attribútumait elsősorban kizárólag Kelet-

Európában találtuk meg, felismerve egyúttal azt is, hogy a lemezcsoport invenciója minden 

valószínűség szerint a 3–4. században Közép-Ázsia területén történt. A hazai példányok közül a 

magyarhomorogi szarvba integrált éklemez tipológiai előzményei meglehetősen messzire nyúlnak: 

azokat akár az avar kori Kárpát-medencei, akár az ún. „kazárnak” mondott, 7. század végi, 8. századi 

leletanyagban megtalálhatjuk. Ettől a lelettől és egyetlen szerkezeti attribútumtól eltekintve, Savin és 

Semenov több alkalommal is hangoztatott véleményével339 szemben ezúttal – vagyis a dorzális 

szarvlemezek vonatkozásában – azonban a kazár és magyar íjapplikációk közt több szempontból is 

(alsó végzárás kialakítása és az íj reflexe, csúcszárás alakja, a profilív erőssége, a szarv fedettségének 

kérdése) inkább határozott eltérésekre bukkanhattunk, mint közeli tipológiai rokonságra utaló 

egyezésekre. A hazai dorzális szarvlemezek legjobb formai és szerkezeti párhuzamait az ún. szaltovói 

szarvapplikációk körében találtuk meg, – kiegészülve a kései kazárnak tartott Talovyj-i és a 7. század 

végi Shilovka-i leletekkel – noha a laterális szarvlemezek esetében az V.2. fejezetben tárgyalt 

nagyfokú egyezések miatt azt leginkább a kaukázusi régióból várhattuk volna. (Itt említjük futólag, 

hogy az újonnan kreált ún. Subotca-horizont lelőhelyeiben dorzális szarvlemezeket nem találunk.) 

Ezeket némi engedékenységgel akár a hazai leletek archetípusainak, tipológiai előzményeinek is 

tekinthetjük, különösen, hogy köztük megjelenik a Kárpát-medencéből is ismert trapéz alak 

(Dmitrievskij), és az olyan íj, aminek szarvaira csak egy-egy dorzális szarvlemezt ragasztottak 

(Talovyj). Sajnálatos módon mind az ún. korai és késői kazár, mind a szaltovói, mind pedig a kaukázusi 

„alán” szarvapplikációk részletes belső klasszifikációja, kronológiája, chorológiája és tipokronológiája 

kidolgozatlan, így nekünk sincs arra lehetőségünk, hogy a hazai formákat és attribútumokat pontosan 

beköthessük a kelet-európai leletanyagba. Így természetesen a hazai leletanyaggal kapcsolatban 

felmerülő szokásos kérdések (keletről hozott archaikus jelenség?, párhuzamos íjváltozás eredménye 

a stepperégióban? stb.) megválaszolását sem kísérelhetjük meg. Legvégül arra is rámutathatunk, 

hogy az egyes, a honfoglalás korához hasonlóan szűk periódusra keltezett kulturális egység dorzális 

szarvlemezei az általunk ismert kelet-európai leletanyagban sem jelentkeznek voltaképpen 

nagyságrendekkel nagyobb számban, mint a hazai példányok 10–11. századi leletanyagban. 

Mindebből e szarvapplikációk általános eurázsiai ritkaságára következtethetünk. 
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FRONTÁLIS SZARVLÉCEK A 10–11. SZÁZADI KÁRPÁT-MEDENCEI LELETANYAGBAN 

 

A kérdéses merev frontális szarvapplikációk funkcióját, íjon való helyzetét B. Nagy Katalin és Révész 

László ismerte fel és azonosította Hódmezővásárhely-Nagysziget 10–11. századi temetőjében feltárt 

63. sír leletanyagában. A szóban forgó sír rajzát, az applikációk rajzos és fényképes reprodukcióit, 

illetve a tárgyak leírásait még 1986-ban publikálták, a nyersanyag meghatározását elvégző Alice M. 

Choyke és Bartosiewicz László kísérő tanulmányával egyetemben.340 Meg kell azonban említenünk, 

hogy Kalmár János egy sajnos datálatlan, de e munkát, sőt talán a második világháborút is megelőző 

országos leletfelmérő útján a Szatymaz-Jánosszállás, Gróf Árpád földje lelőhely 2. sírjának frontális 

szarvlécét helyesen ismerte fel – erről a leletről készített és sajnos közöletlenül maradt jegyzetlapja 

tanúskodik.341 (165. ábra) Gyűjtésünk szerint frontális szarvlécek minimális számban jelennek csak 

meg a 10–11. századi Kárpát-medencében – jelenleg mindössze három esetről tudunk, ami a több 

mint 300 íjapplikációs sírnak kevesebb, mint egy százaléka. Mindhárom lelet sírból származik, közülük 

azonban csak egy közölt, a már említett nagyszigeti példány. Nem zárható ki azonban további 

szarvlécek előkerülése, illetve megbújása a még közöletlen leletanyagban. A Nagy Katalin és Révész 

László által feltételesen ekként említett szeredi I. temető 8. sírjának „csonttárgyát”342 ugyanakkor 

nem számítjuk ide: több hónapos szlovákiai kutatómunka során sem sikerült megtekintenünk a 

kérdéses tárgyat, de a nyitrai Régészeti Intézetben a szeredi ásatásokról őrzött dokumentációban 

sem akadtunk a nyomára. A dokumentáció átvizsgálása során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a 

közölt rajzokat tárgyfotók átrajzolásával készítették – erről a szóban forgó sír esetében könnyen 

megbizonyosodhattunk (166. ábra). Ez azonban valószínűtlenné teszi, hogy a rajz készítője a tárgy 

háromszög átmetszetét, netán húrvájatát kívánta volna érzékeltetni – valószínűbb, hogy pontosan 

ugyanazt rajzolta, mint amit a fényképen látott.343 Éppen ezért amíg maga a tárgy, avagy részletesebb 

képi dokumentációja elő nem kerül, nem számolhatunk vele frontális szarvlécként. Az említett 

szatymazi szarvléc sajnos korai ásatásból származik, ahol a dokumentációt mindössze egyetlen, a 

feltárt tárgyakat sírok szerint csoportosító leletlista képviseli, az íjapplikáció sírbeli helyzetéről tehát 

nem értesülhetünk.344 A harmadik lelet a gyulafehérvári Mentőállomás temetőjéből került elő. Annak 

ellenére, hogy a gyulafehérvári szarvlécpárról fénykép és rövid tárgyleírás345 is rendelkezésünkre áll, 

nem ismert, hogy az applikációk melyik sír mellékletei voltak. Az alábbiakban előbb a nagyszigeti és a 

gyulafehérvári szarvlécek fontosabb, illetve utóbbi esetben ismerhető adatait foglaljuk össze, majd a 

kutatásban eddig ismeretlen szatymazi példány részletes leírását és képi dokumentációját közöljük. 

Végül a Kárpát-medencei szarvléceket kíséreljük meg elhelyezni az általános eurázsiai íjapplikáció-
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változás tendenciáinak tükrében. Ennek fényében próbálkozunk meg a hazai példányok értékelésével 

is. 

A nagyszigeti szarvlécpár épen került elő – igaz, jelenleg az egyik léc két illeszkedő, de ragasztott 

darabban található. (175. ábra) Mivel az 1986-ban közölt tárgyrajzon és tárgyfotón ennek nyoma 

nem látható, valószínű, hogy a sérülés utólag, raktározás, restaurálás, stb. során történhetett. A 

szarvlécek bemutatását a keresztmetszettel kezdjük: az átmetszet a csúcsokban kb. 45° és 60°, ami a 

lécek közepe felé folyamatosan nő, az alsó végekre pedig teljesen ellaposodik. A lécek frontális széle 

azonban kissé lekerekített, tehát nem élre faragott. Ugyancsak szarvszerkezeti jelentőségű, hogy 

mindkét léc – profilból szemlélve – dorzális irányban kissé domború, a lécek szélei pedig irdalatlanok 

és a belső felszínnel határozott szögben törve találkoznak. A lécek frontális irányú alakja a csúcs felé 

erősen keskenyedik, szélességük tehát az alsó végen a legnagyobb (1,35 és 1,5 cm, szélességük a 

csúcsban kb. 0,5 cm), de megegyezik a lécek vastagsága (0,8 cm) is.346 Fontos megjegyezni azonban, 

hogy az egyébként szokatlanul nagyméretű szarvlécek (32,3 és 31,8 cm) hosszdimenziói határozott 

eltérést mutatnak: a lécek homlokhosszai közt 1 cm-es a különbség (8,7 és 7,7 cm). (Ennek 

megfelelően a homlokszakaszok és teljes hosszok arányszáma: 0,269 és 0,242.) Szintén eltérő a lécek 

alsó végzárásainak alakja (merőlegesen levágott, illetve elhegyesedő), valamint a húrvájatok alakja és 

mérete. Ezzel szemben nagyjából azonos magasságig húzódik fel a lécek alsó végének irdalása a külső 

felszínen. Az említett eltérések nem véletlenek: a szokatlanul nagy méret nyilván nehézségekbe 

ütközhetett a megfelelő méretű és ívű, nyersanyagként szolgáló agancs beszerzése – esetünkben 

tehát egyébként is még kevésbé várhatnánk minta, vagy sablon után készített, egymással nagy 

pontossággal megegyező applikációkat. A húrvájatok helyzetének, alakjának és méretének eltérése 

azonban olyan szándékosságot feltételez, amit nem magyarázhatunk a nyersanyag sajátosságaival, 

hiányosságaival. A minimális különbségek természetesen nem jelentenek lényeges aszimmetriát, 

ugyanakkor jelzik, hogy az íjszarvak szimmetriájára való törekvés ez esetben sem volt prioritás az íj 

készítése során. A lécek széleinek szabálytalan vonalvezetése ugyanakkor figyelmetlen, hanyag 

munkára utalhat, de ez következhet a nyersanyag jelentette korlátokból is. A húrvájatok eltérő alakja, 

nyílásmérete és mélysége magyarázható a kutatás által az avar kori szarvapplikációk kapcsán gyakran 

feltételezett húrkötözéssel, de nem zárhatjuk ki azt sem, hogy a mélyebb, szélesebb húrvájat 

kivájásának oka az eltérő szarvszög lehetett – például azon veszélynek az elhárítása, hogy az íj 

lövéskor leajzza magát. 

A nagyszigeti szarvlécpár kitűnő forráskritikai adottságokkal rendelkezik: az ásatók részletes helyszíni 

leírást, fényképeket készített az íjapplikációk sírbeli helyzetről. (168. ábra) Az ásatók ráadásul a 

magyar kutatásban egyedülálló módon a sírbeli helyzet részletes elemzését is közreadták a lelet 

publikációjakor, amihez csupán apró megjegyzéseket fűzhetünk az eredeti dokumentáció 

áttanulmányozása után.347 A sírleírás, sírrajz és sírfotók szerint a vázcsontok eredeti helyzetükben 

kerültek elő – az ásatók viszont a váz jobb oldala mellett fekvő vasveretes tegez esetében már a sír 

helyszíni dokumentációja során is rágcsálók általi bolygatást feltételeztek. Amíg a jobb combcsont 

mellett, a sír falánál feltárt markolatlemezpár bolygatatlanságát az ásatók egyértelműen meg tudták 

határozni, addig a két szarvléc helyzetével kapcsolatban már kénytelenek voltak feltevésekbe 

bocsátkozni. A „felső”, vagyis az alsó végén hegyesedő szarvléc ugyanis belső, irdalt felszínével 
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felfelé, a gerincen, azzal párhuzamosan került elő, miközben a másik szarvléc a lábszárakon 

keresztben, a gerinc tengelyével 55°-os szöget bezárva látott napvilágot, mégpedig húrvájattal a 

lábfejek irányába, tehát kelet felé fordulva. A szerzők első megközelítésükben azt feltételezték, hogy 

ép, felajzott íjat helyeztek a sírba: az alsó szarvléc ez esetben in situ helyzetét valószínűsítették, 

miközben a felső szarvléc furcsa helyzetét rágcsáló okozta bolygatással látták magyarázhatónak. 

Ugyanakkor helyesen ismerték fel, hogy ha a markolat és az alsó szarv pozícióját bolygatatlannak 

tekintjük, az applikációk sokkal inkább egy kifeszített, mint felajzott íj formáját adják vissza. Ehhez 

kapcsolódóan ugyancsak rendkívül fontos megfigyelés az is, hogy a markolatlemezek frontális 

széleikkel felfelé kerültek elő. Az íjat tehát Szőllősy Gábor terminológiája és meghatározása szerint 

„élire állítva” helyezhették a sírba:348 ezt részben alátámasztani látszik a felső szarv – bolygatottnak 

feltételezett – lefelé forduló szarvléce, az alsó szarvléc azonban oldalán fekve ennek ellentmond. Az 

íjapplikációk egymásnak többszörösen ellentmondó sírbeli helyzete végül arra vezette a szerzőket, 

hogy az íj mindkét szarvának letörését feltételezzék.349 Megállapításukat mi is elfogadhatjuk, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a mellkas csontjainak bolygatatlansága miatt valószínűtlen, hogy a felső szarvléc 

helyzetét rágcsáló okozta bolygatás következményének tekintsük. Azt is megállapíthatjuk, hogy a 

sírban a markolatlemezek egymáshoz viszonyított helyzete alapján biztosra vehető, hogy legalább az 

íj középső része épen került be a sírba. Az íjszarvak kapcsán azonban ilyen nyomra vezető adattal 

természetesen nem rendelkezhetünk, így az sem zárható ki, hogy a frontális lécek önmagukban, a 

szarvmagok nélkül kerültek a sírba. (Ide kapcsolódik az is, hogy a húrvájatok környékén kopásnak a 

személyes tárgyvizsgálat során semmi jelét nem tapasztalhattuk.) 

A gyulafehérvári két szarvléc háromszög átmetszetéről a leírásból értesülhetünk („bare având la 

capete secţiunea triunghiulară”), akárcsak a lécek hosszáról és szélességéről.350 A közölt fénykép 

(169. ábra) alapján megállapítható, hogy a szélesebb szarvléc homlokszakasza (a húrvájattól a csúcsig 

tartó része) letört, a fényképen nem szerepel. A laterális szarvlemezek töredékességének 

ismeretében, valamint az alábbiakban bemutatandó szatymazi szarvléc fényében csábító lenne azt 

feltételezni, hogy a szóban forgó gyulafehérvári szarvléc töredékessége szándékos, célja az íj 

használhatatlanná tétele volt – a lelőkörülmények ismeretlensége miatt a kérdést természetesen 

nyitva kell hagyjuk. Már említettük, hogy az agancsból faragott lécek egyike szélesebb (1 és 1,2 cm), a 

kép alapján alighanem masszívabb, és eredetileg talán kissé hosszabb is lehetett a másiknál. Az 

alábbiakban jóval fontosabb lesz viszont, hogy az ép szarvléc hossza a katalógus leírás szerint 17 cm, 

a törött példányé pedig 14 cm. A közölt kép alapján visszamért homlokszakasz : teljes hossz 

arányszáma nagyjából 0,186, így kb. 3,2 cm-es homlokhosszal számolhatunk. A két szarvléc a 

húrvájattól az alsó, épnek feltételezett végükig tartó szakaszaik tehát egyenlő hosszúak – a 

gyulafehérvári lelet tehát ebben is határozottan eltér a nagyszigeti példányoktól. Végül érdemes 

megemlíteni, hogy mindkét szarvléc szélei párhuzamosak egymással, nem összetartóak. 

Utolsó leletünk az 1934-ben, Szatymaz-Jánosszálláson, Dr. Gróf Árpád szegedi ügyvéd birtokán került 

elő földmunkák során. Feltárásra nem került sor, a több hónapig, januártól áprilisig tartó földforgató 

munkák során előkerült sírok mellékleteit a múzeum által kiküldött Kotormány János gyűjtötte be. A 

leletanyag síronkénti bontása ezért kérdéses, bár többségében helytálló lehet – éppen az elhúzódó 

és feltehetőleg csak sporadikusan előkerülő sírok miatt. A temető leletanyaga közöletlen maradt, de 
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a régió anyagának összefoglaló bemutatásaiban többször is szerepelt,351 Dienes István pedig az 5. sír 

övének rekonstrukcióját közölte.352 A temető rövid bemutatásakor Béres Mária is felfigyelt a temető 

2. sírjában található íjszarv applikáció sajátos alakjára, de a leletek sem képen, sem szöveges leírás 

formájában nem közölte.353 A szóban forgó tárgyat ugyanakkor tévesen szaltovói típusúnak nevezi, 

de képi párhuzamukként a Hódmezővásárhely-nagyszigeti 63. sír szarvléceit hozza.354 A szerző így 

feltehetőleg valójában nem a szaltovói régészeti kultúrkörre jellemző rövid, ún. csónak alakú, 

általában háromszög átmetszetű frontális szarvapplikációkra gondolt. Mindenesetre a nem szakszerű 

feltárás következtében a kérdéses 2. sírból összegyűjtött mellékletek teljességében ugyanúgy nem 

lehetünk bizonyosak, mint a leletek töredékességének kérdésében. Az előbbi szempontunkból azért 

fontos, mert a múzeumba a két laterális markolatlemez mellett csak egy frontális szarvléc került be, a 

feltételezhető másik szarvlécről nincs adatunk. Az utóbbi kérdés pedig a szóban forgó szarvléc 

töredékessége miatt fontos: a szarvlécnek ugyanis a gyulafehérvári szélesebb példányhoz hasonlóan 

ugyancsak a húrvájattól a csúcsig tartó homlokszakasza tört le és hiányzik. A szarvléc részletes leírása 

a következőekben olvasható: (176. ábra) 

Leltári száma: MFM 53.61.3. Megmaradt H 18,9 cm, legnagyobb SZ az alsó végen 1,3 cm, SZ középen 1,15 cm, 

legkisebb SZ a felső végen 0,9 cm. A léc V a felső végen 0,68 cm, középen 0,5 cm, az alsó végen 0,4 cm, legalul 

0,12 cm. A húrvájat mélysége 0,42 cm, a hátfal V mindössze 0,2 cm. T 13,15 g. Közel ép, agancsból faragott 

frontális szarvléc. A lécnek a húrvájat közepétől a csúcsig tartó szakasza letört, hiányzik, ettől eltekintve 

azonban tökéletesen ép példány. A léc átmetszete egyenlő szárú háromszög ívelt-domború szárakkal és 

lekerekített csúccsal – a merőlegesen levágott oldalszélek miatt a „háromszög” szárainak legalja egymással 

párhuzamos. A csúcsszög kb. 65–70°. Az átmetszet az alsó végtől kb. 4,5 cm-re ellaposodik, hogy az alsó végre 

teljesen lapossá váljon. A léc minden oldalról egyenes, csupán az alsó vég felkapó a külső felszín irányába – a 

léc meghatározta síktól kb. 0,9 cm magasságra emelkedik fel (az így bezárt szög 17–18°). A léc jobb oldali széle 

0,1–0,2 cm szélességben teljes hosszában függőlegesen levágott és viszonylag sűrű, vésett diagonális irdalás 

borítja. A léc baloldali széle a húrvájattól mért kb. 6 cm-től kezdődően függőlegesen levágott és sűrű, vésett 

diagonális irdalással borított. A húrvájat igen mély, a megmaradt része teljesen ép, rajta egyértelmű 

kopásnyom nem található. A lécet pont a húrvájatban törték el, a törésvonal merőleges a hosszanti tengelyre. A 

külső felszín sima, polírozott, törés nélküli ívű. Az alsó vég 5 cm magasságig meglehetősen kopott, de így is 

kivehető, hogy rendkívül sűrű, vésett diagonális keresztirdalással borított. A belső felszínt mély és széles árkú, 

kapart-vésett barázdás, hosszanti irdalás borítja. 

A 10–11. századi Kárpát-medencei szarvlécek összefoglaló értékelésekor a fentiek alapján a 

következőkben több formai és szerkezeti jellemzőt kell figyelembe vennünk (lásd lejjebb a 

táblázatot). A legfontosabbnak természetesen a lécek teljes hossza mutatkozik: már Nagy és Révész 

is felismerte a nagyszigeti lécek szokatlanul nagy méretét.355 Úgy tűnik azonban, hogy a nagyszigeti 

példányok mérete nem általános, sőt inkább sajátosnak tekinthető az egyébként is egyedi tárgyak 

közt: a három előfordulás három különböző méretet mutat. Ugyan a szatymazi szarvléc esetében a 

teljes hossz nem ismert, az általános 1:5-ös homlokszakasz aránnyal számolva kb. 24 cm-t kapunk, 

ami pontosan megegyezik a hazai honfoglalás kori laterális szarvlemezek átlagos hosszával. Ezzel 

szemben a gyulafehérvári ép szarvléc 17 cm-es hosszával (persze amennyiben a léc alsó vége nem 

törött) pedig jóval a 20 cm-es hosszsáv alatt található, sőt a legrövidebb ép szarvapplikációnak 
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tekinthető a korszak hazai leletanyagában. (252–253. ábrák) Ha azt feltételezzük, hogy a merev 

íjapplikációk, jelen esetben a frontális szarvlécek az íjszarvak teljes hosszát fedték, vagyis a lécek 

hossza meghatározza, de legalábbis irányadó a szarvak hossza tekintetében, akkor már e három lelet 

alapján megállapíthatjuk, hogy a frontális szarvlécek használatának alighanem nincs köze a 

korszakban az általános eurázsiai íjfejlődési egyik fő tendenciának feltételezett 356  – de nem 

bizonyított – szarvhossz növekedéshez. A hosszdiveritáshoz hasonlóan a két esetben ismerhető 

homlokszakasz-arányszámok a hazai laterális szarvlemez anyagon megfigyelhető két szélső értéket 

képviselik. (256–257. ábrák) Jóval fontosabb viszont, hogy mindhárom lelet esetében háromszög 

átmetszetet lehet regisztrálni, ami e tárgytípus szarvon való pozíciója mellett a legfontosabb, csoport 

meghatározó attribútumnak tekinthető. A háromszög átmetszetű frontális szarvléchez első pillanatra 

értelemszerűen egyenlő szárú trapéz keresztmetszetű famag illeszkedhet, ahol a szarvléc laterális 

oldalainak pontos folytatása lenne a szarvmag két ferde oldala (átmetszetben: a trapéz szárai). (180. 

ábra VII/B rajza) I. L. Izmajlov pontosan ilyen elvi rekonstrukciót készített az alább még részletezendő 

Zolotaya Niva-i szarvlécek kapcsán, azzal a különbséggel, hogy a homlokszakaszon elképzelése szerint 

a szarvmag fektetett téglalap alakúvá alakul át.357 (170. ábra) Ugyan Izmajlov szöveges magyarázattal 

e megoldásra nem szolgált, a végig trapéz átmetszetű szarvmag mellett ezt a lehetőséget sem 

zárhatjuk ki. Mind az előbbi, mind az utóbbi esetben a teljes szarv átmetszete egyenlő szárú 

háromszöget formáz, ami az applikációk különbözősége ellenére nagyon szoros szarvszerkezeti-

tipológiai kapcsolatot jelent a 10–11. századi Kárpát-medencei háromszög átmetszetű 

szarvszerkezetekkel. (Ezek tárgyalását részletesen lásd a következő, VIII. fejezeben.) Nem szabad 

elfelejtenünk azonban azt sem, hogy az egyetlen, a tárgyalt leleteknek megfelelő alakú frontális 

szarvapplikációval ellátott és épen maradt íj (Duguy Cakhir, Mongólia) szarvátmetszete inkább 

lapítottnak tűnik a közölt adatok alapján. A Kárpát-medencei frontális szarvlécek esetében tehát 

legalább háromféle lehetséges szarvmagkonstrukcióval kell számoljunk: egyenlő szárú trapéz; 

egyenlő szárú trapéz és téglalap; lapított (fektetett téglalap). (Az utóbbit lásd: 180. ábra VII/A rajzán.) 

A szarvszerkezetek vizsgálatában további segítséget nyújthat a szarvlécek széleinek kialakítása. Ez a 

nagyszigeti példányok esetében sima, a lécek laterális falai a belső felszín síkjával határozott szöget 

zárnak be és irdalatlanok. Ezzel szemben a szatymazi szarvléc szélei függőlegesen levágottak és 

irdaltak, ami egyértelműen e felületsíkok ragasztottságára és így egykori fedettségére utal. Ez a 

sajátos jellegzetesség két különböző szarvkialakítási megoldásra is utalhat. A bonyolultabb és nagy 

precizitást igénylő, de talán funkciótlannak, értelmetlennek tűnő megoldás szerint a szarvlécet kicsit 

besüllyeszthették a szarv famagjába – mégpedig a levágott szélek magasságáig. A másik, valószínűbb 

megoldásban a szarvmag nem szabályos egyenlő szárú trapéz alakú: a mag laterális oldalai egymással 

többé-kevésbé párhuzamosak a szarvléc levágott széleinek megfelelően, azok folytatásában. A szélek 

irdalását ez esetben azzal magyarázhatnánk, hogy a szarv egymással nagyjából párhuzamos laterális 

oldalait agancsból faragott, de a sírba be nem került, vagy pedig vékony, a földben elbomló anyagból 

(pl. szaru) készített lemezzel fedhették, s ezek felragasztásának megkönnyítésére szolgált a 

ragasztandó felületek irdalása. (Vö. még az V.4. fejezetrészben tárgyalt nagyszigeti és biharkeresztesi 

húrvájat nélküli laterális szarvlemezek kapcsán felmerült szarvkonstrukciós elképzelésekkel.) Míg 

tehát a nagyszigeti szélkialakítás inkább a szarvléc és szarvmag laterális oldalainak törés nélkül 

kontinuusan egymásba átmenő megoldására és így egyenlő szárú trapéz szarvmag-átmetszetre utal, 

addig a szatymazi szarvléc a szarvmag laterális oldalainak párhuzamosságáról és így téglalap 

szarvmag-átmetszetről tanúskodik. A szarv frontális nézetű alakja vonatkozásában már biztosabb 
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irányadással szolgálhat a vizsgált szarvlécek alakja: a nagyszigeti szarvlécek széleinek vonalvezetése 

alapján elkeskenyedő, csúcsba futó alakú szarv rekonstruálható. Ezzel szemben a gyulafehérvári és 

szatymazi példányok széleinek párhuzamossága miatt a hordozó szarvmag nem elkeskenyedő 

kialakítását feltételezhetjük. A szatymazi szarvléc arra is lehetőséget ad, hogy a hordozó íj 

szarvszögét megbecsülhessük, mert a léc alsó vége kb. 17–18°-al eltér a léc középső szakasza 

meghatározta síktól. Ennek alapján a szatymazi szarvléces íj egyik szarvszöge min. 20° körül 

alakulhatott. A szarvszög profilfotó hiányában a gyulafehérvári lécek esetében nem meghatározható, 

a nagyszigeti lécek alsó végei pedig nem törnek szögben. A nagyszigeti íj szarv-kar átmenet, vagyis a 

szarvszöget megadó íjszakasz a szarvlécek alsó végei után kezdődhetett, de természetesen nem 

zárhatjuk ki azt sem, hogy a nagyszigeti íj szarvszög nélküli típus volt, mit például a híres épen marad 

Yrzi-i íj (Baghouz, Szíria).358 A nagyszigeti lelet kapcsán végül arról is meg kell emlékeznünk, hogy a 

szarvlécek profilalakjának domborúsága miatt a teljes szarv profilalakja alapvetően eltér a 10–11. 

századi Kárpát-medencei szarvlemezanyag alapján rekonstruálható, egyenes, gyakrabban pedig a cél 

felé homorú szarvprofil-alakjával. (Mivel mindkét szarvléc mutatja ezt a formai jellegzetességet, ezért 

nagy valószínűséggel kizárható annak post-depozicionális deformáció következtében történő 

kialakulása.) Hasonló, a cél felé domború szarvkialakítás azonban rendkívül ritka, tudomásunk szerint 

csak az Altáj kokeli359 és ótürk leletanyagában fordulnak elő, utóbbira lásd például az alább még 

említendő kuraji,360 vagy a Besh-Tash-Koroo II. 3. kurgánjának leletét.361 

 

FRONTÁLIS SZARVAPPLIKÁCIÓK A 10-11. SZÁZADI KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 
 

 

Lelőhely 

teljes hossz homlokhossz 

(+arányszám) 

átmetszet profilalak szélek 
vonalvezetése 

szélkialakítás 

Hódmezővásárhely-
Nagysziget 63. sír 

32,3 cm 

31,8 cm 

8,7 és 7,7 cm 

(0,26 – 0,24) 

∆ (45°–60°) frontális irányban homorú, 
szögben törés nincs 

csúcs felé összetartó nincs 

Gyulafehérvár-
Mentőállomás 

17 cm 

14 cm (tör.) 

3,2 cm (0,18) 

n.a. 

∆ (n.a.) n.a. párhuzamos nincs (?) 

Szatymaz-Jánosszállás 
2. sír 

18,9 cm (tör.) n.a. ∆ (65–70°) egyenes, alsó végen 18°-os 
szögben töréssel 

párhuzamos függőlegesen 
levágott, irdalt 

 

A frontális szarvléces szarvszerkezetek vizsgálata után megjegyezzük még, hogy sem a szatymazi, sem 

a nagyszigeti szarvlécek húrvájatainak környékén nem sikerült kopásnyomokat felfedezni. A 

nagyszigeti húrvájatok határozott különbsége mellett érdemes arra is felfigyelni, hogy a szatymazi 

példány húrvájata ugyanúgy mélyen vágott, mint a nagyszigeti, alsó végén elkeskenyedő szarvlécé. A 

párban előkerült szarvlécek aszimmetriájának kérdését már érintettük, ezért itt csak annyit említünk, 

hogy mind a gyulafehérvári, mind a nagyszigeti esetekben csupán minimális, az íj mechanikájában és 

működésében vélhetőleg lényeges változásokat nem okozó eltéréseket fedezhettünk fel.  A 
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gyulafehérvári és a szatymazi szarvlécek homlokszakaszainak vélhetőleg szándékos, még a sírba 

kerülés előtt történt letörése rendkívül fontos jelenség, nemcsak azért, mert szoros kapcsolatot 

jelent a hazai laterális szarvlemezanyag ugyanilyen hátterű, intencionálisnak tekinthető 

töredezettségével, de azért is, mert az íjak eltemetésével kapcsolatos tevékenység mögött 

meghúzódó gondolati struktúrák egyezéséről tanúskodik, tárgytípustól függetlenül. Fontos íjtipológiai 

megállapítás, hogy a hazai szarvléces íjak – legalábbis a nagyszigeti és szatymazi példányok – laterális 

markolatlemezeik vonatkozásában semmiféle eltérést nem tapasztalhatunk a többi, 10–11. századi 

Kárpát-medencei, szarvlemezes és a szarvlemezek nélküli szettek markolatlemezeihez képest. (177. 

ábra) 

A Kárpát-medencei szarvlécek lehetséges párhuzamai után kutatva B. Nagy Katalin és Révész László 

két olyan szarvapplikáció típusra mutatott rá, amiket átmetszetükben és szarvon való 

elhelyezkedésük tekintetében hoztak összefüggésbe a hazai példányokkal.362 Az orosz és ukrán 

kutatásban ún. szaltovóinak nevezett frontális szarvlécecskéket, valamint a végükön drasztikusan 

kiszélesedő, általában a volgai bolgár leletanyagra jellemző applikációkat említették a szerzők. (171. 

ábra) Felfigyeltek azonban azokra a lényeges különbségekre is (pl. szaltovói típus rövidsége, a kései 

típus megvastagodása), amelyek miatt a közel- és kelet-európai frontális szarvlécek közt közvetlen 

tipológiai kapcsolat nem tételezhettek fel. A szerzők ezért egyrészt egyirányú, de több szálon futó és 

így párhuzamosan indukálódó tipológiai változás mellett érveltek, ami a 9–11. század folyamán a 

három frontális szarvapplikáció típus megjelenését eredményezte volna. Másrészt az általános 

íjváltozási tendenciát (tipokronológiai sort) is felvázolták: elképzelésük szerint a nagyszigeti, hosszú 

szarvlécek a szarvstruktúra megváltozásának első lépcsőjét képviselik, „amikor a vastagság még 

egyenletes, s a [húr]vájat környékén még nem növekszik meg, de a fegyveren való elhelyezkedés már 

újszerű”. A frontális szarvapplikációk ily módon felvázolt kétféle tipológiája közül azonban egyik sincs 

megfelelő módon alátámasztva. Már csak azért sem, mert a szaltovói típusú frontális 

szarvlécecskék363 egyes vélemények szerint akár már a 7–8. század fordulójától,364 de legkésőbb a 8. 

században megjelennek, használatuk a 9. században is folyamatos, miközben elképzelhető, hogy 

helyenként a 10. századot is megérik. A fegyveren való „újszerű elhelyezkedés” tehát nem a 9. vagy a 

10. század invenciója, az Kelet-Európában már jóval korábban is ismert volt – belső-ázsiai 

megjelenéséről pedig alább még lesz röviden szó. A megvastagodó csúcsvégződésű szarvapplikációk 

(a továbbiakban: vastag fejű csoport) közt pedig – mintegy önmaguknak ellentmondva – már a 

szerzőpáros is idéz olyan vastag fejű példányokat, amiket a kutatás 9. századra keltezett.365 Ekképp 

említik a kalinovkai, illetve a sarkeli leleteket. Az utóbbiak, tehát Sarkel-Belaya Vezha-i telepen 

előkerült példányok 366  a lelőhely stratigráfiai viszonyai alapján azonban nagy pontossággal 

keltezhetőek a 11. századtól, illetőleg a 10. század végétől kezdve.367 A kalinovka-i temető 54. 

kurgánjának 1. sírjában feltárt vastag végű frontális szarvapplikációját 368  semmiképpen sem 
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helyezhetjük a 9. századra: a sírban előkerült kengyel369 alapján még a 11. századi datálás is korinak 

látszik, sokkal valószínűbb a 12–13. század korhatározás.370 E szempontból tehát nemcsak a temetőt 

közlő V. P. Shilov tévedett, amikor a sírt a temető 8–11. századi horizontjába keltezte,371 de 

Medvedev is, aki Shilov keltezését táblázatában indoklás nélkül a 9–10. századra módosította.372 Ha 

egy pillantást vetünk a Medvedev által összegyűjtött többi leletre (Kylasovo gorodishche: 12/13–14. 

század; Solyanino: 12. század; Turov: 13. század),373 akkor egyértelmű, hogy azok közt sem találunk a 

12. század elé keltezhető példányokat. A bolgari és bilyari vastag végű szarvapplikációk374 esetében 

felmerülhet korai keltezés a Medvedev által adott széles, 9–14. századi periódus alapján, azonban a 

bizonytalan és általunk ellenőrizhetetlen adatra375 nem alapozhatjuk a típus első feltűnését. További 

példányok, így a például a Blizhnie Elbany-i (az Ob és a Bolsaya Rechka összefolyásánál, Barnaultól 60 

km-re délre) IX. lelőhely 1. kurgánjában feltárt vastag végű frontális szarvapplikáció kora is a 12–13. 

századra tehető,376 de szintén a 12–13. századra datálják az Osinki-i temető szarvapplikációit is.377 V. 

V. Gorbunov legutóbbi összefoglalásában a transzbajkáliai megvastagodó végű frontális 

szarvapplikációk (nála: 8. típus) 9–10. századi datálását említi, miközben az altáji leletek egy részét, 

így a srotski-i kultúra példányait378 a 11. század második felére és a 12. századra keltezte. A bilyari és 

bolgari leletekhez hasonlóan a transzbajkáliai leletek datálását nem tudtuk ellenőrizni. A fentiekből 

azonban így is meglehetősen egységes kép rajzolódik ki: a frontális, megvastagodó végű 

szarvapplikációk használata elsősorban 12–13–14. századokra tehető, mind Kelet-Európában, mind 

Dél-Szibériában. Legkorábbi példányaik a számunkra ismeretlen transzbajkáliai leletek lehetnek, 

esetleg a sarkeliek: azonban az utóbbiak is legkorábban a 10. század végétől datálhatóak – már 

amennyiben hitelt adhatunk az egyes stratigráfiai megfigyeléseknek, illetve az azokból összesített 

kronológiai sornak. (Nem kizárt, hogy a többi lelethez képest szokatlanul korainak tűnő sarkeli 

szarvapplikációk is inkább a 11/12–13. századra tehetők.) A hazai frontális szarvléceknek tehát a 

vastagfejű típushoz aligha lehet tipológiai köze – a Kárpát-medencében is csak minimális számban 

megjelenő applikációt aligha tekinthetjük a tőlünk keletre széles körben elterjedt leletek 

archetípusának. A továbbiakban ezért e típus formai attribútumainak elemzésétől el is tekinthetünk. 

A szaltovói típusú és a Kárpát-medencei szarvlécek összehasonlításakor két lényeges különbséget kell 

figyelembe vegyünk. Elsőként is a lécek hossza erőteljesen eltér: míg a hazai példányok a merev szarv 

közel teljes hosszát végigérik, addig a szaltovóiak 8 cm körüli, vagy az alatti hosszukkal mindössze a 

szarv felső felét fedhették be. (Az ezen applikációkkal együtt előkerülő, általában 18–20 cm körüli 

hosszúságú dorzális szarvlemezek bizonyítják, hogy a szaltovói típusú szarvak esetében a merev szarv 

hossza nem csökkent le.) Ugyancsak határozott különbség a két típus közt, hogy a szaltovói 

szarvlécek alsó felén, végén minden esetben megtalálható a szarvmag frontális élére felhúzott és a 

szarvlécre is felenyvezett ínréteg rögzítését megkönnyítő irdalás. Az ínréteg vége számára gyakran 
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külön lépcsős kiképzést is a szarvléc testébe faragnak. Ez tehát azt jelenti, hogy a szaltovói szarvtípus 

esetében az íjkarok ínrétege nagyjából a szarvak közepéig, rövidebb szarvlécek esetén pedig még 

magasabbra ért. Ezzel szemben a Kárpát-medencei három szarvléc egyikén sem találhatunk ilyen 

megoldást: a nagyszigeti és a szatymazi példányok esetében az irdalás csak alsó végeikre terjed ki, s 

ott sem markáns kialakítású. Ezen szarvléces szarvszerkezetnél tehát az íjkarok ínrétege véget ért 

még a szarvlécek előtt, vagy azok alsó végén – az alsó vég irdalása azonban az applikációt rögzítő 

kötözés számára is szolgálhatott. A különbség rendkívül fontosnak tekinthető, hiszen olyan 

készítéstechnikai eltérésről beszélhetünk, ami nem pusztán az applikációk szintjén, de az íj 

szerkezetében mutatkozik meg, de talán még mechanikai tulajdonságaiban is eltérést jelenthet. 

Talán nem túlzás azt sem felvetni, hogy a szaltovói típusú szarvlécek rövid kialakításának 

magyarázatát éppen ebben kereshetjük: az íjkészítők az ínréteget minél nagyobb magasságig 

igyekeztek felenyvezni a szarvra, az alighanem jobban ragasztható famagra, feláldozva ezzel 

szarvléceik hosszának jelentős részét. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az ép, teljesen megmaradt 

szaltovói szarvapplikáció szettekben mindig megtalálható a szarv dorzális oldalára ragasztott egyenlő 

szárú háromszög alakú lemez,379 de ez esetenként még a kései, vastagfejű példányokkal együtt is 

előfordul.380 Noha a Kárpát-medencében hasonló dorzális lemezek jelenléte kis számban igazolható 

(vö. az előző, VI. fejezetben elmondottakkal), az eddig előkerült három szarvléces lelet egyikében 

sem szerepelt ilyen – ez újfent csak lényeges szarvszerkezeti különbségre utal a két csoport között. 

Úgy tűnik tehát, hogy a szaltovói típus sem hozható egyértelmű összefüggésbe frontális 

szarvléceinkkel: közös jellemzőik kimerülnek háromszög átmetszetükben és frontális helyzetükben. 

További frontális szarvapplikációkra is ráakadhatunk azonban mind Kelet-Európában, mind Belső-

Ázsiában. Belső-Ázsiából a bezekliki ezer Buddha barlangok egyik, 9–10. századra keltezett 

freskójának részletét említhetjük.381 Az ott ábrázolt íj felső szarvának frontális oldalán ugyanis a hazai 

szarvléceknek megfelelő méretű és azokra igen hasonlító alakú szarvlécet láthatunk. (172. ábra) 

Fontosabb párhuzamnak tekinthetők a középső Volga-vidéki, Zolotaya-Niva lelőhely 1977-ben feltárt 

1. és 2. sírjának leletei. Ezeket már Savin és Semenov mint a nagyszigeti frontlécek legközelebbi 

párhuzamát említi 1989-ben,382 részletes feldolgozásukra azonban majd 10 évet kellet várni. A 

munkát elvégző I. L. Izmajlov maga is hangsúlyozta a nivai és a nagyszigeti szarvlécek hasonlóságát: 

mindkettőt ún. „különleges magyar típusú íjnak” („луки венгерского особого типа”) titulálva.383 

(173. ábra) A nivai lelőhely két sírjából előkerült szarvlécek mindegyikének homlokszakasza letört, 

hiányzik: talán már a sírokba is letörve kerülhettek. Emiatt sajnos a szarvlécek teljes hossza nem 

megállapítható – Izmajlov egyébként 1:3-os hosszarányú homlokhosszt tételezett fel megnevezetlen 
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párhuzamok alapján.384 A szarvlécek megmaradt külső felszíne teljesen irdalt – ez vagy az inazás 

húrvájatig történő felenyvezésére utal, vagy a szarvak külső borítására. A szarvlécek lekerekített 

szárcsúcsú egyenlő szárú háromszög átmetszetein kívül, alakjukban is egységesek: széleik 

párhuzamosak, csak az alsó végeken futnak hegybe. (Az Izmajlov által rekonstruált hibrid 

szarvmagszerkezetet385 fentebb már említettük.) Az egyes lécek közt azonban kisebb alaki eltérések is 

megfigyelhetőek. Így az 1. sír szarvlécpárja közül az egyik lényegesen rövidebb, csak enyhén homorú 

profilalakú, a hosszabbik pedig erősebben homorú. A 2. sír szarvlécének profilalakja még kevésbé 

homorú, már-már egyenes. Fontos megjegyeznünk, hogy a 2. sírban két, egyenlő szárú háromszög 

alakú, csúcsaikban szintén törött dorzális szarvlemez is előkerült. Az 1. sírból pedig két laterális 

markolatlemez ismert, amik nem meglepő módon nem különböznek az egykorú, Kelet-Európában és 

a Kárpát-medencében használt markolatlemezektől. Izmajlov nyomán magunk is el kell, hogy 

ismerjük: mindeddig a nivai szarvléceket tekinthetjük a hazai frontális szarvlécek legközelebbi 

tipológiai rokonainak, miközben a hazai példányok datálását közvetlenül megelőző, 8–9. századi 

kronológiai helyzetük a közvetlen kapcsolatot sem zárja ki. Az is elképzelhető tehát, hogy a nivai 

típusú szarvlécek a honfoglaló magyarsággal a Kárpát-medencébe kerültek, ahol némi íjszerkezeti 

változtatás (az ínréteg húrvájatig történő felhúzásának elhagyása) után kis számban a 10–11. 

században is használatban voltak. 

Ha most csak a szarvapplikációk frontális helyzetére koncentrálunk, akkor megállapíthatjuk, hogy az 

ilyen pozicionálású szarvapplikációk első hiteles feltűnése a Kr. u. első évezred közepére tehető.386 

Legkorábbi ismert megjelenése az 5. század második felére, 6. század első felére keltezhető Yakonur-i 

5. kurgán mellékletei közt található, ahol a frontális szarvapplikáció mellett, illetve azzal együtt még a 

két laterális, húrvájattal ellátott szarvlemez is szerepelt a szarvon.387 Az invenció helyszínének jelen 

tudásunk szerint egyértelműen az Altáj régióját tarthatjuk – a legkorábbi leletek ugyanis itt kerültek 

elő. Ezek közé tartoznak például az Uzuntal-i I. lelőhely legkésőbb a 6–7. századra keltezhető 1. 

kurgánjából előkerült szarvaplikációk. 388  (174. ábra) Ezek a hosszúkás, léc jellegű applikációk 

Gorbunov összefoglalása szerint (nála: 6–7. típusok) Tuvában a 7. század második felére, a 8. század 

első felére datálhatóak. 389  Sajnos a szarvlécek átmetszetéről, általános hosszáról, pontos 

előfordulásairól nem rendelkezünk információval: az uzuntali példányok (letört homlokhosszaikkal 

együtt) azonban formai és szerkezeti szempontból is jobban hasonlítanak a hazai 10–11. századi 

szarvlécekre, mint a szaltovói típusra. A típus tudomásunk szerint Altájra korlátozott elterjedése,390 

valamint az óriási időhiátus miatt nyilván téves lenne tipológiai kapcsolatot feltételezni a két típus 

közt. Az altáji leletek azonban egyértelműen bizonyítják, hogy már a szaltovói típusú szarvlécecskék 

első megjelenése előtt száz-kétszáz évvel ismert és használt volt a frontális pozíciójú szarvapplikáció. 
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Ha a Kr.u. első évezred második felében és a második évezred elején használt frontális 

szarvapplikáció típusokat mennyiségük és földrajzi elterjedésük szerint hasonlítjuk össze, talán 

közelebb juthatunk a jelenség gyökeréhez. A csak Kelet-Európából ismert szaltovói típuson kívül a 

többi frontális szarvapplikáció csupán csekély számban fordul elő, elterjedésük pedig a 12–14. 

századra keltezhető, s a legkésőbbi típust kivéve vagy csak Belső-Ázsiára, vagy csak Kelet-Közép-

Európára korlátozódik. E típusok ritka előfordulása arra utal, hogy csupán másodlagos megoldásként 

alkalmazták: az uzuntali és a nagyszigeti típusok korszakában a két laterális szarvlemezzel ellátott 

szarvstruktúrák domináltak, míg a vastag fejű típus használata idején a merev applikáció nélküli 

szarvszerkezetek kerültek előtérbe. Összefoglalóan megállapítható tehát, hogy a – szaltovói típust 

kivéve – a frontális szarvapplikációk sosem terjedtek el igazán, s nem is tekinthetjük őket valamely 

„új”, modern, jobb hatásfokú, teljesítményű íjtípus fő jellemzőinek. Az egyes frontális szarvapplikáció 

típusok olyan marginális jelenségeknek tekinthetőek tehát, amelyek használati ideje közti hiátusok, a 

típusok eltérő elterjedési területeit is figyelembe véve, eleve kizárják, hogy az egyes típusok közt 

általános tipológiai összefüggéseket, tipokronológiát kreáljunk, legyen szó akár több vonalon futó, 

párhuzamos, akár a lineáris tipológiai változásról. Mindezt megfelelően alátámasztja a hazai 

szarvlécek és a többi, eurázsiai frontális szarvapplikációk közti, alapvető szarvszerkezeti fontosságú 

attribútumok eltérése is (vö. a táblázattal). 

 

FRONTÁLIS SZARVAPPLIKÁCIÓK EURÁZSIÁBAN 
 

attribútum/ 
típus 

datálás elterjedés szarvhoz viszonyított 
applikációhossz (kb.) 

inazás felenyvezése a 
szarv közepéig 

dorzális háromszög 
alakú szarvlemez 

uzuntali típus 6–7. század Altáj 1:1 nem nincs 

szaltovói típus 8–9. század Kelet-Európa 1:2 igen van 

Zolotaya Niva-i típus 8–9. század középső Volga-
vidék 

1:1 igen 
egészen a húrvájatig 

van 

nagyszigeti típus 10–11. század Kárpát-medence 1:1 nem nincs 

vastagfejű típus 11/12–14. 
század 

Kelet-Európa és 
Belső-Ázsia 

1:2 és 1:1 igen és nem 
(a hossztól függően) 

nincs / van 

 

A hazai, nagyszigeti, szatymazi és gyulafehérvári frontális szarvléceket is ennek megfelelően, ebben 

az eurázsiai viszonyrendszerben értékelhetjük, mint lokális, elszigetelt, marginális jelenségeket. Jelen 

tudásunk szerint talán csak akkor tulajdoníthatnánk nekik markáns, a Kárpát-medencei íjváltozásban 

játszott jelentős szerepet, ha bebizonyosodna az őket hordozó szarvszerkezetről, hogy szarvmagjaik 

nem egyenlő szárú trapéz átmetszetűek voltak, hanem az applikációk lapított szarvmagon 

szerepeltek, amint az a 11–12. századi belső-ázsiai épen maradt íjakon megfigyelhető. 
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SZARVKONSTRUKCIÓK A 10–11. SZÁZADI KÁRPÁT-MEDENCÉBEN  

 

Bevezető megjegyzések 

Cs. Sebestyén Károly 1932-ben megjelent dolgozata óta a merev íjrészek szerkezetének kérdése – a 

nagyszigeti típus kivételével – nem merült fel a kutatásban: Sebestyén munkájának egységes, 

meggyőző jellege és egyértelmű megállapításai miatt a kutatás mintegy nyolcvan évig nem 

foglalkozott a problematikával. A honfoglaló magyarok íjának kutatása Szőllősy Gábor munkásságával 

a teljes íj rekonstrukciója felé fordult: az egyes íjrészek viszonyának, az íj reflexének, szarv- és 

markolatszögeinek vizsgálata került előtérbe. A régészeti kutatás ugyanakkor nem csupán elfogadta, 

de mondhatni agyonhallgatta Sebestyén szerkezeti megállapításait: mindössze egyetlen alkalomról 

tudunk, amikor a Sebestyén meghatározta szarvszerkezet említésre került, illetőleg némi módosítást 

javasoltak rajta a szerzők, de a szerkezet alapját, típusát nem kérdőjelezték meg.391 Hasonlóképp járt 

el legutóbb Želko Demo is, aki a valkóvári 92. sír szarvlemezeinek feldolgozása során a töredékeket a 

Sebestyén-féle szerkezetnek megfelelően rendezte el.392 Sebestyén rekonstrukciós rajzával viszonylag 

gyakran találkozhatunk különféle összefoglaló munkákban, ahol változtatás vagy tárgyalás nélkül, 

pusztán illusztrációként szerepelnek.393  Elemzésünkbe bevezetésképp mindenképpen tanulságos 

megvizsgálni egyrészt magát a Sebestyén feltételezte szarvszerkezetet, másrészt pedig elméleti 

rekonstrukciójának módszerét és érveit. Megfogalmazása szerint: 

„Erre az ékalakú falécvégre, ennek két oldalára voltak ráenyvezve a hosszú 

csontlemezek, úgy hogy csúcscsuknál (s valószínűleg az ideg beakasztására szolgáló 

hornyolásig) teljesen összeértek s erősen összevoltak enyvezve egymással… A hosszú 

csontlemezek tehát külső végükkel összeenyvezve, belső végükkel erősen széthajlottak, 

annyira, hogy a hajlékony karok két végét kétoldalt átfoghassák.”394 

Sebestyén egyébként is egyértelmű leírását még világosabbá teszi a tanulmányában közölt teljes 

íjszerkezeti rajz, amihez ráadásul az egyes íjrészek keresztmetszeteit is mellékelte.395 Sebestyén 

elképzelése szerint tehát a szarvmag („ékalakú falécvég”) nem ért végig a szarv teljes hosszában, 

mert nagyjából a húrvájat magasságában megszűnt, s onnantól a laterális szarvlemezek egymásra 

felfeküdve és összenyvezve futottak. Saját terminológiánkkal röviden megfogalmazva: a Sebestyén-

féle szarvtípus tehát részmagos konstrukció. Meglepetésünkre szerző egyetlen szóval sem említi, 

milyen adatok alapján készítette elméleti szarvrekonstrukcióját. Mindössze arról értesülünk, hogy 

„A magyar íj alakját és szerkezetét részben a csontlemezek, részben a ma is használatban 

lévő analógiák alapján tudjuk rekonstruálni.”396 (kiemelés az eredetiben) 

Ezzel szemben megállapíthatjuk, az ígért, az íjapplikációkat szerkezeti vonatkozásait összegző, az íj 

merev részeinek rekonstrukcióját célzó elemzése elmaradt. A szóban forgó tanulmányban ugyanis 
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egy rövid íjszerkezeti leíráson kívül397 mindössze egy íjszerkezeti információkat is tartalmazó rajzos 

ábrát találunk, ami az íj ajzatlan, ajzott és feszített állapotát mutatta be. Cs. Sebestyén azonban az így 

felvázolt merev íjszerkezeti jellemzők szöveges indoklását és adatokkal való alátámasztását 

teljességgel elmulasztotta. A szóban forgó szarvkonstrukcióban ugyanakkor nem nehéz felfedeznünk 

a Sebestyén által – egyébként briliáns módon – az avar kori Kárpát-medencei laterális, frontális és 

dorzális szarvlemezek illeszkedő szélei és egyező ívelései alapján rekonstruált szarvmodellt.398 A 

különbség mindössze annyi, hogy a 10–11. századi íjszarv esetében Sebestyén elhagyta a frontális és 

dorzális (ékalakú) lemezeket – mivel azok a honfoglalás kori leletanyagból nem kerültek elő. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a Sebestyén által feltételezett szarvszerkezet nem más, mint az avar 

korból ismert részmagos szarvmodell honfoglalás korba történő vetítése. Így a fentiek alapján teljes 

joggal állíthatjuk, hogy a Cs. Sebestyén-féle honfoglalás kori íjszerkezeti rekonstrukció elsősorban 

nem a vonatkozó tárgyak, vagyis a honfoglalás kori íjapplikációk vizsgálatán alapult. Megjegyezhetjük 

továbbá azt is, hogy a szerző az ígért – a vizsgált korszakra vonatkozóan mégoly kétes 

felhasználhatóságú és forrásértékű – ethnográfiai párhuzamok bemutatásakor sem tér ki e 

kérdéskörre.399 Az épen maradt íjakat ugyanis mindössze egy-egy – egyébként mindmáig közöletlen – 

18–19. századi mongol, baskír, szamojéd, stb. íj képviseli tanulmányában a hamburgi Museum der 

Völkerkunde-ból. Ezek azonban merev íjapplikációkkal nem bírván az eurázsiai merevszarvú reflexíjak 

általános formájának megismerésén túl Cs. Sebestyén számára csupán annyiban voltak segítségül, 

hogy a hazai honfoglalás kori íjszarvapplikációk frontális élirdalását az íjszarvakra felhúzott 

ínrétegekkel magyarázhatta. Nem hallgathatjuk el azonban azt sem, hogy Sebestyén felfigyelt két 

rendkívüli jelentőségű szarvszerkezeti attribútumra a laterális szarvlemezeken, s azok közül az egyiket 

jelenlegi tudásunk szerint is helyesen magyarázta.400 Ezek saját nevezéktanunk szerint: a fejes típusú 

lemezek frontális szélének irdaltsága, valamint az egyes lemezek dorzális szélein feltűnő irdalás. Az 

előbbiről már részletesen esett szó, az utóbbi attribútumot pedig e fejezet végén tárgyaljuk.  

A fentiekből már nyilvánvaló, hogy a 10–11. századi Kárpát-medencei szarvapplikációk 

szarvszerkezeti elemzésével mindeddig adós volt a honfoglalás kor régészeti kutatása, így a 

kérdéskörrel e disszertáció keretei közt való foglalkozásunk úttörő. Mivel a III.4. fejezetben már 

részletesen érintettük a szarvak rekonstrukciójának forrásait, lehetőségeit, a kutatás axiómaként 

elfogadott alapjait és általában módszereit, ezért alábbi fejezetben csak arra teszünk kísérletet, hogy 

a több mint fél évtizedes, a leletanyag vizsgálatával töltött személyes tárgyvizsgálataink során a 10–

11. századi Kárpát-medencei, rendkívül gazdag szarvlemezanyagban megfigyelt főbb szarvkonstrukció 

típusokat bemutassuk. Disszertációnk célkitűzésének megfelelően nem foglalkozunk a 

szarvapplikációk in situ sírbeli pozíciójáról készült fényképek vizsgálatával – noha azok esetenként 

rendkívül informatívnak bizonyulnak – csak és kizárólag a tárgyak attribucionális elemzése révén 

rekonstruálható leletekkel törődünk. Munkamódszerünk azon alapult, hogy egyes szerencsés 

esetekben, megfelelő mennyiségben és minőségben fennmaradt, így rekonstruálható leletek alapján 

szarvszerkezet-típusokat különítsünk el. Ennek során az egyes lemezek hosszanti, tehát frontális és 

dorzális széleink kialakításának megfigyelésén kívül jelentős mértékben támaszkodunk a szegecselt 

példányok szolgáltatta információkra, hiszen mindkét jellemző a szarvszerkezetről, vagyis az 

íjapplikációk szarvon való pozíciójáról, egymáshoz való viszonyáról árulkodik. Ezt követően arra 
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törekedtünk, hogy lehetőség szerint az egyes típusokra jellemző szerkezeti jelentőségű 

attribútumokat meghatározhassuk. Ezek vizsgálata révén ugyanis olyan eszközhöz juthatunk, amely a 

lelőkörülmények vagy a sírbeli kontextus miatt önmagukban nem rekonstruálható leletek, esetleg 

önálló szarvlemezek esetében is lehetőséget nyújt az egykor az applikációt hordozó szarv 

konstrukciójának megbecslésére, megítélésére. A közvetlenül rekonstruálható leletek közt is érdemes 

különbséget tennünk a belőlük megépíthető szarvkonstrukciók valószínűsége, bizonyossága szerint: 

ideális esetben – természetesen ezekből van a legkevesebb – a lemezek attribútumai, illeszkedő 

felületei kizárólag egyféle szarvkonstrukciót engednek meg, míg gyakrabban előfordul, hogy a 

szarvszerkezeti típus egyértelmű, de annak különféle méretei nem. Szerencsére az a legritkább, 

amikor a lemezekből többféle, egymástól alapvetően eltérő szarvszerkezeteket (különböző típusokat) 

is megépíthetünk. Mielőtt a szarvtípusok bemutatására térnénk, azt is be kell vallanunk, hogy e 

fejezet bizonyító erejű adatait csupán fényképes formában mutathatjuk be, mert a 

rekonstrukciókhoz tartozó szarvapplikációk egyesével történő részletes leírása és elemzése 

szétfeszítené e disszertáció kereteit. A fényképes dokumentáció bemutatását éppen ezért 

igyekeztünk minél egyértelműbbé tenni e szempontból: a rekonstruált leletek szarvlemezeit minden 

esetben maguknak a lemezeknek a bemutatásával kezdjük (előlap, hátlap és élfotók, esetenként 

részletfotó), majd miután a gyurmaragasztó segítségével a lemezek attribútumai alapján 

meghatározott szarvmagot megformáltuk, az így képzett szarvmagról a rá helyezett lemezekkel 

együtt több oldalról fényképfelvételeket készítettünk. Elemzésünk áttekinthetősége érdekében a 

rekonstruált szarvak méretadatainak közlésétől is eltekintettünk, s csupán a konstrukciók leírására, 

jellemzésére koncentráltunk. 

 

 

Szarvszerkezetek és típusaik 

Magától értetődik, hogy szarvszerkezeti vizsgálatainkat a szarvasi Velki halom 5. sírjából előkerült, és 

az ásató, Dienes István által paraffinba áztatva in situ kiemelt és megőrzött, szinte teljesen épnek 

tekinthető íjszarvval kezdjük. (202. ábra) A szarvasi lelet kézzelfogható és cáfolhatatlan bizonyítéka az 

adott íj egyenlő szárú háromszög átmetszetű szarvszerkezetének: a két laterális szarvlemez alkotja a 

háromszög szárait, míg a szarv dorzális oldalát egyenlőszárú háromszög alakú, értelemszerűen 

húrvájat nélküli szarvlemez fedi. Annak ellenére, hogy a dorzális szarvlemez kissé elmozdult, és 

becsúszott a szarv belsejébe, a lelet pontosan tükrözheti nem csupán az eredeti íjszarv szerkezetét, 

de méreteit is. E helyütt mindössze annyit jegyzünk meg, hogy a laterális szarvlemezek közrezárta 

szög nagyjából 60–70° körüli. Rendkívül fontos ugyanakkor, hogy a fejetlen laterális szarvlemezeknek 

sem a frontális, sem a dorzális szélein nem vehettünk ki a vizsgálat elvégzése során irdalást, vagy 

levágott kialakítást – noha természetesen a szarv belsejébe csúszott, illetve részben földdel fedett, 

mosatlan szélszakaszokról e tekintetben nem nyilatkozhatunk. Ugyancsak irdalatlanoknak és 

levágatlanoknak bizonyultak a dorzális szarvlemez hosszanti szélei – a szarvat alkotó mindhárom 

lemez hosszanti széle tehát elkeskenyítve-kissé lekerekítve élben végződő, irdalatlan. Ez a 

megállapítás rendkívüli jelentőségű a 10–11. századi Kárpát-medencei fejetlen szarvlemezanyagra 

vonatkozóan. A szarvasi ép szarv ugyanis azt bizonyítja, hogy a háromszög átmetszetű 

szarvkonstrukcióban a laterális és dorzális lemezek széleinek nem kell érintkezniük, egymásra 

felfeküdniük, vagyis a levágatlan és irdalatlan szélű szarvlemezek esetében is feltételezhetjük a 
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szóban forgó szarvkonstrukció alkalmazását. Másképp fogalmazva: a háromszög átmetszetű 

szarvszerkezet megépíthető anélkül, hogy a laterális szarvlemezek frontális vagy dorzális szélein a 

szarvszerkezetre utaló nyomokat hagynának a készítés során.  

Másodikként említendő, hasonló információs horderejű leletünk a sokáig elveszettnek hitt és a 

székesfehári Rádiótelep/Bikasziget A. jelű sírjából előkerült rejtélyes funkciójú „csontlemezecskepár”. 

Személyes tárgyvizsgálatunk során bizonyságot nyert, hogy a lelet valójában egy szegecselt laterális 

szarvlemezpár csúcstöredéke. (211. ábra) Szerencsés módon a rézötvözetből öntött szegecs in situ 

maradt, a két laterális lemeztöredéket jelenleg is eredeti helyén tartva: a lemezek a szegecs szárán 

semelyik irányba nem tudnak mozogni. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy a lelet hűen megőrizte 

az egykor az applikációkat hordozó szarv csúcsának méretét és alakját. A szarvszerkezet ezúttal is 

egyenlő szárú háromszög átmetszetű – nagyjából 40°-os közrezárt csúcsszöggel. A laterális lemezek 

frontális szélei pontosan illeszkednek egymáshoz, és a szarvasi lelettel megegyező módon lekerekítve 

élben végződők és irdalatlanok, tehát nem fekszenek fel egymásra, csak érintkeznek. Ugyanakkor a 

laterális lemezek dorzális szélei itt már ferdén befelé levágottak, széles és sík felszíneiket pedig sűrű, 

markáns irdalással borították. A lemezek az egymással bezárt szög miatt azonban úgy fordulnak, hogy 

dorzális széleik levágott felületei pontosan egy síkba kerülnek. Ennek alapján teljes joggal 

feltételezhetjük a rádiótelepi sír szarvának dorzális fedettségét, azok közül is azt a típust, amikor – 

szemben a fent bemutatott szarvasi lelettel – a fedőlemez teljesen ráhúzódik a laterális lemezek 

dorzális széleire. Sajnálatos azonban, hogy a rádiótelepi szegecselt szarvmaradvány laterális 

lemezeiről nem dönthetjük el, hogy fejesek, vagy fejetlenek voltak-e, hiszen a lemezek húrvájattól 

lefelé eső része letört és hiányzik. 

Harmadik leletünk a még közöletlen algyői temető 38. sírjából került elő.401 E helyütt a sír két 

szarvlemezpárja közül csak a rövidebbiket fogjuk tárgyalni, de a csatlakozó fényképeken a hosszabbik 

szarvlemezpár – kevésbé sikeres és kevésbé egyértelmű – konstrukciós kísérletét is bemutatjuk. 

(181–183. ábrák) A szarvkonstrukciót ezúttal már két bizonyosan fejetlen laterális szarvlemez alkotja, 

amik azonban az fenti példáktól eltérően sem szerencsésen ép pozíció és in situ kiemelés/megőrzés, 

sem pedig helyén maradó szegecs hiányában nem maradtak meg in situ. A lemezek csúcsától 

azonban kb. 1,2–1,3 centiméterre, a dorzális szélekhez kicsit közelebb meglehetősen nagy átmérőjű 

(0,45–0,5 cm), ovoid alakú fúrt lyuk található mindkét szarvlemezen. A lyukak átmérője a belső 

felszín felé kissé nő, széleik pedig mindkét felszínen teljességgel kopatlanok. Mivel rozsda okozta 

elszíneződésnek sincs nyoma, így valószínű, hogy nem vas, hanem talán inkább fából faragott rögzítő 

szegecs, esetleg díszítő, jelző szerepű szalag számára szolgálhattak a lyukak. Mivel a két ép 

szarvlemez alakja és méretezése tökéletesen megfelel egymásnak, ezért értelemszerűen egy párt 

alkotnak és azonos szarvon szerepelhettek egykor. (Összetartozásukat egyértelműen bizonyítja, hogy 

húrvájataik egyeztetésekor az alsó végük irdalása azonos magasságban kezdődik, valamint, hogy a 

lemezeken megfigyelhető törések tökéletesen megfelelnek egymásnak: mindkét lemez hosszában, a 

tengely mentén kettéhasadt, de a húrvájatoknál és a lemezek közepén is egy-egy, a tengelyre 

merőleges törésvonal is húzódik.) A két lemez alkotta egykori szarvszerkezet a fúrt lyukak 

egyeztetésével pontosan meghatározható: a lyukak ugyanis akkor és csakis akkor kerülnek egy 

vonalba – pontosabban akkor lehet a fúróeszközt szimbolizáló, egyenes, hengeres testű pálcikát 

átdugni rajtuk – ha a lemezek frontális szélei átfedik egymást. A jobbra nyíló lemez frontális széle 
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befelé ferdén levágott és irdalt – erre a balra nyíló lemez lekerekítve élben végződő, irdalatlan 

frontális széle pontosan felfekszik. Ebben a pozícióban ráadásul a lemezek befelé ferdén levágott és 

irdalt dorzális szélei is egy síkba kerülnek. Az így létrejövő szarvkonstrukció újfent csak egyenlő szárú 

háromszög átmetszetű (a csúcsszög kb. 45–55°), a szarv dorzális oldalára pedig a laterális lemezek 

dorzális széleire ráhúzódó fedőlemez rekonstruálható. 

Negyedikként bemutandó leletünk az 1928-ban kiásott, de máig közöletlen kiszombori B temető 217. 

számú sírjából származik. (195–196. ábrák) A sírból előkerült négy laterális szarvlemez számos 

töredékként maradt ránk: a lemezek kisebb, felső szakasztöredékei a nagyobb méretű, alsó és 

középső lemezekhez sajnálatos módon nem illeszkednek. (Így ez utóbbiak fényképeinek közlésétől itt 

eltekintünk.) A felső szakasztöredékeket két laterális fejetlen szarvlemez maradványainak 

határozhatjuk meg. Ezúttal ugyan nem áll rendelkezésünkre szegecs, vagy szegecslyuk, de a lemezek 

egymáshoz való viszonya és az általuk egykor alkotott szarvszerkezet bizonyos attribútumaik 

egyeztetése révén kizárásos alapon, de egyértelműen megállapítható. Mindkét lemez frontális 

szélének kialakítása ugyanis rendkívül markáns: a balra nyíló lemez (valójában csak homlokszakasz) 

kérdéses széle erősebben lekerekített, élben végződő és irdalatlan, míg a jobbra nyíló lemeztöredék 

teljes hosszában a frontális szél befelé ferdén levágott és erősen irdalt. Mindkét lemez dorzális széle 

megmaradt teljes hosszában befelé ferdén levágott és irdalt – a rádiótelepi és algyői 38. sírok 

leleteihez hasonló széles sík felületeket alkotva. A 195. ábrán látható fényképek tanúsága szerint e 

határozott szélkialakítások nem támogatják sem a Sebestyén-féle, a csúcsszakaszon egymásra 

felfekvő laterális lemezekből álló szarvkonstrukciót, sem pedig az eddig még nem említett, csak a 

csúcsban összeérő, vagy a csúcs felé erősen összetartó laterális lemezekből álló, négyzet, vagy 

téglalap alapú ékalakú szarvmagos szarvkonstrukciót. A vastagon levágott szélek egyeztetésekor 

azonban kiderült, hogy a balra nyíló szarvlemez lekerekített frontális széle és a jobbra nyíló lemez 

levágott, irdalt széle összeilleszthető – pontosabban: tökéletesen megfelelnek egymásnak. Az utóbbi 

lemez levágott, vastag széle – illetőleg a lemezek általános átmetszeti íve – tehát pontosan 

meghatározza a lemezek közrefogta szarvmagot, ami ezúttal is háromszög átmetszetűnek bizonyult. 

E pozícióban a lemezek levágott és irdalt dorzális széleinek síkjai pedig – akárcsak Algyő és Rádiótelep 

esetén – ugyancsak egy síkba kerülnek, ami lehetőséget ad a laterális lemezek dorzális széleire is 

ráhúzódó dorzális szarvlap feltételezésére. 

Az algyői 38. sír rövidebbik szarvlemezpárja és a kiszombori B temető 217. sírjából ismert 

szarvlemezek alkotta szarvkonstrukció tehát pontosan megegyezik, vagyis egy típusba sorolható. 

Nem szaporítva tovább a szót, megállapíthatjuk, hogy az alábbiakban még komoly szerepet kapó, de 

itt csak fényképeken bemutatott magyarhomorog-kónyadombi 103. sír laterális fejetlen 

szarvlemezpárjából – kizárólagos jelleggel – ugyanez a szarvszerkezet építhető meg. (190–191. ábrák) 

Ezeknél a leleteknél kisebb bizonyossággal rekonstruálhatunk háromszöges szarvszerkezetet azokban 

az esetekben, amikor a laterális (fejetlen) lemezeken csak az egyik, vagy csak a másik szélkialakítás 

jelenik meg. A szatymaz-jánosszállási Gróf Árpád földjében kiforgatott temető 8. sírjából előkerült 

fejetlen szarvlemezpár, illetőleg az ugyancsak vas szegeccsel (is) rögzített tiszaeszlári szórvány 

csúcstöredék-pár (JAM 63.457.1) esetében csak a lemezek egyikének frontális széle befelé ferdén 

levágott és irdalt kialakítása ad iránymutatást – e lemezek dorzális szélei ugyanis elkeskenyítve vagy 

lekerekítve élben végződők és irdalatlanok. A frontális szélek egyeztetése révén azonban a szatymazi 

és tiszaeszlári leletek háromszög átmetszetű szarvkonstrukciója is nagy valószínűséggel 

feltételezhető. (204. és 212/1. ábrák) (A tiszaeszlári szórvány kapcsán természetesen még a lemezek 

típusba sorolása is kérdéses, hiszen nem dönthető el, hogy eredetileg fejesek, vagy fejetlenek voltak-
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e.) Ezzel szemben a mezőtúr-vízközi 2. sírból előkerült laterális szarvlemezekből feltételesen 

rekonstruálható háromszög átmetszetű szarvszerkezetre mindössze a lemezek dorzális széleinek 

ferdén befelé levágott és irdalt, meglehetősen keskeny síkjainak egyeztetése révén 

következtethetünk. (199–200. ábra) A szatymazi, a tiszaeszlári és a mezőtúri laterális 

szarvlemezgarnitúrák kitűnően példázzák így a szarvszerkezeti szempontból kevésbé 

információgazdag, következményképp pedig bizonytalan rekonstrukciós lehetőségű leleteket. Talán 

említenünk sem kell, hogy a 10–11. századi Kárpát-medencei szarvlemezek nagyobb része sajnos 

ebbe a kategóriába tartozik. Ezekről a szarvlemezgarnitúrákról a laterális szarvlemezek attribucionális 

viszonyaival és klasszifikációjával foglalkozó (V.1) részfejezetben található, „Fejetlen szarvlemezek a 

Kárpát-medencében” című, valamint a következő részfejezetben (VIII.3) olvasható, „Dorzálisan fedett 

szarvak (levágott-irdalt dorzális szélű szarvlemezek)” című táblázatok tájékoztatnak. A két táblázat 

adatainak összehasonlítása után láthatjuk, hogy az eddig bemutatott leleteken kívül meglehetősen 

sok olyan fejetlen szarvlemezgarnitúrával számolhatunk a 10–11. századi Kárpát-medencében, ahol a 

frontális és dorzális hosszanti szélek kialakítása (levágása és irdalása) révén a szarvszerkezetet 

rekonstrukciója megkísérelhető. 

 

Levágott és irdalt frontális és dorzális szélű 
laterális fejetlen szarvlemezek (I/b-f lemeztípus) 

1. Dabas, (Gyón)-Paphegy 1. sír 

2. Hajdúszoboszló-Árkoshalom 248. sír 

3. Karos-Eperjesszög III. temető 14. sír 

4. Magyarhomorog-Kónyadomb 23. sír 

5. Magyarhomorog-Kónyadomb 81. sír 

6. Nemesócsa 7. sír 

7. Örménykút 52. lh. 1. sír 

8. Pilin-Leshegy I. sír 

9. Vörs-Papkert B 500. sír 

 

Csak frontálisan irdalt, levágott szélű laterális 
fejetlen szarvlemezek (I/b-0 lemeztípus) 

1. Algyő 15. sír 

2. Békés-Povád 58. sír 

3. Hajdúszoboszló-Árkoshalom 128. sír 

4. Hajdúszoboszló-Árkoshalom 145. sír 

5. Hajdúszoboszló-Árkoshalom 244. sír 

6. Magyarhomorog-Kónyadomb 9. sír 

7. Sarkadkereszút, Csapháti legelő 81. sír 

8. Sárrétudvari Hízóföld 94. sír 

9. Sárrétudvari Hízóföld 247. sír 

10. Sárrétudvari Hízóföld 251. sír 

11. Sárrétudvari Hízóföld 258. sír 

12. Sárrétudvari Hízóföld 259. sír 

13. Sárrétudvari-Poroshalom 1. sír 

14. Tiszanána, Cseh tanya 5. sír 

 

Csak dorzálisan irdalt, levágott szélű laterális 
fejetlen szarvlemezek (I/a-f lemeztípus) 

1. Deszk D temető 57. sír 

2. Karos-Eperjesszög II. temető 14. sír 

3. Kiszombor B temető 12. sír 

4. Mezőtúr-Vízköz 1. sír 

5. Sarkadkereszút, Csapháti legelő 12. sír 

6. Szatymaz-Jánosszállás, Katonapart 3. sír 

7. Szeged, Csongrádi sugárút 1. sír 

8. Szeged-Öthalom V. lelőhely 150. sír 

9. Tiszavasvári, Aranykerti tábla 3. sír 

10. Valkóvár 92. sír 

 

Levágatlan és irdalatlan frontális és dorzális szélű 
laterális fejetlen szarvlemezek (I/a-0 lemeztípus) 

1. Ismeretlen lelőhely, MNM (55.12.2–4) 

2. Kenézlő-Fazekaszug I. temető 16. sír 

3. Kenézlő-Fazekaszug II. temető 50. sír 

4. Nagytarcsa-Homokbánya 6. sír 

5. Rakamaz-Strázsadomb 3. sír 

6. Sárrétudvari-Hízóföld 181. sír 

7. Sárrétudvari-Hízóföld 183. sír 

8. Sárrétudvari-Hízóföld 185. sír 

9. Szeged-Öthalom, nyugati domb 9/IV. sír 

10. Újkígyós, Skoperda tanya 3. sír 

 

 

A 10–11. századi Kárpát-medencei fejetlen laterális szarvlemezek ily módon egységes szempontok, 

vagyis a szerkezeti jelentőségű attribútumok szerinti rendszerezése lehetőséget ad egyrészt arra, 
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hogy megbecsüljük az e táblázatokban szereplő szarvlemez garnitúrák jelentőségét a 

szarvkonstrukciók kutatása vonatkozásában, másrészt pedig iránymutatásul szolgál e garnitúrák 

alkothatta szarvtípusok előzetes meghatározására. A befelé ferdén levágott, irdalt frontális 

szél(szakaszú) leletek (I/b-f szerkezeti lemeztípus) esetében már látatlanban is nagy valószínűséggel 

feltételezhetjük a dorzálisan fedett háromszöges szarvszerkezetet. Ugyancsak valószínű a frontálisan 

befelé levágott és irdalt frontális szélű garnitúrák, lemezek (I/b-0 szerkezeti lemeztípus) alkotta 

szarvkonstrukció háromszöges átmetszete, azzal a különbséggel, hogy ezúttal a szarv esetleges 

dorzális fedettségének megállapítására nincs lehetőségünk. A befelé ferdén levágott, irdalt dorzális 

szélű, de irdalatlan és levágatlan frontális szélű lemezek (I/a-f lemeztípus) szarvrekonstrukciója már 

sokkal ingoványosabb talajon kell megálljon: ebben az esetben a dorzális szélek síkjainak egyeztetése 

vezethet megkérdőjelezhető eredményre. A dorzális szarvoldal kialakítását ugyanis egyaránt 

elképzelhetjük sík lapként, mint enyhén domború, vagy éppen homorú felületként. A meghatározás 

különösen azokban az esetekben problémás, amikor a dorzális szélek kialakítása nem markáns, vagy 

nem konzekvens. Végül, de nem utolsósorban azokat a lemeztípusokat (I/a-0) említhetjük, amelyek 

esetében sem a dorzális, sem pedig a frontális hosszanti lemezszélek kialakítása nem jellemző 

szarvszerkezeti szempontból, vagyis levágatlan és irdalatlan. Mint e fejezetrész elején láttuk, a 

szarvasi lemezek is ebbe a szerkezeti lemeztípusba tartoznak, s egyúttal beszédesen demonstrálják, 

hogy a szarvszerkezeti jellegzetességeket, nyomokat nem hordozó lemezekből is megépíthető a 

háromszög átmetszetű szarvkonstrukció – sok más egyéb szarvtípus mellett. 

 

 

Következő nagy szarvszerkezeti egységünket (II/A és II/B szarvkonstrukció típus, vö. 180. ábra), amely 

azonban bizonyos szempontból az előző közvetlen rokonának tekinthető, a fejes típusú laterális 

szarvlemezek alkalmazása határozza meg. Rögtön előre kell, hogy bocsássuk: a fejetlen lemezek 

mennyiségéhez képest fele akkora esetszámmal megjelenő fejes laterális szarvlemezeink nagyobb 

része sajnos szarvszerkezeti szempontból nem tekinthető szignifikánsnak. Kérdéses e tekintetben a 

frontális hosszanti szélnek az állszakaszig tartó ferdén kifelé vagy függőleges levágottságának és 

irdaltságának szerepe, noha nyilvánvaló, hogy azok egyeztését szarvlemezpáronként 

megkísérelhetjük: akár azonos síkba fordítjuk őket, akár kissé domború felületet alkotunk velük. Ha 

azonban a laterális lemezek frontális szélei között közvetlen kapcsolat, érintkezés, ideális esetben: 

átfedés nem volt, a lemezek viszonya és egykori szarvi pozíciójuk csak megbecsülhető. (Ezt a 

lehetőséget nem tüntettük fel a különféle szarvkonstrukció típusok átmetszeteit bemutató rajzon – 

180. ábra) Ekkor a fejes szarvlemezek közös, típusmeghatározó attribútumaként azonosított 

jellemzője, vagyis a frontális szél alsó és középső lemezszakaszai levágott, irdalt felületeinek 

egyeztetése sem segíthet, hiszen a teljes szarv vastagságának ismeretlensége miatt a levágott, irdalt 

frontális lemezszélek közti távolság meghatározása újabb problémaként merül fel. Természetesen a 

fejetlen lemezek szarvszerkezeti elemzésekor már felhasznált jellemző, vagyis a dorzális lemezszél 

levágása, irdalása még ez esetben is iránymutatással szolgálhat. Fejes szarvlemezeknél e tekintetben 

tehát csak az áll- és homlokszakasz jöhet számba, hiszen a frontális lemezszélek legjobb esetben is 

csak ott érhetnek össze.  

Sajnálatos módon az ismert fejes típusú laterális szarvlemezanyagban mindössze két olyan 

garnitúráról tudunk, ahol mind a dorzális szélek, mind pedig a homlok- és állszakaszok levágottak és 
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irdaltak (II/b-f szerkezeti lemeztípus). Ilyen az örménykúti 52. lelőhely 15. sírjának szarvlemezszettje 

(134. ábra), valamint a Deszk D temető 76. sírjából előkerült garnitúra. Az utóbbi lelet 

rekonstrukcióját a homlok- és állszakaszok, valamint a dorzális szélek egyeztetéséből kiindulva 

készítettük el. (184–186. ábra) A rekonstrukció tanulságai egyértelműek: az így kapott 

szarvkonstrukció felső egyharmadán, vagyis a „fejen” a szarv átmetszete ugyanúgy egyenlő szárú 

háromszög, mint a fentiekben a fejetlen szarvlemezek kapcsán meghatározott esetekben. A 

szarvátmetszet azonban a szarv alsó és középső szakaszán már egyenlő szárú trapéz alakú. Itt térünk 

ki e hibridnek tekinthető, háromszög-trapéz átmetszetű szarvkonstrukció, valamint a tisztán 

háromszög keresztmetszetű szarvmodell közti nyilvánvaló összefüggésre is. Az előbbi típus ugyanis 

előállítható a másodikból: ehhez nem kell mást tenni, mint a már elkészített háromszög átmetszetű 

szarv frontális éléből lefaragni, legyalulni annyit, hogy sík vagy kissé domború felület kapjunk, amit 

aztán irdalással látunk el. Aligha lehet számunkra kérdéses, hogy éppen ez lehetett ennek a 

szarvszerkezetnek a készítéstechnikai sorrendje és módszere, hiszen a fejjé kiszélesedések 

egymásnak pontosan megfelelő kifaragása olyan, rendkívüli aprólékosságot és pontosságot igénylő 

munka, ami valójában teljesen felesleges. Ennek az a megfigyelés sem mond ellent, hogy a fejes 

típusú lemezek kifelé levágott frontális szélein eddig egyetlen esetben sem figyelhettünk meg az 

agancs belső, szivacsos állományának jelentkezését – ez a hiba, vagy pontatlanság ugyanis 

elméletileg igazolhatná az „utólagos” levágás tényét. E jelenség hiánya azonban nem meglepő, hiszen 

a hazai 10–11. századi íjlemezek kifaragásánál minden esetben ügyeltek arra a készítők, hogy a 

lemezek testét az agancs homogén kéregállományából alakítsák ki. 

Befelé ferdén levágott és irdalt frontális homlok-, illetve állszakaszú széllel rendelkező, de irdalatlan 

és levágatlan dorzális hosszanti szélű laterális fejes szarvlemezgarnitúrákat (II/b-0 szerkezeti 

lemeztípus) mindössze négyet ismerünk: Algyő 94. sír (163. ábra); Békés-Povád 45. sír (1–2. ábrák); 

Szatymaz-Jánosszállás, Gróf Árpád földje 8. sír (205. ábra), végül pedig Tiszaszederkény, Tiszai Vegyi 

Kombinát 2. sír (107–108. ábra). Közülük a szatymazi lelet szarvrekonstrukcióját mutatjuk itt be (206. 

ábra). Az így kapott szarvkonstrukció mindössze annyiban különbözik az előzőtől, hogy dorzális 

fedettsége a rendelkezésre álló adatok alapján nem megállapítható. Maga a fedettség természetesen 

nem zárható ki, hiszen a nyomot nem hagyó F/A és F/C átmetszet típusok használata ugyanúgy 

elképzelhető. A szatymazi fejes szarvlemezpár kifelé ferdén levágott, szinte teljesen irdalatlanul 

hagyott szélét talán újfent csak e szarvmag, illetve szarvtípus (II.) készítéstechnikai sorrendjével 

magyarázhatjuk. 

A fejes szarvlemezek közt kis számban olyan példányokat is találunk, ahol a homlok- és állszakaszok 

frontális szélei nem, csak a dorzális hosszanti szélek levágottak és irdaltak (II/a-f szerkezeti 

lemeztípus): ilyenek a bodrogszerdahelyi 3., valamint a sárrétudvari-hízóföldi 106. és 264. sírokból 

előkerült laterális szarvlemezek (9., 201. és 99–102 ábrák). Ezekben az esetekben mindössze a 

dorzális szélek síkegyzetetésétől remélhetünk halvány és csalóka reményt a szarvkonstrukció 

megbecslésére vonatkozóan. 

 

A legrosszabb helyzetben természetesen azok a lemezek vannak, ahol mind a homlok- és állszakasz 

frontális, mind pedig a dorzális hosszanti szélei levágatlanok és irdalatlanok (II/a-0 szerkezeti 

lemeztípus). Érdekes módon éppen ezek vannak többségben a vizsgált fejes szarvlemez anyagban: 

összesen 12 lelettel képviselik azt a sajátosan szerencsétlen helyzetet, amikor a szóban forgó 
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lemezekből valójában bármilyen szarvkonstrukció megépíthető. E helyütt a hódmezővásárhely-

nagyszigeti 37. sírból előkerült fejes szarvlemezpár egyik lehetséges rekonstrukcióját mutatjuk be a 

fentiekben részletezett háromszög-trapéz átmetszetű hibrid szarvmodellnek megfelelően. (161. ábra) 

Az általunk személyesen megvizsgált anyagban ilyen típusú lemezekként azonosított lelőhelyekről az 

alábbi táblázat nyújt tájékoztatást: 

 

Levágatlan és irdalatlan frontális és dorzális szélű laterális fejetlen 
szarvlemezek (II/a-0 lemeztípus) 

1. Algyő 15. sír 

2. ismeretlen lelőhely, Balassa Bálint Múzeum (BBM 99.34.13) 

3. Hódmezővásárhely-Nagysziget 37. sír 

4. Karos-Eperjesszög I. temető 1. sír 

5. Karos-Eperjesszög II. temető 52. sír 

6. Karos-Eperjesszög II. temető 60. sír 

7. Kenézlő-Fazekaszug I. temető 18. sír 

8. Kenézlő-Fazekaszug II. temető 46. sír 

9. Sárbogárd, Tringer tanya 5. sír 

10. Szeged-Öthalom V. lelőhely 124. sír 

11. Szeged-Székhalom 1. sír 

12. Tiszavasvári, Aranykerti tábla 8. sír 

 

A 2009 folyamán Szeged-Öthalom V. lelőhelyen feltárt honfoglalás kori, kis sírszámú temető 124. 

számmal jelölt sírjából előkerült három fejes szarvlemez tanúsága a szóban forgó szerkezeti 

szarvlemeztípus szarvrekonstrukcionális értelmezésében rendkívül fontos adalékkal szolgált.401 A 

három szarvlemez közül kettőt ugyanis a csúcszakaszon vastag vasszegecs kapcsolt össze. A sírfotók 

szerint a szegecselt lemezpár a sírban még in situ, egymás mellett, élükön állva látott napvilágot. 

(Személyes tárgyvizsgálatunk során viszont már csak a szegecs törött mivoltát regisztrálhattuk.) 

Ennek ellenére az egyik lemezhez rozsdáltan in situ maradt törött végű szegecs helyzete és dőlése 

alapján egyértelmű bizonyossággal rekonstruálhattuk a fejes laterális szarvlemezpár alkotta eredeti 

szarvszerkezetet. (209/1. és 210. ábrák) Elsőként is azt említjük meg, hogy a szegecs helyzete és 

dőlése, valamint ennek a másik lemezen megmaradt szegecslyukkal való egyeztetése alapján 

biztosan kizárhatjuk a fentiekben a fejes lemezek kapcsán hangsúlyozott háromszög/trapéz 

átmetszetű ún. hibrid verziót. Ugyancsak biztosan kizárható a homlokszakaszon egymásra fektetett 

lapolt szerkezet a lemezek laterális eltartásának hiányában. A csúcsban összeérő, összetartóan futó 

lemezű, ún. Sebestyén-féle szerkezet szintén kizárható a szegecs mérete miatt: ez esetben ugyanis az 

alsó végeknek 8–9 cm-es távolságot fogtak volna közre, ami képtelenség. (209/2. ábra) Az utolsó 

lehetőség, a párhuzamos oldallapszerkezetű szarv azonban tökéletes biztonsággal igazolható. A két 

lemez ugyanis a szegecsnek megfelelően összeilleszthető, pontosabban együtt tartható. Ekkor a 

húrvájatok, és az állszakaszok pontosan egymás fölé esnek, és a lemezek közti távolság a szerkezet 

nagyobb részén konstans: végig megfelel a szegecs belül megmaradt hosszának. Ebben a pozícióban 

a lemezek frontális szélének durván lekerekített, de irdalatlan „síkjai” is egybeesnek. Tanulságos 

ugyanakkor szemrevételeznünk a belső szélek kialakítását is. A balra nyíló, a szegecset megtartó 
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 A leletek vizsgálatának engedélyezését a temető közlését tervező Türk Attilának és Lőrinczy Gábornak 
köszönhetjük. 



163 
 

lemez belső széle ugyanis durván, majdhogynem függőlegesen lekerekített, de irdalatlan. Ez egyúttal 

megadja a szarv hátsó lapjának természetét is: az enyhén domború felületű lehetett. Végül 

megállapíthatjuk, hogy a másik, vagyis a jobbra nyíló lemez enyhe laterális eltartása miatt a két lemez 

egymással nem pontosan párhuzamos fut, hanem folyamatosan széttartóak. A lemezek finom 

laterális csavarodásai miatt ráadásul az alsó szakaszon a szarvmag átmetszete feltehetőleg már nem 

domború oldalú téglalap lehetett, hanem inkább egyenlőszárú trapézra hajazott. 

Itt említjük meg a Sárrétudvari-Hízóföld 214. sírjából közölt szarvcsúcs töredékpárt is, ahol a 

lemezeket in situ tartotta egy vas szegecs – amint azt a temetőt feldolgozó M. Nepper Ibolya rajzán 

látható.402 A 2006–2007-ben a debreceni anyag feldolgozásakor végzett személyes tárgyvizsgálatunk 

során sajnos ismét azzal kellett szembesüljünk, hogy a szegecs eltörött, s a két szarvlemez szétvált. 

(212/3. ábra) Hatalmas szerencsével felfedeztük azonban, hogy a két félre tört szegecsmaradványok 

törésfelületei pontosan illeszkednek, így azok egyeztetése révén a hozzájuk mozdíthatatlanul rozsdált 

laterális szarvlemeztöredékek egymáshoz való viszonya pontosan meghatározható. A felismerés 

jelentőségét a maga teljességében akkor még nem ismertük fel – no és persze a gyurmaragasztó 

alkalmazásával tényleges szarvkonstrukciók szó szerint értett rekonstruálásának módszerét sem 

fejlesztettük ekkor még ki – így sajnálatos módon fényképfelvételt nem készítettünk a lemezpárról 

azok eredeti pozíciójában. Akkori feljegyzéseink szerint azonban nyilvánvaló volt, hogy az így kapott 

szarvkonstrukció pontosan megegyezik a Nepper-féle rajzzal: a hízóföldi 214. sír laterális 

szarvlemezpárja tehát kétséget kizáróan az íjszarv egymással párhuzamos oldalain helyezkedett el. 

Érdekes jelenség, hogy a lemezek „síkjai” a csúcszárás felé kissé széttartóan – egymástól eltartóan – 

futottak, ami a szarv legvégének indokolatlan megvastagodását jelezné. Jóval valószínűbb azonban, 

hogy éppen a lemezeknek ez a vetemedése lehetett az oka a szegecs alkalmazásának. 

Nagy reményeket fűztünk eredetileg a Jósa András hihetetlen körültekintésének és érzékének 

köszönhetően in situ felvett és az utókor számára megörzött kenézlői I. temető 18. sír 

szarvlemezpárjához. Jósa ugyanis részletesen tárgyalja, leírja és értelmezi a leletet (mint páncél-

alkatrészt),403 amit aztán Cs. Sebestyén Károly megismétel, s Jósa meghatározását helyesbíti, de maga 

nem foglalkozik részletesebben a lelettel.404 Hozzátehetjük: igen sajnálatos módon. Az in situ tartott 

szarvlemezpár ugyanis akkor talán még olyan állapotban lehetett, hogy abból fontos megfigyeléseket 

vonhatott volna le Sebestyén. Saját kutatásunk során, 2010-ben ugyanis azzal szembesültünk, hogy a 

szarvlemezek közt megőrzött földbaba a megtalálása eltelt majd pontosan 100 évvel már olyan 

mértékben széthullott és összenyomódott (a gondos körülkötözés ellenére is), hogy az alapján sajnos 

semmiféle, az egykori szarvszerkezetre vonatkozó következtetést nem tehettünk. (193–194. ábrák) 

Ha mindenáron meg szeretnénk próbálkozni valamilyen megfigyelés rögzítésével, akkor azt 

említhetjük, hogy a megmaradt földbabácska töredékek átmetszete négyszögű, közel téglalap alakú 

volt. Megválaszolhatatlan kérdés marad, hogy ez vajon a szarvmag átmetszetére utalhat-e, vagy 

pedig csak a sírban a szarvmag elporladása után a felső lemezre egyenlő erővel pressziót gyakorló 

földnyomás eredménye, netalán a raktározás és restaurálás következménye? 

Rendkívül csábító lehetőség, hogy az öthalmi és hízóföldi szegecselt lemezek kapcsán megfigyelt 

párhuzamos laterális lapú, tehát négyzet, vagy téglalap alapú hasáb alakú szarvmagot, szarvtípust 

(III.) feltételezzünk minden egyes fejes, irdalatlan, levágatlan frontális és dorzális fejszélű 
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szarvlemezekből (II/a-0 szerkezeti lemeztípus) álló garnitúrák esetében. Valójában azt sem zárhatjuk 

ki, hogy a leletanyagban ugyancsak viszonylag nagy számban megjelenő szintén irdalatlan, levágatlan 

frontális és dorzális szélű fejetlen szarvlemezek (I/a-0 szerkezeti lemeztípus) közt is szép számmal 

lehetnek olyanok, amik eredetileg egy négyzet/téglalap átmetszetű szarvkonstrukción szerepeltek. A 

korábban már említett sárrétudvari-hízóföldi 171. sírból előkerült fejetlen szarvlemezpár frontális 

széleinek függőlegesen levágott és irdalt kialakítása kapcsán ugyancsak ilyen átmetszetű szarvra 

gondolhatunk. 

Utoljára egy unikális szarvszerkezetet mutatunk be a kiszombori F temető 1. sírjából. A sírból 

előkerült erősen gerincelt szarvlemezeket már részletesen tárgyaltuk az V.1 fejezetben. Akkor 

megállapíthattuk, hogy az igen széles és erőteljesen irdalt külső szélek alighanem a szarvlemezek 

egykori fejes típusára utalnak. Ezúttal a lemezek szarvszerkezeti vonatkozásainak elemzését 

kíséreljük meg. A két legépebb, és így az alábbiakban elemzett, gerincelt testű lemeztöredékek 

egymásnak tengelyes tükörképei, de egymásnak nem csak alak, hanem méretezés tekintetében is 

megfelelnek. A két szarvlemez összetartozása tehát nagy biztonsággal megállapítható, hiszen felső 

törésvonalaik egyeztetésekor – amelyeknek nem mellesleg az alakja is megegyezik a két lemezen – 

ráadásul alsó végük irdalásának merőleges végződései is egybeesnek. További adalék, hogy a lemezek 

alsó végein látható törésvonalak is nagyjából egy magasságban húzódnak. Ezek alapján nagy 

biztonsággal kijelenthető, hogy a két szarvlemez összetartozott. A szarvlemezek levágott és irdalt 

frontális és dorzális széleinek síkegyeztetése, közös síkba rendezése révén megpróbálkozhattunk 

szarvszerkezet rekonstrukciójával. (197–198. ábrák) Az egyeztetés során kapott szarvmag átmetszete 

kissé domború szárú, egyenlőszárú háromszög, avagy egyenlőszárú trapéz, hiszen a szarvlemezek 

átmetszetének belső íve homorú, ívelt – ezért a szarvmag háromszög/trapéz szárai is domborúak. 

Mivel a lemezek átmetszetének külső ívei gerinceltek, ezért a szarvlemezeken a gerinctől a dorzális 

oldal felé eső, rövidebb szélességű két sík felszíne közel párhuzamos, csak kissé összetartó. A fotózott 

pozícióban, vagyis a lemezek frontális széleinek szoros, pontos illesztésekor még mintha az irdalás 

árkainak vonalai is egyeztethetőek lennének az egymás mellé rendezett, síkba fordított két külső 

szélen. Ebben a pozícióban azonban az utolsó mérhető szélességpont a lemezek végén 2,1 cm, ami 

max. kb. 2,3  cm–re nőhetett az épebb lemezvég végéig. Emiatt valószínűbb a trapéz átmetszet, mert 

az alig 2,5 cm széles íjkar használhatatlan méretűnek tűnik – avagy arra kell gondolnunk, hogy a 

lemezek nem végig takarták a szarvat. A trapéz átmetszet azt is valószínűsíti, hogy a két frontális szél 

közt még jelentősebb szélességben a famag is helyet kellett kapjon, hogy az inazás felragasztásának 

megfelelő szélességű alapot képezhessenek ki. Ennek kapcsán merült fel bennünk annak a 

lehetősége, hogy a fentiekben a fejes szarvlemezek II/b-f és II/b-0 szerkezeti lemeztípusaiból eddig 

méretezés szempontjából is biztosan meghatározhatott háromszög-trapéz hibrid 

szarvrekonstrukciókon (II. szarvtípus) az állszakasztól az alsó lemezvégig tartó, síkra vágott frontális él 

szélessége olyan csekély, hogy arra jelentősebb, funkcionális szerepű ínréteget nem húzhattak fel. 

Átgondolásra érdemesnek tarthatjuk viszont, hogy esetleg a kérdéses felületre nem ínréteget húztak 

fel, hanem azon egy olyan, a földben elbomló anyagból (szaru, fa?) készült frontális szarvapplikációt 

alkalmaztak, ami alak és átmetszet szempontjából a Kárpát-medence 10–11. századi agancsból 

faragott szarvapplikációi közt is megjelenik, igaz rendkívül ki számban. Itt természetesen a frontális 

szarvlécekre gondolunk. A lehetőséget és az első pillantásra vadnak tűnő ötletet az itt bemutatott 

kiszombori szarvkonstrukció élére helyezett szatymazi frontális szarvapplikáció fotójával kívántuk 

érzékeltetni. (198. ábrán a bal alsó sarokban) Ebben az esetben természetesen a megválaszolhatatlan 

funkció kérdéssel kell szembesüljünk: mi célból, miért jártak volna el így az íjkészítők? Felvethetjük, 
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hogy frontális szaruléc alkalmazása esetén ugyan csökkenhet a szarv teljes tömege, de a csökkenés 

mértéke nyilvánvalóan olyan csekély, hogy az tapasztalati úton nem megfigyelhető. Hangsúlyoznunk 

kell azonban, hogy a háromszög-trapéz szarvszerkezetek esetében a frontális szaruapplikációk 

feltételezése egyértelmű magyarázatot adhat a leletanyagból ténylegesen ismert, agancsból faragott 

frontális szarvlécek Kárpát-medencei jelenlétére, tipológiai eredetére. A kiszombori szarvszerkezetre 

visszatérve megállapíthatjuk tehát, hogy a szélegyeztetés alapján rekonstruált szarv a gerincelt külső 

felületű laterális szarvlemezek miatt unikálisnak tekinthető. A szarv ötszöges, vagyis pontosabban a 

szarv frontális „élének” síkra vágását is számolva összesen hétszögű átmetszete átmenetet képez a 

háromszög-trapéz átmetszetű (II. szarvtípus), illetőleg a négyzet/téglalap (III. szarvtípus) között. 

Utoljára hagytuk az általunk átvizsgált Kárpát-medencei, 10–11. századi leletanyagban az egyetlen 

olyan szarvlemez garnitúra rövid elemzését, amelynek kapcsán egyáltalán felmerülhet a Sebestyén-

féle, rendszerünkben IV. számot kapott szarvkonstrukció megépítésének lehetősége. Ez a lelet a 

híres, Dienes István által feltárt magyarhomorog-kónyadombi temető 23. sírjából előkerült négy 

laterális fejetlen szarvlemez. (187. ábra) Elsőként azt kell megállapítanunk, hogy noha a 

szarvlemezeket húrvájatuk kopása alapján párba lehet állítani, de egyikük sem illeszthető össze egy 

másikkal sem, a feltehetőleg az ásatás során, vagy az után bekövetkezett igen erős deformálódásuk 

következtében. Megfelelően bizonyítják mindezt azok a szarvszerkezeti rekonstrukciós 

próbálkozásaink, (189. ábra) amelyek éppen a lemezek deformációja miatt teljes kudarcot vallottak. 

Így például noha az egyik szarvlemezpár lemezei a háromszög átmetszetű szarvkonstrukciónak (I. 

szarvtípus) megfelelően a frontális széleik mentén összeilleszthetőek, az összeillesztés nem 

egyértelmű, mivel a lemezek csúcsai egymástól erősen eltartóak jelenlegi állapotukban. Ugyanez 

vonatkozik a másik szarvlemezpárra is, ahol első nekifutásra a lemezek húrvájattól a csúcsig tartó 

szakaszát egymásra többé-kevésbé pontosan felfektetve a lemezek Sebestyén szarvtípusa szerint 

szétnyílnak, hogy közrefogják az ékalakú szarvmagot. (188. ábra) A szarvlemezpárról ebben a 

pozícióban készített teljes fotó jól mutatja azonban ennek lehetetlenségét: a lemezek drasztikusan 

szétnyílnak és csavarodva elfordulnak az alsó végükön. E homorogi szarvlemezek alkotta egykori 

szarvszerkezetet azonban az – ebben a fejezetben bemutatott és általánosan értékelt – 

szarvszerkezeti jelentőségűnek tekintett attribútumok vizsgálatával (dorzális és frontális szélek 

irdaltsága, levágása) egyértelműen meghatározhatjuk, de a deformáció miatt nem rekonstrálhatjuk: 

az azonban ugyanúgy egyenlő szárú háromszög átmetszetű volt, mint az ugyanazon temető 103. 

sírjából ismert és már említett, valamint a X. fejezetben részletes bemutatásra kerülő szarvszerkezet. 

Itt említjük meg azt is, hogy a Sebestyén-féle részmagos szarvszerkezet megépítéséhez olyan laterális 

szarvlemezek szükségesek, amik a homlokszakaszon teljesen laposak és megfelelő mértékben 

felfekszenek egymásra. Ilyet az átvizsgált honfoglalás kori Kárpát-medencei leletanyagban mindeddig 

nem találtunk. Végül szót érdemelnek az eddig nem említett, de a további kutatás számára fontos 

adaléknak számító további szegecselt laterális szarvlemezeink: itt a valkóvári 92. sírból, (212/2. ábra) 

Sárrétudvari-Hízóföld temetőjének 106. sírjából, (212/1. ábra) végül pedig a kenézlői I. temető 18. 

sírjából (193. ábra) ismert példányokra gondolunk. Ezeknél jóval fontosabb, még ha nem is a 

szarvasihoz, vagy rádiótelepihez fogható kulcsleletekké előlépő leleteknek tekinthetők, de érdekes 

problémát támasztanak a jelenleg számunkra még értelmezhetetlen, magyarázhatatlan bevágott 

szélű laterális szarvlemezek.405 Ezek legdurvább formáját a magyarhomorogi temető 81. sírjából 

ismerjük, (149. ábra) ahol a bevágásokról egyértelműen meghatározható volt, hogy azokat a lemezek 
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 Ezeket talán rokoníthatjuk a laterális markolatlemezeken (261–262. ábrák) ennél jóval gyakrabban feltűnő, 
hasonló jellegű bevágásokkal (vö. Révész László markolatlemezekre vonatkozó magyarázatával 1996a, 153). 
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belső felszíne felől fűrészelték be. A sajátos bevágások kevésbé kifejezett megjelenési formáját a 

kiszombori B temető 217. sírjának egyik szarvlemeze mutatja. 

Az e fejezetrészben részletesen tárgyalt és bemutatott szarvtípusokat, illetőleg a szarvkonstrukciók 

átmetszeteit a 178–180. ábrákon foglaltuk össze. A fejezetben meghatározott szerkezeti 

lemeztípusok és szarvtípusok típuskódjairól is e helyütt tájékozódhatunk.  

 

 

Fedett dorzális oldalú íjszarvak a 10–11. századi Kárpát-medencei leletanyagban 

A szarvkonstrukciók, valamint a merev dorzális szarvlemezek témájához szorosan kapcsolódik a 10–

11. századi íjszarvak dorzális fedettségének általános kérdése. Az alábbiakban ezért azokra a laterális 

szarvlemezekre hívjuk fel a figyelmet, amelyek hosszanti dorzális szélei függőlegesen, vagy ferdén 

befelé levágottak és irdaltak. A honfoglalás kori magyar íjszarvak dorzális oldalának fedettségére már 

Cs. Sebestyén Károly is gondolt, noha ennek kapcsán önellentmondásba keveredett: megállapítása 

szerint a szarv dorzális oldalára felfuttatták az íjkarok szarulemezeit,406 ugyanazon tanulmányában 

egy oldallal később viszont már úgy vélte, hogy a laterális szarvlemezek dorzális szélein 

megfigyelhető irdalások – a frontális szélekhez hasonlóan – a dorzális szarvoldalra ragasztott 

ínrostköteget jelzik.407 A szarvak dorzális fedettségének vizsgálatához ezúttal is célszerű az anyaghoz 

fordulni. Kiindulópontul a laterális szarvlemezek dorzális széleinek speciális kialakítása, irdalása 

szolgálhat, ez ugyanis nézetünk szerint közvetlenül bizonyítja a szarv dorzális oldalának, felületének 

valamilyen anyaggal történt egykori fedettségét – agancsból faragott merev dorzális szarvlemez 

hiányában is. Megállapításaink második kiindulópontja, hogy a laterális lemezek levágott dorzális 

széleit egy síkba vagy domború ívbe rendezve megkaphatjuk a szarv dorzális oldalának felületét. (Itt 

is megemlítjük, hogy a laterális szarvlemezek dorzális szélei levágott felszíneinek a 

lemezkeresztmetszet külső és belső ívével bezárt szöge, vagyis a szélek síkjainak egyezetése alapján a 

szarvátmetszet hozzávetőleges pontossággal rekonstruálható – ezek vizsgálata azonban nem ide 

tartozik.) A szóban forgó lemezszélek irdalásai arról tanúskodnak, hogy a szarv dorzális oldalának 

teljes felületét beirdalták: a szarvmag felületét és a lemezszéleket nyilván egyszerre, együtt láthatták 

el irdalással. Mindezt egyértelműen mutatják azok az esetek, amikor dorzális lemezszél síkjának 

vastagsága jelentősen változik, esetleg hosszabb-rövidebb szakaszokra meg is szűnik, illetve amikor a 

lemezszél irdalása következetlen akár az irdalásvonalak sűrűsége, iránya, vagy bizonyos szakaszon 

való teljes megszűnése tekintetében. Az előbbire jó példa a biharkeresztesi vasútállomás területén az 

50-es évek legvégén előkerült, de mindmáig közöletlen lovassír mellékletei közt található (DM 

77.157.7), (8. ábra) vagy a sárrétudvari-hízóföldi 259. sír (DM IV.90.159.5) szarvlemezeinek 

szélkialakítása. (98. ábra) A következetlen irdaltságú dorzális lemezszéleket pedig kitűnően 

illusztrálják a Hajdúszoboszló-Árkoshalom 248. sírjából előkerült laterális szarvlemezek (DM 

IV.02.117.6). (20–21. ábrák) Amennyiben a laterális szarvlemezek hosszanti, dorzális széleit 

tudatosan, még a lemezek szarvra való felragasztása előtt alakították volna ki, akkor azok vastagsága 

és irdalása jóval szabályosabb lenne, mint azt a leletanyagban gyakran tapasztalhatjuk. Éppen ezért 
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az adott íjszarv dorzális fedettségének meghatározásakor nem számít a szélfelületek vastagsága vagy 

irdaltságának mértéke, csak azok megléte. 

Mindenesetre a laterális szarvlemezek dorzális széleinek levágott, irdalt kialakításából közvetlenül a 

dorzális szarvoldal felületének teljes irdaltságára következtethetünk, ami ugyanakkor egyértelműen 

bizonyítja annak fedettségét.408 A dorzális szarvoldal „fedése” alatt e munkában olyan ismeretlen 

célú, vastagabb anyagból készült fedőréteget értünk, aminek a felragasztásához a hordozó felület 

irdalása szükséges. Ettől határozottan elkülöníthetjük a burkolást vagy burkolóréteget, rétegeket: 

azok anyaga és funkciója az egykorú épen maradt eurázsiai íjak tanúsága szerint a fedőrétegtől 

alapvetően eltér. Ezeken az íjakon a burkolás általában vékony (nyírfa)kéregből, kéreghártyából, 

illetve bőrből készült, felragasztásukhoz a hordozó anyagot sosem irdalták. A burkolás célja a 

szakirodalom, a modern íjkészítő tradíció és a józan ész szerint is az íj védelme nedvességtől, fizikai 

behatásoktól, esetleg a fát, szaru- és ínréteget károsító rovaroktól. A fedés és burkolás terminusok 

tehát strukturális, funkcionális és anyagminőségi különbséget is érzékeltethetünk, hiszen tehát amíg 

a fedőréteg az íjkonstrukció szerves része, addig a burkolás szerepe mindössze a struktúra védelme. 

(Ebből a szempontból az agancsból faragott merev íjlemezek is fedőrétegnek tekintendők.) A 

leletanyag értékelésére visszatérve megállapíthatjuk, hogy agancsból faragott dorzális szarvlemezek 

hiányában csak földben elbomló anyagú applikáció jöhet szóba a 10–11. századi Kárpát-medencei 

levágott és irdalt dorzális szélű laterális szarvlemezek esetében. Legvalószínűbbnek a szaruból 

készített lemez tűnik, de természetesen falemez használata sem zárható ki. 

Ritkán olyan laterális szarvlemezekre is rábukkanhatunk, ahol a dorzális szélek ugyan ferdén befelé 

vagy függőlegesen levágottak, de teljességgel irdalatlanok. Ilyen laterális szarvlemezeket összesen 

hat sírból ismerünk: a tiszaszederkényi 2. sírból (HOM 69.47.16), (107–108. ábrák) a karosi II. temető 

60. sírjából (HOM 94.53.16), (43. ábra) az árkoshalmi 128. sírból (DM IV.02.61.8), (15. ábra) a 

hízóföldi 258. sírból (DM IV.90.194.9), (92–93. ábrák) a kenézlői II. temető 50. sírjából (MNM 

55.20.2/A), (47. ábra) valamint a továbbra is közöletlen, 1939-ben kiásott Üllő, Ilona úti temető 4. 

sírjából (MNM 18.1939.6). (117. ábra) (Ezt a kisszámú, de jellegzetes csoportot ugyanakkor gyakran 

nehéz elválasztani azoktól a példányoktól, ahol a dorzális lemezszél nem síkra faragott, hanem 

durván lekerekített, de ugyancsak irdalatlan.) Az ilyen szarvlemezek által alkotott szarvkonstrukció 

esetében azt feltételezhetjük, hogy a szarv dorzális oldala fedetlen volt, de legalábbis a fedőanyag 

nem húzódott rá a laterális lemezek dorzális széleire: vagyis a szarvmag dorzális oldalának – a szarvba 

integrált éklemezzel történő – fedése ezekben az esetekben sem zárható ki. A laterális lemezek 

dorzális széleinek levágott, irdalt kialakításának vizsgálati módszere tehát az éklemezként, a szarvba 

integráltan alkalmazott elbomló anyagú dorzális szarvlemezek használatának kimutatására nem 

alkalmas. Dorzális éklemezeket azonban nem csak a levágott, de irdalatlan dorzális szélű 

szarvlemezek esetén alkalmazhattak, de elkeskenyítve, vagy lekerekítve élben végződő szélű lemezek 

esetén is, ahogy azt például a kónyadombi 80. sír leletanyag mutatta. Érdemes arra is felhívni a 

figyelmet, hogy a lemezszélek irdaltságának egyértelmű meghatározása nem mindig lehetséges a 

szélek töredékessége miatt – néha azonban olyan példányokkal is találkozhatunk, ahol a tökéletlen 

mosás után a lemezre rászáradt vékony föld- vagy homokréteg miatt a lemezszélek egykori 

kialakítását nem lehet vizsgálni. Esetenként az is megtörténik, hogy az egyébként ép és megfelelően 
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megóvott, de erősen erodált, esetleg lekopott lemezszél az aprólékos, nagyítóval történő vallatás 

ellenére sem hajlandó „beszélni”. Tökéletesen példázzák ezt a békés-povádi 58. sír (MMM 59.1.461), 

(3–4. ábrák) vagy a Sarkadkeresztúr-Csapháti legelő 81. sírjából ismert (MMM 96.3.148) laterális 

szarvlemezek. (74–77. ábrák) 

A kérdéses esetek kizárásával az alábbiakban az általunk személyesen megvizsgált laterális 

szarvlemezek közül csak és kizárólag azokat soroljuk fel, amelyek esetében a laterális szarvlemezek 

legalább egyik párjának mindkét lemeze esetében a dorzális hosszanti szélek levágott, irdalt felszínét 

megfigyelhettük. A tárgyalt attribútum meghatározásának metodikája tekintetében újfent 

hangsúlyozni kell az applikációk személyes tárgyvizsgálatának rendkívüli fontosságát. A publikációk 

által szerencsés esetben mellékelt metszetrajzok ugyanis nem csupán a kevésbé részletezett, gyenge 

minőségű rajzoknál lehetnek semmit mondóak, netán félrevezetőek,409 de még a jobb, aprólékos 

gonddal elkészített rajzok esetében is téves információt közölhetnek.410 Nincs ebben semmi meglepő: 

az íjapplikációk ilyen apró attribútumainak felfedezése, ismerete, valamint fontosságának felismerése 

nem a rajzoló, de nem is a feltáró – esetenként nem is „korszakos” – régész feladata. A honfoglalás 

kori íjapplikációk közléseinek ismert hiányosságai miatt a tárgyalt attribútum felismerése és 

meghatározása adott laterális szarvlemez esetén így még csak a személyes tárgyvizsgálatokon 

alapulhat. 

 

DORZÁLISAN FEDETT SZARVAK 
(LEVÁGOTT-IRDALT DORZÁLIS SZÉLŰ LATERÁLIS SZARVLEMEZEK) 

 

 Lelőhely és sírszám a szarvlemez típusa az attribútum előfordulása 

1. Algyő 15. sír fejes* és ún. kisfejes* mindkét szarvon 

2. Algyő 38. sír fejetlen csak az egyik szarvon* 

3. Biharkeresztes-Bethlen G. u. 25. 2. sír fejetlen legalább az egyik szarvon 

4. Biharkeresztes-Vasútállomás fejetlen legalább az egyik szarvon 

5. Bodrogszerdahely 3. sír fejes (?)* csak az egyik szarvon* 

6. Dabas-Paprét fejetlen legalább az egyik szarvon 
7. Deszk D temető 57. sír fejetlen legalább az egyik szarvon 
8. Deszk D temető 76. sír ún. kisfejes* mindkét szarvon 

9. Hajdúszoboszló-Árkoshalom 248. sír fejetlen mindkét szarvon 

10. Ismeretlen lelőhely (JAM 63.817.1) fejes* legalább az egyik szarvon 

11. Karos-Eperjesszög II. temető 14. sír fejetlen legalább az egyik szarvon 

12. Karos-Eperjesszög III. temető 14. sír fejetlen mindkét szarvon (?) 

13. Kiszombor B temető 12. sír fejetlen legalább az egyik szarvon 

14. Kiszombor B temető 217. sír fejetlen mindkét szarvon 

15. Kiszombor F temető 1. sír n.a. mindkét szarvon 

16. Magyarhomorog-Kónyadomb 23. sír fejetlen mindkét szarvon 

17. Magyarhomorog-Kónyadomb 81. sír fejetlen mindkét szarvon 

18. Magyarhomorog-Kónyadomb 103. sír fejetlen legalább az egyik szarvon 
19. Mezőtúr-Vízköz 1. sír fejetlen legalább az egyik szarvon 
20. Mezőtúr-Vízköz 2. sír fejetlen mindkét szarvon 

21. Nemesócsa fejetlen mindkét szarvon 

22. Örménykút 52. lelőhely 1. sír fejetlen mindkét szarvon 

23. Örménykút 52. lelőhely 8. sír n.a. legalább az egyik szarvon 

24. Pilin-Leshegy I. sír fejetlen legalább az egyik szarvon 
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25. Sarkadkeresztúr-Csapháti legelő 12. sír fejetlen mindkét szarvon 

26. Sárrétudvari-Hízóföld 264. sír fejes* mindkét szarvon 

27. Szatymaz, Gróf Árpád földje 8. sír fejetlen és ún. kisfejes csak a fejetlen szarvon* 

28. Szatymaz, Jánosszállás-Katonapart 3. sír fejetlen legalább az egyik szarvon 

29. Szeged, Csongrádi sugárút 1. sír fejetlen legalább az egyik szarvon 

30. Szeged-Öthalom V. lelőhely 150. sír ún. kisfejes* legalább az egyik szarvon 

31. Székesfehérvár-Rádiótelep A. sír n.a. legalább az egyik szarvon 
32. Tiszavasvári-Aranykerti tábla 3. sír fejetlen legalább az egyik szarvon 
33. Vörs-Papkert B. lelőhely 500. sír fejetlen mindkét szarvon 

34. Valkóvár, Lijeva Bara 92. sír fejetlen legalább az egyik szarvon 

 

A csak kérdésesen meghatározható leletek kizárása ellenére is meglepő kép bontakozott ki: a 10–11. 

századi Kárpát-medencében a szarv dorzális felületét fedő lemezek használata meglehetősen 

gyakorinak, sőt, szinte általánosnak mondható, figyelembe véve a többé-kevésbé épen megmaradt 

laterális szarvlemezek – az íjlemezes sírok teljes számához viszonyított – viszonylag csekélynek 

mondható mennyiségét. Mindez természetesen az agancsból faragott merev dorzális szarvlemezek 

értékelésére is kihat. Ennek fényében azok ugyanis már korántsem kezelhetőek szórványosan 

előforduló unikális jelenségekként – mindössze a dorzális szarvlemez agancsban való 

megfogalmazását tekinthetjük ritkának. 

A vizsgált attribútum adott síron, leleten belül való megjelenésének mértéke értékeléséhez azt kell 

előrebocsátanunk, hogy a „legalább az egyik szarvon” kitétel használata a táblázatban azt hivatott 

jelenteni, hogy 1) a leletben csak egy, vagy csak két laterális szarvlemez maradt meg, így az 

attribútum megjelenése a másik szarv applikációin nem vizsgálható, illetve 2) a megmaradt három, 

vagy négy szarvlemezből két esetben az attribútum megléte vagy hiánya a személyes tárgyvizsgálat 

során sem volt eldönthető a szélek töredékessége, erodáltsága, stb. következményeképp. Sajnálatos 

módon, ezen, a vizsgálat szempontjából forráskritikailag nem teljes értékű megfigyelésű leletek 

száma meglehetősen magas: az ismert leletek felében csak ezt regisztrálhattuk (34 esetből 17-ben). A 

fennmaradó 17 esetben azonban az attribútum három kivétellel (Algyő 38. sír, Bodrogszerdahely 3. 

sír, Szatymaz Gróf Árpád földje 8. sír) mindkét szarv laterális lemezein megjelent. Az algyői 38. sír 

esetében azonban a két szarvlemezpár jelentősen eltérő mérete és alakja, valamint a lemezek igen 

sajátos sírbeli helyzete miatt nagy bizonyossággal kijelenthettük, hogy a sírba helyezett szarvlemezek 

nem egy íj két szarváról származnak, hanem két különböző íjról. A szatymazi szarvlemezek pedig nem 

csak eltérő méretet és alakot, de különböző típust (fejetlen és ún. „kisfejes”) is képviselnek – az irdalt 

szél a fejetlen szarvlemezeken található. Ennek alapján ez esetben is joggal merülhet fel a 

szarvlemezpárok azonos íjhoz tartozásának kérdése, mi a lemezek anyagának és felületi 

megmunkálásának, megtartásának, állagának azonossága miatt mégis inkább a lemezpárok 

összetartozása mellett érvelnénk. A bodrogszerdahelyi íjlemezek ilyen szempontú értékelése 

ugyanakkor a részletes dokumentáció hiánya, a lemezek töredékessége, valamint az egyes töredékek 

azonos lemezhez való tartozásának megállapíthatatlansága miatt nem kivitelezhető. Mindenesetre 

jelenlegi tudásunk alapján úgy tűnik, hogy legalább ebben az egy vagy két esetben eltérő dorzális 

fedésű szarvakat készítettek egyazon íjhoz. Mivel a maradék 14 esetben mind a két szarv lemezein 

megfigyelhető volt a laterális szarvlemezek dorzális széleinek levágott, irdalt kialakítása, ezért arra 

következtethetünk, hogy a dorzálisan fedett-fedetlen szarvstruktúrát a korabeli íjkészítők egy íjon 

belül általában nem keverték. (Ez a következtetés természetesen csak abban az esetben helytálló, ha 

az egy sírból előkerült laterális szarvlemezek valóban azonos íjhoz tartoztak.) A kérdéses 
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attribútumot tehát jellemző íjszerkezeti attribútumnak tekinthetjük, ami így arra is alkalmas lehet, 

hogy íjszarvtípusok, és áttételesen íjtípusok elkülönítésére szolgáljon. 

Ha a levágott és irdalt dorzális szélű laterális szarvlemezek típus szerinti megoszlását vizsgáljuk, akkor 

szembeötlő a fejetlen lemezek túlsúlya: a 34 felismert leletből mindössze hat sorolható a fejes típusú 

lemezek közé, ebből azonban egy (Bodrogszerdahely 3. sír) bizonytalan meghatározású. Talán az sem 

véletlen, hogy közülük három az egyedi, unikális formának tekinthető, ún. „kisfejes” altípust 

reprezentálja, ami sajátos, tipológiailag kevéssé értelmezhető, regionálisan korlátozott használatú 

átmenetnek tekinthető a fejes és fejetlen típusok között. Dorzális szélirdalás tehát bizonyosan 

mindössze két fejes típusú szarvlemez garnitúrán mutatható ki: a Sárrétudvari-Hízóföld 264. sír 

lemezein és az ismeretlen lelőhelyű nyíri példányokon). Az általunk megvizsgált fejes típusú laterális 

szarvlemezek döntő többségén – pontosabban az említett két eset kivételével – a keresett 

attribútum egyáltalán nem fordult elő. Joggal vonhatjuk le tehát a következtetést: a dorzális 

szarvoldal fedését földben elbomló anyagú fedőlemezzel megoldó szarvkonstrukcióra a fejetlen 

laterális szarvlemezek alkalmazása jellemző. A korábbi fejezetekben felvázolt, elsősorban a szarv 

alakján, szélesedésén, ívén, stb. alapuló klasszifikációs kísérlettel szemben a fejetlen dorzális 

szarvlemezek belső csoportosítását így a szarv konstrukciója szempontjából is elvégezhetjük. A 

fejetlen laterális szarvlemezek I. altípusába így a levágott és irdalt dorzális szélű példányokat, míg a II. 

altípusba az irdalatlan szélkialakításúakat sorolhatjuk. A szarv szerkezetének eltérésére alapozott 

klasszifikáció az alaki csoportosítással szemben, megítélésünk szerint nagyobb súllyal kell, hogy latba 

essen a jövőben elvégzendő értékelések során. 

A Kárpát-medencei merev, agancsból faragott dorzális szarvlemezek eurázsiai kapcsolatrendszerének 

elemzésekor megállapítottak ismeretében nem lehet immár kétséges az sem, hogy a hazai dorzálisan 

fedett szarvval ellátott íjakat – szarvaik tekintetében – tipológiai szempontból fontos strukturális és 

készítéstechnikai szálak fűzik egyrészt az ún. kazár vagy késői kazár, másrészt pedig az ún. szaltovói 

íjszarvtípusokhoz. A tárgyalt laterális szarvlemezek, illetve a szarvkonstrukció jóval halványabban 

kapcsolódik viszont az avar kori Kárpát-medencei íjapplikációkhoz, és ennél fogva a korabeli íjakhoz, 

íjkonstrukciókhoz. Aligha tévedünk nagyot ugyanis, ha az avar kori dorzális szarvapplikációk általános 

éklemez, szarvba integrált mivoltát tételezzük fel az általunk ismert leletanyag alapján. A 10–11. 

századi hazai leletanyagban azonban csupán egyetlen esetben (Magyarhomorog-Kónyadomb 80. sír 

dorzális szarvlemezei) tudtuk bizonyítani a szarvba integrált dorzális éklemez alkalmazását. 

Általánosításokba, elhamarkodott következtetések levonásába, netán törvényszerűségek 

megállapításába azonban több szempont szerint sem bocsátkozhatunk. Egyrészt azért, mert 

elképzelhető olyan dorzális fedőlemezes szarvszerkezet is, ahol a fedőlemez szélei egyáltalán nem 

érnek rá a laterális szarvlemezek dorzális széleire, így azokat nem is kellett beirdalni. (180. ábra – F/C 

rajz) Másrészt az agancsból faragott dorzális szarvlemezekkel foglalkozó fejezetben azt is 

megállapíthattuk, hogy a szarvba integrált, dorzális éklemezes megoldás alkalmazása könnyűszerrel 

megoldható-elkészíthető anélkül, hogy a laterális szarvlemezeken bármiféle, az éklemezes 

struktúrára utaló nyom vagy attribútum megjelenjen. Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy a 

honfoglalás kori magyar íj egyik verziójának egyik fő jellegzetessége a szarv dorzális oldalát fedő, a 

laterális szarvlemezek dorzális széleire felfekvő – minden bizonnyal szaruból készített – rugalmas 

lemez. 
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A 8–11. SZÁZADI EURÁZSIAI ÉPEN FENNMARADT ÍJAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

 

A Kárpát-medence sajátos éghajlati és talajtani adottságai következtében több mint valószínű, hogy a 

jövőben sem remélhetjük olyan épen maradt íjlelet előkerülését, amely lehetőséget nyújtana azon 

szerkezeti és egyéb tulajdonságok megismerésére, amikre a merev íjlemezekből következtetni sajnos 

nem tudunk. Ennélfogva célszerűnek tűnik megvizsgálni az eurázsiai, közel egykorú leletanyagában 

szórványosan feltűnő különböző épen maradt íjakat, íjtöredékeket is. Jelen fejezet célja, hogy az 

egyes leletek bemutatásával, elemzésével, majd összehasonlításával megvizsgálja, hogy a tárgyalt 

korszakból fennmaradt íjak mutatnak-e olyan közös tulajdonságokat, technikai megoldásokat, 

amelyeket általánosságuk révén a 10–11. századi Kárpát-medencei íjanyag esetében is nagy 

valószínűséggel feltételezhetünk. Az alábbiakban ezen túlmenően arra is törekszünk, hogy az ép 

leleteken feltűnő merev íjlemezek és íjak viszonyát vizsgálva ellenőrizzük, hogy a csak a merev 

íjlemez anyag alapján korábban levont következtetések milyen mértékben állhatják meg helyüket? 

Az íjak kutatásának terminológiájával és módszertanával foglalkozó bevezető fejezetben felsorolt ép 

íjak (a továbbiakban csak: íjak) közül itt csak a közvetlenül 8–11. századra datálható példányokat 

vizsgáljuk meg, mert e dolgozatnak nem lehet célja általános, átfogó íjtörténeti következtetések 

levonása. Ennek megfelelően összesen kilenc leletet fogunk részletesen górcső alá venni: nyugatról 

kelet felé haladva elsőként az észak-kaukázusi íjakat, majd a Tarim-medencében, végül pedig a mai 

Mongólia területén előkerült íjakat vesszük sorra. A vizsgálatba értelemszerűen csak a már közölt 

példányokat lehetett bevonni, így maradtak ki többek közt például a rim-gorai és zmei (É-Kaukázus, 

Oroszország) íjmaradványok is.411 Természetesen a publikációkban található információk minősége és 

mennyisége igen változó, így azon esetekben, ahol használható képi dokumentáció is rendelkezésre 

áll, az elemzés nem csupán a publikált szöveges adatokra szorítkozik, hanem a fényképek és/vagy 

rajzok alapján levonható többletinformáció kiértékelésére is vállalkozik. Mivel a leletek többsége 

részleteiben ismeretlen a magyar kutatás számára, ezért célszerűnek tűnik azok (ismerhető) 

kontextusának általánosabb bemutatása is. 

 

Az észak-kaukázusi kör 

Moshchevaya Balka 1974 

A Bolsaya Laba folyó felső folyásánál található késő-alán lelőhely temetkezéseit több alkalommal is 

feldúlták a 20. század folyamán. Az egyik ilyen bolygatást követően került elő 1974-ben az első ép íj 

(223. ábra), amit a kurdzhinovoi iskola igazgatója, E. A. Milovanov juttatott el a lelőhelyet feldolgozó 

A. A. Ierusalimskayának. Az íjnak előbb oroszul szenteltek egy rövid közleményt részletes 

illusztrációval,412 majd a lelőhelyet bemutató német nyelvű katalógusban is helyet kapott.413 A 

valójában tehát szórványként előkerült íjat Ierusalimskaya a senmurvval díszített kaftános sírhoz 

kötötte – mivel állítólag az onnan kidobált mellékletek alkotta „halomból” került elő – s ennek 

megfelelően datálta a 8. század végére, 9. század elejére. Mivel Ierusalimskaya postsassanida 
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selymek kronológiáján alapuló datálásával kapcsolatban utóbb lényeges ellenvetések merültek fel,414 

itt a leletanyag és így az íj jóval tágabb, 8–10. századi datálását kell előnyben részesítenünk. 

Az íj magját Ierusalimskaya 1976-os, első megállapítása szerint egyetlen darab fából faragták ki, majd 

lassú tűz felett melegítve formára hajlították,415  a későbbiekben azonban (a többi, szintén e 

lelőhelyről előkerült íjak szerkezetének fényében) már azt sem tartotta kizárhatónak, hogy az 1974-

ben előkerült íj magja két farészből lett középen, a markolatnál összecsapolva.416 A markolatról közölt 

két részletfotó sajnos e tekintetben nem informatív: az egyikről éppen a markolat középső része 

hiányzik,417 a másikon pedig a két laterális markolatlemez okozta árnyékolás következtében szinte 

semmit sem lehet kivenni e tekintetben.418 Mivel a markolat nagyobb részén megmaradt az eredeti 

nyírfakéreg borítás, hátoldalán pedig a szarulemez (222. ábra),419 így elképzelhető, hogy annak 

felbontását mellőzve – tehát kellően nem megalapozottan került sor az első megállapításra. Ebben az 

esetben azonban az is kétségessé válik, hogy a többi, általában csapolt, külön kifaragott-elkészített 

íjrészek, vagyis a szarvak vajon szintén nem külön készültek-e? Noha a kérdést természetesen csak 

CT-scann vagy röntgenvizsgálat dönthetné el véglegesen, annak remélhetőleges jövőbeli elkészültéig, 

éppen az újabb kaukázusi leletek ismeretében mégis Milovanov és Ierusalimskaya eredeti 

megállapítását kell elfogadnunk. Jól látható ugyanis, hogy a német nyelvű katalógusban az íjra 

vonatkozó adatok és megállapítások ezen egyetlen kitétel kivételével az 1976-os orosz tanulmányból 

származnak, és nem egy újabb személyes tárgyvizsgálat eredményei – szemben az eredeti munkával. 

Az íjmagszerkezet felépítésének kérdése azért alapvető fontosságú, mert – különösen az orosz – 

kutatás előszeretettel hangsúlyozza annak a készítéstechnikai tradícióhoz való köthetőségét, s azon 

keresztül etnikai, kronológiai meghatározottságát. A kaukázusi kutatás a későbbiekben például ennek 

alapján tett különbséget az íjak között – az egyszerű faíjak (простые луки) és az összetett íjak 

(сложносоставные луки) közé illesztve a сложные íjak kategóriáját,420 ahol az utóbbi, vagyis az 

összetett-kompozit típustól az összetett mindössze a famag kialakításában tér el. Noha a fenti 

idealista, leegyszerűsítő nézet minden bizonnyal félrevezető, bizonyos készítéstechnikai megoldások 

– megfelelő feltérképezettségük esetén – műhelyhez, műhelytradícióhoz kötése fontos és kutatandó 

téma. A Moshchevaya Balka-i 1974-es íjlelet magszerkezete azonban elsősorban mégsem e 

szempontból tekintendő lényegesnek: az egyetlen fából faragott íjmag ugyanis a szóban forgó 

példányon kívül sehol sem ismert. A jelenleg már meglehetősen nagy számban rendelkezésre álló 

eurázsiai, merevszarvú, ép íjak közt egyetlen másik esetet sem találunk, ahol famag ilyen kialakítású 

lenne. (Érdemes megjegyezni azonban, hogy természetesen nem minden esetben rendelkezünk ilyen 

jellegű információval.) Az 1974-es íjlelet tehát alapvető szerkezeti megoldása szempontjából 

unikálisnak tekinthető. 

Itt érdemes röviden tárgyalni azt is, hogy az íj famagja húsos somból (Cornus mas) készült,421 ez a 

fafajta ugyanis íjkészítésre kevésbé alkalmas a mai íjkészítő tapasztalat alapján, egyrészt mert gyakori 

rajta az ághely, a görcs, így nehéz belőle jó anyagot találni, másrészt pedig szívós anyag, így nehezen 
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alakítható.422 E két jellemző (egyedi magfelépítés és fafajta alkalmazása) fényében akár azt is 

feltételezhetnénk, hogy a készítés során nem egy ténylegesen használható eszköz volt a cél, hanem 

az íjat esetleg a temetés számára készítették. Ennek ugyanakkor egyértelműen ellentmondani látszik, 

hogy az íj többi részének felépítése és számos egyéb jellemzője is teljes értékű íjra vall. Mindenképp a 

tisztázatlan íjjellemzők közt kell tárgyalni az íjkarok profiljának sajátosan egyenes vonalvezetését is. 

Az íjkarok közül ugyanis a törött szarvhoz csatlakozó közel egyenes, csak igen enyhén homorú, 

miközben a másik, vagyis az ép szarvhoz csatlakozó íve erősebb (természetesen mindkét kar a 

frontális irányban homorú). (Ugyanezt, vagyis az íjkarok profiljának egyenességét fogjuk majd a másik 

Moshchevaya Balka-i és a gogopsi íj esetében is tapasztalni.) Az íjkarok hozzávetőleges egyenessége 

azért lényeges, mert a frontális oldalon ínréteggel ellátott íjakat általában a száradó ín erősebb C 

alakba húzza össze, ami az íj betörését, felajzását, tillerezését követően közel egyenes vagy kissé 

homorú profilalakot vesz fel – majd a jelentősebb markolatszöggel rendelkező íjak karjai (így a 

tárgyalt Moschevaya Balka-i is) intenzív használat hatására sajátos kettős ívet, egyszerűsítve: S-alakot 

vesz fel. A jelenséget a szarus íjat készítők „húrkövetésnek” nevezik.423  Ilyen S-profilú karok 

általánosan ismertek az épen maradt eurázsiai íjak körében, s a későbbiek során elemzésre kerülő 

anyagban is több példáját fogjuk látni. A jelenség természetszerűleg azt eredményezi, hogy a 

felajzatlan íj eredeti, a készítés során szándékozott reflexét elvesztve másik, kisebb mértékű reflexű 

lesz, netán teljesen megszűnik a reflex. Számunkra most csak az fontos, hogy noha e jelenség 

kialakulásában vagy létre nem jöttében számos tényező közrejátszik, ismeretében feltételesen 

megállapítható egy épen maradt inas-szarus íj esetében, hogy az íjat intenzíven használták-e. Mivel a 

Moshchevaya Balka-i, 1974-es íj publikációja egyértelműen értesít az íj frontális oldalán található, 

ráadásul épen maradt ínrétegről, valamint az azt fedő nyírfakéreg borításról,424 így ez esetben a karok 

egyenessége, pontosabban azok finom homorúsága egyértelműen arra utal, hogy az íjat nem 

használták intenzíven, kicsit túlozva még az sem zárható ki, hogy a készítés legutolsó fázisát jelentő 

betörést sem végezték el rajta. E tekintetben természetesen mai íjkészítők tapasztalata, esetleg 

rekonstrukciós kísérletek lehetnek döntőek. Mivel a felhasznált faanyag, vagyis a som meglehetősen 

szokatlan, ezért felmerülhet, hogy annak tulajdonságai következtében nem került sor a húrkövetésre. 

Azonban a tárgyalt lelőhelytől pár tucat kilométerrel távolabbról, Podorvannaya Balka-ról előkerült 

másik ép íj (elemzését lásd alább) ugyancsak somból készült, rajta mégis megfigyelhető az épen 

maradt íjkar egyértelmű S-profilja.425 A fenti gondolatmenetből következik, hogy a Moshchevaya 

Balka-i 1974-es íjat feltehetőleg a temetés számára készítették, vagyis nem volt idő arra, hogy 

intenzív használat után a karok húrkövetővé váljanak. Mivel egy inas-szarus íj elkészítése viszonylag 

hosszú idő a különböző ragasztórétegek száradási periódusai miatt,426 ezért feltehető, hogy nem egy 

eredetileg is a sír számára készített példányról van szó, hanem egy éppen elkészült, vagy már gyártás 

alatt lévő íjat választottak a temetés céljára. A fentieknek egyedül az íj épen maradt szarván látható 

kettős húrvájat mondhatna ellent, a második húrvájat kialakítását ugyanis általában vagy azzal 

magyarázzák, hogy a betörés-felajzás során a húrvájat eredetileg tervezett helye rossznak 

bizonyult,427 avagy eleve szándékosan akartak kialakítani egy második, az eredetinél nagyobb vagy 

                                                           
422

 Bencsik Péter íjkészítő szíves szóbeli közlése. 
423

 Bencsik Péter íjkészítő szíves szóbeli közlése. 
424

 Милованов-Иерусалимская 1976, 41. 
425

 Тихонов-Хафизова n.d., Рис. 1. 
426

 McEwen 1978, 193. 
427

 Jó példa erre a Kiss Balázs és Németh Gyula által készített íjreplika esete: Kiss 2004, 39. 



174 
 

kisebb előfeszítettséget lehetővé tevő másodlagos húrvájatot.428 Mivel olyan további magyarázatok, 

műhelytradíciók is elképzelhetőek, amik következtében még az íj intenzív használatba vétele előtt 

kialakításra került a dupla húrvájat, ezért ezt a jellemzőt nem fogadhatjuk el ellenérvként – 

különösen, hogy a tárgyalt íj másik szarva törött, s megmaradt szakaszán csak egyetlen húrvájat 

maradványa található, így még az sem eldönthető, hogy mindkét szarvon kettős húrvájat volt-e vagy 

csak az egyiken. (Nyilván a két verziónak különböznie kell egymástól, akár okozatában akár 

funkciójában.) Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a 10–11. századi Kárpát-medencei merev íjlemez 

anyagban nincs nyoma szándékolt kettős húrvájatnak, míg az avar kori anyagban, ugyan feltehetőleg 

csekély számban, de előfordul.429 Ez a határozott kronológiai kettősség viszont inkább a kettős 

húrvájatok műhelyhagyományhoz, készítéstechnikához kötődését jelenthetik, nem pedig a használat 

során felmerülő másodlagos igények kiszolgálását. 

Az 1974-es Moshchevaya Balka-i íj esetében tehát a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján 

nagy valószínűséggel megállapíthatjuk annak „használatlan”, új mivoltát. Az íj különleges fontossága 

éppen ebből fakad, mivel a húrkövetés jelensége jelentősen megnehezíti, esetenként 

megakadályozhatja a készítés során szándékosan megcélzott és kialakítani kívánt reflex mértékének 

utólagos meghatározását a maradványokból, legyen szó akár ép íjról, akár in situ feltárt és 

dokumentált merev íjapplikációk egymáshoz való viszonyáról. A nem húrkövető íj azonban minden 

bizonnyal hűen őrzi az eredeti reflexet, ezért az alábbiakban ennek vizsgálatába bocsátkozunk 

röviden. A lelet elsődleges közlésében olvashatók szerint a karok 10–15°-os szöget zárnak be a 

hosszanti tengellyel, míg a szarvak és a karok által bezárt szög 130°és 140°.430 Az íjat röviden 

bemutató Szőllősy Gábor mérési pontok hiányában ezen adatokat nem fogadta el, s a közölt rajz 

alapján saját méréseket végzett. Szőllősy mérései a fent alkalmazott szögekre való átszámítással 120° 

és 137°-nak adódnak a szarvak esetében, a markolatnál pedig 19–19°-nak.431 Mivel a két adatsor közti 

eltérések lényegesnek tűnnek, s mivel a Szőllősy-féle mérési pontok csak minimális különbségeket 

eredményezhetnek, s mivel az orosz szöveg fogalmazása egyértelmű a felvett szögek helyének 

meghatározása szempontjából, ezért az összegző értékelésben az eredeti adatsorral fogunk 

számolunk. Saját mérésünk 40° és 55° (teljes szarvhúrral számolva: 60°) szarvszögekkel is 

Ierusalimskaya eredeti adataihoz állnak közelebb. A markolatszögek tekintetében Szőllősy adata 

használhatatlan az aszimmetria vizsgálata szempontjából, mert módszere mintegy átlagolja a két kar 

markolatszögeit. Saját mérésünk szerint az íj törött szarv felőli markolatszöge kb. 13°, míg az ép szarv 

felőli markolatszög teljes karhúrral számolva 23°(ha csak a kar induló ívéhez mérünk, 15°-ot kapunk). 

A fenti adatsorokból határozottan kitűnik a két szarvszög jelentős különbsége, amit Szőllősy a kar 

túlerőltetésével magyaráz, Milovanov és Ierusalimskaya viszont elképzelhetőnek tart akár post-

depozicionális deformációt, akár szándékos aszimmetriára való törekvést.432 A kérdésre a másik 

Moshchevaya Balka-i íj kapcsán is visszatérünk még, azonban néhány alapvető megállapítást már 

most is megtehetünk. Szokatlan módon a Moshchevaya Balka-i íj aszimmetriáját nem a hajlós karok, 

vagy a szarvak hosszainak eltérése adja, hiszen ezek szinte pontosan megfelelnek egymásnak, hanem 
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a lényegesen eltérő szarv- és markolatszögek. Nagyon fontos, hogy a meredekebb markolat- és 

szarvszögek az íjnak egyazon oldalán találhatóak, vagyis ugyanazon kar két végén – ez pedig 

egyértelmű szándékosságra utal az aszimmetria kialakításában. Már első pillantásra is szembetűnő, 

hogy az íj „alsó” felén határozottan erősebb a reflex. (Mivel a nem húrkövető karok egyébként sem 

az íj „túlhasználtságára” utalnak, ezért az íj túlerőltetése nagy valószínűséggel kizárható.) Mellékesen 

érdemes azt is megjegyezni, hogy a közölt rajz alapján a két íjkar eredeti hosszában is minimális 

különbség kellett legyen – hiszen, ahogy fent láthattuk, az ívük homorúsága kissé különbözik, 

miközben húrhosszuk szinte pontosan megegyezik. Ez pedig csak abban az esetben képzelhető el, 

hogy az íveltebb kar hossza némileg nagyobb volt a kisebb ívű karnál. 

A markolatszerkezetre térve elsőként azt kell megállapítanunk, hogy az íjon csak két merev, laterális 

markolatlemezt alkalmaztak, a dorzális markolatléc vagy –lemez egykori megléte nagy biztonsággal 

kizárható, hiszen a markolatnak mind a frontális, mind dorzális oldalán megmaradt a nyírfakéreg 

borítás (a közölt és e dolgozatban is bemutatott részletrajz az íj dorzális oldala felől készült). 

Milovanov és Ierusalimskaya azt is meg tudta figyelni, hogy a dorzális oldalon a két markolatlemez 

szélei közt megmaradt az íjkarokról áthúzódó szarulemez, sőt megállapításuk szerint a két íjkar 

lemezeit a markolat közepén, átlós- vagy keresztcsapolással (поперечный шов) kapcsolták össze. 

Érdemes megjegyezni, hogy mindkét laterális markolatlemez középvonala határozottan homorú – ez 

a megoldás a 10–11. századi Kárpát-medencei leletanyagban is megfigyelhető, igaz nem 

tulajdoníthatunk neki túlzott jelentőséget, hiszen a jelenség feltűnik korábbi időszakok 

markolatlemezein is. Fontosabb viszont, hogy a középvonalak homorúsága miatt széttartó 

lemezvégek közrefogott távolsága a lemezek végződésénél majdnem pontosan megegyezik a karok 

szélességével. Noha az általánosítások gyakorta félrevezetők, talán mégsem lesz haszon nélküli, ha 

megjegyezzük, hogy a fentiekből az következik, hogy ha két markolatlemez egymástól való távolságát 

ismerjük, vagy az meghatározható például a lemezek közepén egy markolatléc segítségével, akkor a 

karok eredeti szélessége is meghatározható hozzávetőleges pontossággal. Sajnálatos módon a 

markolatlemezek pontos alakja a nyírfakéreg-fedettség miatt nem ismert, így az sem állapítható meg, 

hogy a lemezek dorzális szélének vonalvezetése milyen viszonyban van az íjkarok profilvonalával, 

vagyis a karok reflexével. A maradványok alapján az is megállapítható, hogy a markolat teljes egészét 

nyírfakéreg borítás fedte egykor, tehát a markolatlemezeket is. Ez a megoldás egyértelműen arra 

utal, hogy esetünkben a lemezek megjelenése, láthatósága lényegtelen volt, szerepüket-funkciójukat 

rejtve is kifejthették: a lemezek esetleges konnotatív, szimbolikus jelentése kizárható. A dorzális 

irányból készült fényképeken az is felfedezhető, hogy a markolatlemezek dorzális szélei egy 

meglehetősen széles sávban ferdén kifelé levágottak, talán irdalatlanok. (A levágott szélek síkjai 

eredetileg az azóta a fotózott helyen kirohadt szarulemez külső felszínével egy ívet alkothattak, 

lezárva a markolat dorzális oldalát.) Annak ellenére, hogy a markolatlemezek átmetszetének alakja 

nem ismert, a levágott felszínek jelentős szélessége alapján, illetve a Kárpát-medencei markolatlemez 

anyag ismeretében a lemezek jelentő vastagsága feltételezhető. A rajzról visszamért adat szerint a 

lemezek vastagsága max. 0,75–0,8 cm lehet kör- vagy ellipszisszelet alakú átmetszet esetén. 

Amennyiben homorú alsó ívű átmetszettel számolunk, a lemezek vastagsága akkor is kb. 0,5 cm körül 

alakulhat, ami ha a Kárpát-medencei markolatlemez anyagban ugyan nem is ismeretlen, de 

mindenesetre viszonylag ritka. Ha a lemezek feltételezett nagy vastagsága mellett azt is figyelembe 

vesszük, hogy a közölt fényképek textúrája alapján is a lemezek anyaga – Milovanov és 

Ierusalimskaya szóhasználatának megfelelően – nem agancsnak, hanem a merevebb, ridegebb és 

szilárdabb tulajdonságú csontnak tűnik, a lemezek funkciójának meghatározásához is közelebb 
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kerülhetünk.  Legyen akár szó egyetlen fából kifaragott íjmagról, akár a markolatnál összecsapolt két 

famagról, a masszívnak tűnő markolatlemezek ezen íj esetében elsősorban minden bizonnyal a végig 

hajlékony magnak a markolatban történő megszilárdítását célozhatták. A szarvak, átmetszetük 

következtében viszont nyilván eleve merevek voltak – hiába készültek ugyanolyan hajlékonyságú 

fából, mint a karok, így esetükben nem volt szükség utólagos merevítésre. Itt jegyezzük meg továbbá, 

hogy a látható laterális markolatlemez dorzális szélének vonalában folytatódik az íjkarok profilvonala 

– legalábbis a közölt rajz alapján. A vizsgált íj tehát megerősíteni látszik azt a feltevést, hogy a 

markolatlemezek dorzális széléből következtetni lehet legalábbis a karok vonalának kezdetére és így 

a reflexének mértékére. 

A szarvak vizsgálatára térve, elsőként az említendő, hogy a szarvakon merev lemezeket nem 

alkalmaztak. Nem csupán a lemezek jelenlegi hiányát állapíthatjuk meg azonban, hanem a 

szarvfelszínek irdalatlanságából433  következően egyértelműen kizárható egykori alkalmazásuk és 

később történő „elvesztésük” (222/3–4. ábrák). Ennélfogva az 1974-es Moshchevaya Balka-i íj – a 

Kuraj IV. lelőhely 1. kurgánjából előkerült íjmaradványokkal együtt (217. ábra)434 – közvetlenül is 

bizonyítja az orosz kutatás által türknek, vagy türk technológiájúnak nevezett íjtípus tényleges 

egykori meglétét. A csupán két laterális markolatlemezzel ellátott íjtípus kérdése – mint fentebb 

láthattuk – a Kárpát-medencei merev íjlemez anyag vizsgálatában is rendkívüli fontosságú, 

elsősorban a sírokban megfigyelhető intencionális szelekció és fragmentáció fényében, másrészt 

pedig a Kárpát-medencei íjlemez anyag jelentős hányadát kitevő ilyen esetek értelmezésében és 

értékelésében. Azon sírokban tehát, ahol az íjszerkezeti rendben, vagyis egymás mellett 

elhelyezkedő, két laterális markolatlemezen kívül más merev íjapplikáció nem kerül elő, nagy 

valószínűséggel teljes íj egykori sírba helyezésével számolhatunk. A Moshchevaya Balka-i és a 7–8. 

századi Kuraj-i íjak egyúttal azonban arról is tanúskodnak, hogy ezen íjtípus az alapvető alak és 

konstrukció tekintetében egyáltalán nem tért el a többi, teljes(ebb) merev íjlemez garnitúrával 

felszerelt íjaktól. Itt természetesen elsősorban a merev szarvak meglétére gondolhatunk, hiszen ezen 

íjtípus kapcsán merült fel az az elképzelés, miszerint a íj merev és hajlékony részei arányának 

lényeges megváltozásával számolhatunk.435 Az elképzelés szerint az íjkarok hosszának lényeges 

növelésével és ezzel együtt a merev szarvak méretének csökkentésével, netán teljes elhagyásával az 

íj hatásfokának, teljesítményének növelését érték volna el. Noha ismeretelméletileg helyes a 

feltételezés, miszerint akár végighajló karú, tehát merev szarv nélküli íjat is elképzelhetünk a csupán 

két laterális markolatlemezt tartalmazó sírok esetében, a jelenleg rendelkezésre álló ép íjak azonban 

ennek határozottan ellene mondanak. A redukált íjlemezes ép íjak csekély számuk miatt azonban 

nyilvánvalóan nem elegendőek a feltételezés végleges cáfolatához. Számunkra azonban most az a 

fontosabb, hogy az 1974-es Moshchevaya Balka-i íj két laterális markolatlemez szettjével lényeges 

párhuzamosságot mutat a Kárpát-medencei leletanyaggal. 

Ezen a ponton célszerű tárgyalni, pontosabban nyomatékosan felhívni a figyelmet arra is, hogy a 

vizsgált íj szarvainak átmetszete egyenlő szárú háromszög. Az átmetszet a szarvcsúcsok felé 

fokozatosan keskenyedik, vagyis a háromszög alapjának hossza csökken, magassága viszont 

lényegesen nem változik. A Kárpát-medence 10–11. századi, merev laterális szarvlemez anyagában 

formai és szerkezeti alapon elkülönített I. típus bizonyos alcsoportjai, pontosabban azok egyes, 
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egymással egyeztethető, többé-kevésbé ép lemezszettjei esetében viszont éppen a szóban forgó 

szarvszerkezetet ismerhettük fel (vö. a szarvkonstrukciós típusokat bemutató VIII. fejezettel). E 

rekonstruált szarvszerkezetek között – más egyebek mellett – olyanok is előfordulnak, ahol a 

háromszögátmetszet alapjának markáns, illetve csupán csekély szélességcsökkenése a meghatározó. 

A szarv csúcshoz közelebbi felén, különösen a homlokszakaszon jelentős szélességcsökkenést mutató 

Kárpát-medencei szarvszerkezeti példányok tehát pontosan megfelelnek az 1974-es Moshchevaya 

Balka-i íjnak, azzal a különbséggel, hogy az utóbbi esetében értelemszerűen hiányoznak a merev 

szarvlemezek. A tárgyalt íj szarva és a Kárpát-medencei szarvlemez anyag közt azonban még egy 

apró, de annál fontosabb egyezésre is felfigyelhetünk. A merev szarvak profilalakja a Moshchevaya 

Balka-i íj esetében nem egyenes, netán végig ívelt, hanem határozott szögben tört, mégpedig oly 

módon, hogy a laterális oldal frontális és dorzális szélein a szögben törés helye eltérő magasságban 

található, de mindkettő a húrvájat alatt (222/3. ábra). A sajátos, szögben tört profilú szarvalakra már 

Milovanov és Ierusalimskaya is felfigyelt.436 A Moshchevaya Balka-i szarvak profilalakja viszont 

pontosan megegyezik a Kárpát-medencei 10–11. századi laterális szarvlemezek fejetlen típusának 

azon – egyébiránt meglehetősen ritka – formai alcsoportjával, ahol a lemez erős szögben tört ívű. Ez 

esetben nem csupán az általános szögben tört alak, de a szélenként eltérő magasságú szögben 

törések helyzete is megfelel egymásnak. Hasonló kialakítású szarvprofil nem ismert sem Belső-

Ázsiából, sem pedig az avar kori Kárpát-medencei anyagban, de Kelet-Európából is csupán 

feltételesen említhetjük az ún. kazárt típusú laterális szarvlemezeket, mert ez utóbbiak többsége is 

csupán hasonlóan erős ívet, de nem a keresett határozott szögben tört alakot mutatják, ráadásul 

általános alakjuk is lényegesen eltér mind a Moshchevaya Balka-i, mind a Kárpát-medencei 

példányoktól. A két egyenes szakaszból álló szögben tört szarvprofil tehát meglehetősen ritkának és 

egyedülállónak tűnik az eurázsiai anyagban, ami a tárgyalt ép íj és a Kárpát-medencei anyag 

kapcsolatát még erősebben aláhúzza. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az 1974-es 

Moshchevaya Balka-i íj szarvának törésszöge – a közölt fényképekről és rajzokról visszamérve a 

frontális szélen kb. 13–14°, a dorzális szélen kb. 17–18° – a Kárpát-medencei anyaghoz képest kissé 

meredeknek tűnik, ráadásul a mindkét szélén szögben tört laterális szarvlemezek aránya a Kárpát-

medencei anyagon belül is meglehetősen alacsony. A Moshchevaya Balka-i szarv méretei ugyanakkor 

kitűnően illeszkednek a Kárpát-medencei 10–11. századi laterális szarvlemezek átlagos 

méretezésébe, 25 cm-es teljes hosszal, 4 cm-es homlokhosszal, sőt, a szarvátmetszet méretei (alap 

szélessége 2,5–1,3 cm, magasság 2,3 cm) is megfelelnek a rekonstruált Kárpát-medencei háromszög 

átmetszetű szarvak általános méretadatainak. (A szarvátmetszet háromszögének szárszöge a rajz 

alapján visszamérve a szarv alsó szakaszán 50°, a felső szakaszon pedig 20°-nak bizonyult.) Külön 

említést érdemel, hogy a szarv frontális élén, nagyjából a szarv alsó szakaszának felééig szarulemez 

borítás található. Ennek a funkciója kérdéses: míg az íjkarok ínborításának szarvtőre való felhúzódása 

a struktúra stabilitása szempontjából értelmezhető, addig az önálló szarulemeznek szerepe kétséges. 

Különösen, hogy Milovanov és Ierusalimskaya megfogalmazásából úgy tűnik, a szarulemez alatt az 

íjkar ínrétege is megfigyelhető a szarvtőn. Annak ellenére, hogy a megoldás magyarázatát jelenleg 

nem találjuk, – hiszen az ínréteg külső körülményektől (nedvesség, hőmérséklet, sérülések) való 

védelmét a karokon meg lehetett oldani nyírfakéreg borítással – a Podorvannaya Balka-i íjon 

ugyanezt a szarvtőszerkezetet figyelhetjük majd meg az alábbiakban, igaz más fedőanyag 

felhasználásával. Szót kell ejteni még a Moshchevaya Balka-i háromszög átmetszetű ép szarv dorzális 

oldalának esetleges fedettségéről is. Erről ugyan egyik publikáció sem értekezik, de egy közölt 
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részfotó (222/2. ábra) alapján megkísérelhetjük a kérdés kibontását, annak ellenére, hogy a dorzális 

irányból készített fotón sajnos egyértelműen nem eldönthető, hogy melyik a szarvtő és melyik az íjkar 

felőli rész. Annyi bizonyos, hogy a kép az ép szarv és a csatlakozó íjkar átmenetét ábrázolja, a kép 

közepén íntekercseléssel. Az is megállapítható, hogy a kép bal oldalán látható íjrész a hosszanti 

irányban sűrűn hornyolt famagig pusztult, s rajta csak a körülkötözés közelében látható az egykori 

fedőréteg maradványa, ami a kép alapján minden bizonnyal ínnal azonosítható. Amennyiben ez az 

íjrész lenne az íjkar, – amit egyébként a két íjrész egymáshoz viszonyított szélessége is alátámasztani 

látszik – nehezen magyarázható az ín jelenléte a dorzális oldalon, hiszen ott szarulemez 

maradványainak kellene lennie. Az íjkar két szélén látható keskeny réteg ekkor, mint a frontális oldal 

ínrétegének oldalra húzódó maradványa magyarázható (vö. az ellipszis-szelet alakú íjkar-

átmetszettel), de a kar dorzális szarulemezének hiánya is megegyezne az íjról közölt értelmező rajz 

adatával (223. ábra). Ebben az esetben, vagyis ha a kép jobb oldalára pozícionáljuk a szarvat, a szarv 

dorzális oldalán vastag, a fa sötét színétől erősen elütő, fehér réteget láthatunk, amit szaru-, netán 

falemezként képzelhetünk el. 437 Nem zárható ki azonban az sem, hogy a fénykép csalóka, s a szarv 

valójában homogén, nem rétegelt szerkezetű – mint ahogyan Milovanov és Ierusalimskaya sem tesz 

említést erről – csupán a frontális oldal szarulemez borítása húzódik át úgy a laterális oldalra, hogy az 

megtévesztő a fényképet szemlélő számára. Ekkor azonban magyarázatra szorul, hogy a szarv 

dorzális oldala miért fehéres színű, szemben a többi fénykép tanúságával, ahol laterális irányból 

látható a szarv, illetve az elvileg ugyanazon fából kifaragott, ugyancsak sötét színű íjkar magjával? 

Mivel a fenti ellentmondásokat a rendelkezésre álló, közölt dokumentáció alapján nem tudjuk 

eldönteni, a Moshchevaya Balka-i szarvak dorzális oldalának rétegelt fedettségének kérdését nyitva 

kell, hogy hagyjuk. 

Az íj eddig nem említett méretei kapcsán elsősorban azt kell megállapítani, hogy a több helyütt is 

megadott 140 cm-es teljes hossz egyértelműen az íj „kerületén” mért, teljes  hosszával kell 

megegyezzen – ez a közölt, méretarányos rajzról könnyűszerrel visszamérhető. Az íj ajzatlan 

állapotában a közölt rajzon kb. 90–92 cm-es fesztáv mérhető,438 természetesen a felajzott állapotbani 

húrhossz nem megállapítható. A 140 cm-es teljes hosszt a két 25–25 cm-es szarv, a hozzávetőlegesen 

azonos hosszúságú 37 cm-es két íjkar, valamint a 13 cm-es markolat adja ki. (A fejezetet záró 

táblázatban a markolat kivételével a Milovanov és Ierusalimskaya által megadott értékeket tüntettük 

fel, nem pedig az azoktól több esetben eltérést mutató saját méréseinket.) A karok átlagos szélessége 

3,5–3,8 cm, vastagságuk az ín és szarurétegek nélkül 0,6–0,8 cm. A karok dorzális oldalán található 

szarulemez maradványok vastagsága 0,6 cm,439 az ínréteg és a nyírfakéreg borítás vastagságáról 

azonban sajnos nem értesülünk. Az íjkarok átmetszete lapos, de szabályos körszelet. Sajnos nem 

ismert, hogy az egyetlen megadott karátmetszet helyén a kar mindhárom rétege épen maradt-e? A 

famag átmetszetének alakja is kérdéses marad ennek következtében: elképzelhető, hogy mindkét 

oldalán lapos volt (ebben az esetben a karátmetszet domborúságát kizárólag az ínréteg adta volna), 

de az sem zárható ki, hogy már a famagot is eleve körszelet alakúra faragták (ez esetben viszont a kar 

frontális felületen az ínréteg elosztása egyenletes kellett legyen). A különbség lényegesnek tűnik, 

hiszen két, alapvetően eltérő íjkészítő eljárásról van esetükben szó. 
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Utolsó pontként az egyes íjrészek közti átmenetek tekercseléséről kell szót ejteni. A tárgyalt íjon a 

szokásos, pontosabban az általában feltételezett négy kötözésből csak három maradt meg: kettő a 

markolat végein, illetve egy az ép szarv és a csatlakozó íjkar átmeneténél. A kötözésekről általában 

azt feltételezik, hogy a különböző merev íjlemezek végeinek biztosabb rögzítésére szolgáltak, ez 

azonban a jelen esetben nem állja meg a helyét, hiszen a szarv-kar átmenetet is körülkötözték, holott 

az íjon nem alkalmaztak szarvlemezeket. A vizsgált Moshchevaya Balka-i íj esetében azonban még 

azzal sem számolhatunk, hogy esetleg a karok és szarvak egymásba csapolása miatt igyekeztek volna 

megerősíteni a kérdéses szakaszt, hiszen a karokat és szarvakat egyetlen fából faragták ki a szerzők 

megállapítása szerint. Milovanov és Ierusalimskaya, illetve a későbbiekben V. N. Kaminskij még úgy 

magyarázta a bandázsok helyzetét, hogy az íj megfeszítésekor a legnagyobb terhelés az egyes íjrészek 

találkozási pontjaira esett, így azokat kötözéssel kellett megerősíteni.440 Legvalószínűbbnek azonban 

az tűnik, hogy elsősorban az íjkarok dorzális oldalán a szarulemezek rögzítését biztosították ezzel az 

eljárással – így a négy körülkötözés íjon elfoglalt pozíciója is magyarázatot nyer. Merev íjlemezek 

alkalmazásakor természetesen másodlagosan azok végei számára is további rögzítést jelentettek a 

kötözések. Erre a kérdésre a gogopsi íj vizsgálata kapcsán röviden még vissza fogunk térni. 

Az 1974-es Moshchevaya Balka-i íj elemzésének lezárásaként ki kell emelnünk a lelet 

dokumentálásának és közlésének, feldolgozásának részletességét – hasonló munkával majd csupán 

az újonnan közzétett Podorvannaya Balka-i íj kapcsán találkozunk, noha számos, időközben előkerült 

ép íjlelet hasonló törődést bizton megérdemelt volna. A Moshchevaya Balka-i íj közlései ugyanakkor 

az amatőr íjkutatás, illetve íjkészítők körében ismertté és kedveltté tették a leletet. Az ázsiai 

tradicionális íjkészítéssel és íjászattal foglalkozó, ATARN elnevezésű online társulat fórumain például 

számos topicban foglalkoztak és foglalkoznak különböző íjkészítők a Moshchevaya Balka-i íj 

rekonstrukciójával.441 Az egyes rekonstrukciók azonban sajnos igen gyakran biztosan téves adatokon 

alapulnak, így nem tekinthetők tudományosnak. Ide sorolhatjuk például Andrew Hall rekonstrukcióját 

(219. ábra),442 ami nem csupán az íjmag anyaga és alapvető szerkezete szempontjából tért el a 

lelettől (som helyett kőris; önálló, merev szarvak az íjkarokba csapolva; a két kar egymásba csapolása 

a markolatban), de a szarvakon merev íjlemezeket is alkalmazott,443 sőt, az egyszerűség kedvéért az íj 

fent részletezett aszimmetriáját is mellőzte rekonstrukciójából. Noha ezek a rekonstrukciók 

nyilvánvalóan nem tudományos céllal készülnek, érdemes követni és elemezni az íjkészítők 

eredményeit, hiszen a készítés során gyakran olyan kérdések, részletek és nézőpontok merülhetnek 

fel, amik az eredeti régészeti lelet értelmezésében és értékelésében is fontosak lehetnek. Egyúttal e 

rekonstrukciók kitűnően példázzák az elkészült replikák mechanikai vizsgálatának fontosságát: a 

rekonstrukciók készítése ugyanis nyilán csak az első lépcsője az egykori íjak megismerésének 

(anyaghasználat, szerkezeti ismeretek, készítéstechnika) – a végső cél értelemszerűen a rekonstruált 

különböző íjtípusok mechanikai jellemzőinek összehasonlító vizsgálata és értékelése. 
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Moshchevaya Balka 1978 és további leletek 

 A szóban forgó lelőhelyről az 1974-es leleten kívül számos kisebb ép íjtöredék is előkerült. Ezek közül 

három, az Ermitázsba került töredék rendkívül szűkszavú leírását közölte Ierusalimskaya,444 sajnos 

kép vagy rajz nélkül, így ezeket nem vonhatjuk be jelen vizsgálatba, – noha e fejezet végén található 

táblázatban ismert adataik szerepelnek – mint ahogy azokat a töredékeket sem, amiket a híradás 

szerint a Kurdzhinovo-i múzeum gyűjteményében őriznek.445 A Kaminskij által lelőhely és leírás 

nélkül, csak rajzon szerepeltetett „egyszerű” íj töredékeivel sem foglalkozhatunk, hiszen a vázlatszerű 

rajz446 értelmezése önmagában nem lehetséges. Figyelmünket ezért az alábbiakban a lelőhelyen 

1978-ban feltárt – sajnos ugyancsak bolygatott – sírból előkerült íjra irányítjuk. Ebben az esetben 

sajnos nem áll rendelkezésünkre olyan részletességű és egyértelmű megfogalmazású leletleírás, mint 

az 1978-as íjnál, ugyanakkor két rekonstrukciós-szerkezeti rajzot (220/1. és 221/1. ábrák), valamint 

egy, a lelet állapotát két nézetből bemutató rajzot is felhasználhatunk.447 Az íjat 2003-ban, a Muzej 

Arheologii Moskvy Kubán kincsei című kiállításon lefotózta A. Lemeshko, aki fényképét a 

www.tgorod.ru oldalon publikálta. Ugyan a kép felbontása és élessége nem tökéletes, jobb híján itt 

mégis forrásként fogjuk felhasználni, mivel a lehetőséget ad a Kaminskij által közölt adatok 

ellenőrzésére, esetlegesen pedig a szerzőnél nem szereplő információk kinyerésére. Végül fontos 

megjegyezni azt is, hogy az alábbiakban elemzendő 1978-as íj Kaminkij-féle leírása meglehetősen 

ambivalens, hiszen általában nem az adott íjlemezről értekezik, hanem általánosságban tárgyalja az 

észak-kaukázusi épen maradt íjak jellemzőit. Ennélfogva munkáiban nem találkozunk részletes 

méret- és szögadatokkal, noha elképzelhető, hogy ezeket éppen az általunk hozzá nem férhető, 

1983-as rövid tanulmányában448 tette közzé. Az alábbiakban ezért a közölt rajzokról visszamért 

adatokkal operálunk, felvállalva ezzel a pontatlanság ódiumát. 

Az 1978-as íj tárgyalását ez úttal is a famag szerkezetével kezdjük: Kaminskij leírása alapján csak az 

egyértelmű, hogy az íjkarok különálló famagjait a markolatban erősítették össze. Kaminskij két 

különböző megoldást ábrázol rajzon, de további eltérő verziókról is említést tesz,449 sajnos anélkül, 

hogy megadná, az 1978-as ép íj esetében melyikkel számolhatunk. Az első toldástípus a felülnézeti 

(dorzális vagy frontális irányú) rajz (220/1. ábra) alapján nem más, mint egy sajátcsapos hosszabbító 

toldás, vagy ha úgy tetszik, árokcsapos illesztés, ahol a csapot a laterális íjoldal irányából egy, a teljes 

markolaton átérő köldökcsappal, netán faszeggel, szegeccsel ütöttek át és rögzítettek. (A csap itt 

természetesen maga az elkeskenyített íjkar.) A markolat laterális nézeti metszetrajza azonban a 

famag tekintetében értelmezhetetlenül zavaros: legalább 5–6, egymástól elkülönülő famag részt 

mutat, közülük kettő ráadásul a laterális markolatlemezeknek megfelelő formát alkot a markolat 

közepében. Érdemes megjegyezni, hogy feltehetőleg a köldökcsapos rögzítési megoldás 

alkalmazására utalnak azok az avar kori laterális markolatlemezek, amik közepén fúrt lyukat találunk, 

így pl. Budapest, Régi Lóversenytér 1. sír és Tatabánya-Síkvölgypuszta 11. sír.450 Középen átfúrt 
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laterális markolatlemez eddig a 10–11. századi Kárpát-medence leletanyagából nem került elő, 

mindössze egyetlen, mindkét végén két-két nagy méretű lyukkal átfúrt lemezpárról tudunk Deszk D. 

temető 51. sírjából. (267. ábra) A második illesztés típus egyszerű rálapolás, ahol mindkét lap 

elkeskenyedve, egymásra futva végződik, miközben a frontális íjoldal felől egy hosszában ellipszis 

átmetszetű önálló, ütköztető mag látható. A markolat laterális nézetű metszetrajza ezúttal is zavaros: 

kérdés, hogy az egymásra lapolt két réteget a rajzoló miért zárta le, hiszen azoknak a karokban 

kellene folytatódni. Nem mellékes kérdés, hogy a szerző az íj markolatának szétbontása nélkül 

hogyan tudta megállapítani a belső szerkezetet (röntgenfelvételről értelemszerűen szó sem esik), 

mert az íj az A. Lemeshko által készített fényképen teljesen intaktnak tűnik. Hiába fogadjuk el 

azonban Kaminskij két típusát, ha a rendelkezésre álló képi dokumentáció alapján sajnos nem 

dönthető el, hogy a tárgyalt íjon melyik megoldást alkalmazták – annak ellenére sem, hogy a merev, 

laterális markolatlemezeket biztosan nem üti át köldökcsaplyuk: a köldökcsap ugyanis véget érhetett 

még a merev lemezek alatt. A markolatszerkezet, pontosabban a famag illesztési technikájának 

meghatározása azonban még komolyabb nehézségbe ütközik, ha figyelembe vesszük, hogy az íjról 

készült rajzon (221/1. ábra) rendkívül keskeny markolatot láthatunk: a két laterális markolatlemez 

erősen homorú középvonala középen összeér, ezáltal minimális vastagságot hagyva a karok famagjai 

számára.  

A szarvmagok és az íjkar magjainak viszonyára (azonosságára vagy egymásba csapoltságára) 

vonatkozóan sajnos sem képi, sem szöveges információval nem rendelkezünk, így ezt az igen fontos 

kérdést nyitva kell hagynunk. Megtudhatjuk azonban, hogy a karok átmetszete – közelebbről 

definiálatlan – „szegmentált” alakú, a dorzális oldalán pedig szarulemezek találhatóak, amiket a 

markolatban toldottak össze. A frontális oldalon húzódó ínréteget pedig egészen a merev szarvak 

közepéig felenyvezték. A szarvak egyenlő szárú háromszög alakú átmetszete az 1974-es lelethez 

hasonlóan a csúcs felé keskenyedik, ez esetben azonban mindhárom oldaláról merev lemezek veszik 

körbe. A szarvátmetszet háromszögének szárszöge a szerkezeti-rekonstrukciós rajz alapján 

visszamérve a szarv alsó szakaszán 60°, a felső szakaszon pedig 20°-nak bizonyult. Az íjon alkalmazott 

merev lemezek rajzait és átmetszetét lásd a 220/3. ábrán. A lemezek pozíciója, valamint a 

szarvmaggal való viszonyuk azonban csak a közölt rekonstrukciós rajzok (220/2 és 221/3. ábrák) 

alapján elemezhető, mert részletesebb leírás sajnos nem áll rendelkezésre. Elsőként is arra kell 

felfigyelnünk, hogy a szarvszerkezetet laterális lemezek nélkül bemutató rajz és a laterális szarvlemez 

egyeztetéskor kitűnik: a húrvájat és a szarvlemez húrvájat alatti szakasza (vagyis az állhossz) alatt 

nincs famag, ha az egyeztetés a lemez és a mag csúcsainak összerendezésén alapul. A szarvmag 

ugyanis a merev íjlemezhez hasonlóan kiszélesedve fejet képez, az azonban csak nagyjából a 

szarvlemez homlokszakasza felének megfelelő magasságban kezdődik. Mivel ebben az esetben 

kérdésessé válna az íj stabilitása, hiszen az ideget a merev lemezek alátámasztás nélkül tartanák, 

ezért igen valószínű, hogy ez az egyeztetés téves. Ha azonban azt feltételezzük, hogy a laterális 

szarvlemezek túlnyúltak a szarvmag végén, akkor magyarázatot nyer a szarvmag speciális profilalakja. 

Ekkor ugyanis a szarvmag és a szarvlemez kiszélesedése is egy magasságba esik-eshet. A szarvlemez 

és a mag egyeztetését tehát nem csúcsaik összeillesztése alapján kell elvégezni, hanem 

kiszélesedéseik egy magasságba rendezésének megfelelően. Megállapítható tehát, hogy az 1978-as 

lelet szarvszerkezete ún. háromnegyed magos konstrukció, vagyis a laterális szarvlemezek – a rajz 

szerint – a húrvájattól felfelé, kb. 5–6 cm hosszan egymásra kellett felfeküdjenek, közöttük szarvmag 

már nem található. Ez a szarvszerkezet azonban csak a szarvlemezek jelentős, oldalirányú 

csavarodásával együtt képzelhető el, hiszen a szarv alsó háromnegyedében „síkjaik” egymással 
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szöget bezárva futottak. A Kárpát-medencei ún. fejes, tehát a II. típusú laterális szarvlemezekhez 

kapcsolódó szarvrekonstrukciók vonatkozásában is fontos lehet a vizsgált lelet tanúságtétele. Az 

1978-as íjlelet mindkét szarva ugyanis azt bizonyítja, hogy az alsó félen jelentősen lecsökkenő 

szélességű (tehát fejes) laterális szarvlemezek esetében olyan szarvmag kialakítást is számításba kell 

vennünk, ahol a mag szélessége is lecsökken, s az csupán a szarvlemez szélességét „tölti ki”, így nem 

tartja „eredeti” szélességét. Ezzel ellenkező, ún. „szélességtartó” szarvat láthatunk a Savin & 

Semenov-féle elméleti szarvrekonstrukción (141/1. ábra), vagy pl. Andrew Hall 1974-es Moshchevaya 

Balka-i replikáján (219. ábra). 

Az íj laterális szarvlemezei formailag tökéletesen illeszkednek az újabban a 8. század (közepétől) a 9. 

század végéig datált ún. kései kazár típus variánsai közé.451 Ezek a szarvlemezek azonban A. M. Savin 

és A. I. Sevenov elméleti szarvrekonstrukciója szerint nem háromszög, hanem négyszöges 

átmetszetű, de ugyancsak kb. háromnegyedes szarvmagra voltak applikálva: a laterális szarvlemezek 

síkjai tehát összetartóak és még a csúcs előtt egymásra felfeküdve futnak, frontális széleik pedig 

értelemszerűen nem érnek össze.452 (lásd az előző rajzot) Nem vitatva a Savin & Semenov-féle 

szarvrekonstrukció helyességét, az 1978-as Moshchevaya Balka-i íj arra figyelmeztet, hogy formailag 

azonos típusba sorolható laterális szarvlemezeket többféle, egymástól alapvetően eltérő 

szarvmagokon alkalmaztak. Ugyanezt a jelenséget figyelhettük meg a 10–11. századi Kárpát-

medencei laterális szarvlemezek esetében is (vö. a VIII. fejezetben elmondottakkal). A szóban forgó 

szarvlemezek mellesleg számos formai változattal rendelkeznek, de legfőbb attribútumaik 

megegyeznek: a teljes profilalak erősebb ívelése; a húrvájat alatti állszakaszt követő beugrás; a lemez 

alsó felének-kétharmadának erőteljes szélességcsökkenése közel párhuzamos lemezszélek mellett; 

valamint ezen a szakaszon a frontális szél markáns irdaltsága. A típus klasszifikációjának 

kidolgozatlansága miatt itt azonban csak arra hívhatjuk fel a figyelmet, hogy a Moshchevaya Balka-i 

lemez hozzávetőleges egyenessége miatt egyedinek, de legalábbis lokális variánsnak tűnik: az 

általunk áttekintett – természetszerűleg korlátozott mennyiségű – irodalomban ennél csak 

erősebben ívelt és kevésbé határozott (ún. kazár típusú lemezek), illetve hosszú állszakasszal 

rendelkező lemezeket (ún. kaukázusi II. típus) fedezhettünk fel. A tárgyalt lelőhelyünktől mindössze 

pár tucat km-re fekvő késő-alán Nizhnij Arhiz temetőjéből – sajnos kontextus és leírás nélkül – közölt 

íjlemezek közt azonban közel tökéletes formai megfelelőit találjuk.453 A két lelőhely anyaga alapján 

kirajzolódni látszik egy, a fenti kései kazárnak nevezett körbe formailag egyértelműen beköthető, de 

attól legalább két lényeges vonásban (hosszú, kifejezett állszakasz és kevésbé ívelt lemezalak) 

határozottan eltérő típus, amit jobb híján – az orosz kutatás szokását követve – akár késő-alánnak is 

nevezhetnénk. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a lemez arányaihoz képest kifejezetten hosszú 

homlokszakaszú laterális szarvlemezek elvétve megjelennek az ún. kazár típusú laterális szarvlemezek 

közt is, lásd pl. az A. V. Komar által a 8. század első harmadára keltezett, már említett Oboznoe-i 2. 

kurgán 1. sírjából (Északi-Donyeck, Luganska oblast, Ukrajna) előkerült íjapplikáció szettet.454 A szarv 

dorzális oldalán elhelyezkedő elnyújtott egyenlő szárú háromszög alakú szarvlemez pontos 

párhuzamai szintén megfigyelhetőek a fenti késői kazár körben, amint azt például a Kirovskij-V. 
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lelőhely 3. kurgánja, vagy a Novoaksajskij 13. kurgánjában feltárt mellékletek mutatják.455 E dorzális 

háromszög alakú szarvlemezek esetében azonban jóval szélesebb elterjedéssel kell számolnunk, mint 

azt az ún. szaltovói típusú szarvlécecskékkel együttes előfordulásuk bizonyítja. 456  E tárgytípus 

részletes értékelésére lásd a VI.3-as fejezet megállapításait. 

A szarvszerkezettel kapcsolatban röviden szólni kell még arról a szarv alsó felének frontális oldalát 

borító megoldásról is, amit sajnálatos módon ugyancsak csupán a rendelkezésre álló képi anyag 

alapján vizsgálhatunk. Igaz ugyan, hogy Kaminskij szövegéből arról értesülhetünk, hogy a szarvak 

végét felülről bőrszalaggal zárták le, a szarv alsó részét pedig egy második bőrszalaggal vették 

körbe,457 e két kitételt azonban nem lehet egyeztetni sem a szerkezeti, sem pedig az eredeti íjat 

ábrázoló rajzokkal. (A bandázsok kérdésére alább még visszatérünk.) Az íj jelenlegi állapotát 

visszaadó rajz, de a már említett fénykép (221. ábra) is megerősíti, hogy a szarvlemezekkel nagyjából 

megegyező színű és állagú, tehát szintén csont vagy agancs, lemez vagy lemezek fedik a szarv alsó 

felét. A szarv háromszöges átmetszete miatt e lemez(ek) átmetszete háztető alakú lehet, ha az 

alattuk Kaminskij megállapítása szerint (a szarv közepéig) felhúzódó ínréteg külső felszíne ki nem 

egyenlítette a gerincet. Megjegyzendő, hogy a fénykép szerint a kérdéses lemez egészen a laterális 

szarvlemez fejjé kiszélesedésének kezdetéig felér. Természetesen elképzelhető, hogy az íjlemezek 

helyzete restaurálás, tárolás során megváltozott – ebben az esetben a fénykép nem bizonyító erejű. 

Mindenesetre a szarv frontális, alsó végén elhelyezkedő és a felenyvezett ínréteget takaró merev (?) 

lemezborítás unikális jelenség, hasonlót csupán a már említett Podorvannaya Balka-i, alább 

tárgyalandó íj esetében ismerünk, sajnos csak említésből.458
  

Érdekes módon Kaminskij az íj átmeneti szekcióiban (kar-markolat, kar-szarv) egyértelműen ín 

bandázsolásról tesz említést,459 miközben azoknak még a nyomát sem lehet felfedezni sem az íj 

állapotát rögzítő rajzon, sem a fényképen: körülkötözést csupán a szerkezeti rekonstrukciós rajzokon 

láthatunk. Hasonlóan problémás az íj anyagának kérdése is: a szerző ugyan két fafajtát (som és juhar) 

is említ a markolatszerkezeti típusok elkülönítésekor,460 az azonban nem egyértelmű, hogy a tárgyalt 

íj magja melyik fából készült. Rendkívül fontos, hogy akárcsak az 1974-es íj esetében, itt sem 

tapasztalunk semmiféle húrkövetést: a karok közel egyenesek, pontosabban kissé homorúak 

(homorú oldalukkal a frontális irány felé). Tehát mindaz, amit az 1974-es íjnál feltételezhettünk 

annak „új” voltáról, az 1978-as íjra is vonatkozhat, amennyiben az állapotrögzítő rajz az íjkarok 

eredeti tulajdonságait tükrözi. A közölt rajz alapján úgy tűnik, hogy a tárgyalt íj markolatszöge, 

pontosabban a karok profilvonala megfelel a látható laterális markolatlemez dorzális szélének 

vonalvezetésének, a fénykép viszont pont ennek ellenkezőjére utal: így esetünkben a kérdést nyitva 

kell hagynunk. Ugyancsak problémás a szerző híradása arról, hogy a markolatot nyírfakéreg borítás 

fedte – mivel annak maradványát sem a rajzon, sem a fényképen nem lehet felfedezni. A szerző 

sajnálatos módon mellőzi az íj általános méretadatainak megadását, így az alábbi adatokat az íj 

állapotáról készült rajzról mértük vissza, amik ezért nyilvánvalóan pontatlanok, tehát csak 
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korlátozottan felhasználhatóak.461 Méréseink szerint a karok húrhossza (markolatlemezek csúcsától a 

szarv kezdetéig) 27 és 30 cm, miközben mindkét kar 18–20°-os szöget zár be a markolat(lemez) 

hosszanti tengelyével. A rövidebbik kar kisebb, 40–45°-os szög alatt csatlakozik a szarvhoz, a 

hosszabbik kar viszont meredekebb, itt a szög mértéke 45–55°.462 Fontos megemlíteni azt is, hogy a 

rajz alapján a hosszabb és meredekebb szarvszögű kar egyúttal szélesebb is, mint a rövidebb (3 és 2,5 

cm). A közel azonos hosszúságú karok miatt az íj aszimmetriáját tehát elsősorban az eltérő 

szarvszögek adják, az 1974-es Moshchevaya Balka-i lelethez hasonlóan. Kaminskij éppen ezért joggal 

feltételezi, hogy az „alán” íjaknál – de legalábbis egy részüknél – nem az eltérő hosszúságú karok, 

hanem a jelentősebben eltérő szarvszögek jelentették az aszimmetriát, 463  noha minimális 

hosszkülönbségek mindkét vizsgált esetben kimutathatóak voltak. Feltevését, mint a későbbiekben 

látni fogjuk, a gogopsi íj is megerősíti: valószínű tehát, hogy a tárgyalt íjak szarvszög-aszimmetriája 

nem deformáció, hanem szándékos kialakítás és tervezés eredménye. Fontos különbség az 1974-es 

lelethez képest, hogy itt az (épen maradt) szarv teljes hossza jóval kisebb, csupán 20,05 cm. Ennek a 

negyedét, 6 cm-t viszont a homlokszakasz tesz ki, ami a lemez és szarv arányait tekintve igen 

jelentősnek tekinthető, csakúgy, mint az 1974-es íj esetében. Ott ugyanis a kb. 25 cm-es ép szarvon 

az első húrvájathoz rendelhető homlokhossz kb. 5 cm, míg a második húrvájaté kicsivel több, mint 6 

cm. Így mindkét Moshchevaya Balka-i ép íj esetében kb. 1/3–1/5 aránnyal számolhatunk a 

homlokhossz és teljes szarvhossz viszonyában. A markolatlemezek csak kicsivel rövidebbek az előző 

leletnél a maguk 11,5 cm-ével, azonban a fent már említett, elsősorban a lemezek homorú 

középvonalának köszönhető, rendkívül keskeny markolat vastagsága méréseink szerint mindössze 1,5 

cm – ami akár már az íj stabilitásának kérdését is fel kell, hogy vesse. 

 

Podorvannaya Balka 1989 

Moshchevaya Balka lelőhelyétől mindössze pár tucat kilométerre a Bolshoj Zelenchuk folyó 

völgyében található Nizhnij-Arhyz gorodishche késő-alán települése. A lelőhely körüli meredek 

lejtőkön sziklasírok és félig földbe vagy sziklába mélyített sírkamrák találhatóak. A Podorvannaya-i 

szurdokban 1989 nyarán N. A. Tihonov és O.F. Orfinskaya egy feldúlt sziklasír maradványait tárta fel, s 

a sírból egyebek közt egy majdnem teljesen ép íj került elő. A csontvázon fekvő íjnak nagyjából a 

háromnegyede maradt meg,  az egyik szarv és a csatlakozó kar egy része hiányzik, de a leletet közlők 

szerint a bőrből készült ideg maradványai is megfigyelhetőek voltak. A leletek a Cserkesz Történeti és 

Építészeti Múzeumba kerültek, ahol néhány év múlva a szerves anyag nagyobbrészt elrohadt, s az íj 

legalább két részre esett. Szerencsére közvetlenül az előkerülés után vázlatrajzot készítettek az íjról, 

amit az íjat feldolgozó szerzőpáros, N. A. Tihonov és E. N. Hafizova közre is adott. Az íj szétesése miatt 

az íj egészére vonatkozó méretadatok szükségszerűen hiányoznak, viszont a szerzőknek lehetősége 

nyílott szerkezeti megfigyelésekre. A részletes feldolgozás ellenére sajnálatos módon hiányoznak 

alapvetően fontos információk, így elsősorban a merev lemezek alakjára, átmetszetére, méretére, 

stb. vonatkozóak, de az illusztrációs anyag is meglehetősen szegényes: a fent említett rajzot kivéve 
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mindössze egyetlen, azonosítatlan, ráadásul nem összetartozó szarvmag- és szarvlemez fotó részlete 

áll rendelkezésre.464 Az íjról ismerhető adatokat így elsősorban az említett és idézett tanulmány 

megállapításait követve összegezzük az alábbiakban.  

A tudósítás szerint a Podorvannaya Balka-i íj magjának szerkezete két részből áll, amit a markolatban 

toldottak össze, mégpedig egyszerű lapolással: az egymáson fekvő két karvég közel négyszögletes 

átmetszetű, s köztük a kapcsolatot mindössze az alkalmazott ragasztóanyag biztosította. A markolat 

két laterális oldalán lévő merev lemezek az egymásra enyvezett karvégek összetartásában nem 

játszhattak lényeges szerepet, hiszen akkor az íj frontális és dorzális oldalán kellene szerepelniük (vö. 

228/1. ábra). A szarvak kialakításának megoldása (csapolás, toldás, ráültetés, stb.) ismeretlen – 

feltehetőleg a lelet szétesése következtében; az íjat feldolgozó szerzőpáros mindenesetre a gőzöléses 

hajlítást valószínűsítette, vagyis elképzelésük szerint a szarvakat nem önállóan faragták ki, hanem a 

karvégeket hajlították meg szögben, akárcsak az 1974-es Moshchevaya Balka-i íj esetében.465 

Rendkívül érdekes és fontos viszont, hogy korábbi íjaktól eltérően a Podorvannaya Balka-i íj karjai 

nem a szokásos, pontosabban: az általánosan feltételezett/elvárt ín-fa-szaru rétegeltséget mutatják. 

Az ép íjkar frontális oldalán ugyan ínréteget találunk, – igaz, az átmetszeti rajz szerint csupán 

minimális vastagságban – a dorzális oldalon szarunak azonban semmi nyoma, s a szerzők sem említik 

szövegükben egykori meglétét. Ugyanakkor az ép íjkar famagja két rétegből áll: a dorzális oldalon 

vékonyabb rétegben egy második faréteg található. Sajnos a két réteg faanyagának azonosságáról, 

különbségéről nem értesülünk, így csupán feltételezés, hogy a dorzális oldal rétege esetleg 

keményebb fából készülhetett, tehát valójában a hiányzó szaru funkcióját látta volna el. A kérdéses 

második faréteg azonban sem a másik – töredékes, de átmetszetében ép – karban, sem a megmaradt 

szarvban, sem pedig a markolati átlapolt részen nem jelenik meg, ami a fenti feltételezést látszik 

megerősíteni. Az íjat feldolgozó szerzőpáros a két kar különbségei alapján helyesen diagnosztizált 

egyértelmű aszimmetriára törekvést: a két íjkar nem csupán eltérő felépítésű (heterogén-homogén), 

de a töredékesen megmaradt kar vékonyabb is.466 A Podorvannaya Balka-i íj esetében csak az egyik 

oldali íjkar és szarv marad épen, így arra sajnos nem nyílik lehetőségünk, hogy az íj teljes egészét 

vizsgáljuk az esetleges aszimmetria szempontjából. Noha a vizsgált íj esetében a Moshchevaya Balka-i 

íjakkal szemben egyértelműen már nem eldönthető, hogy a karok eltérő hossza és/vagy a különböző 

szarvszögek eredményeztek-e aszimmetriát, annyi azonban bizonyos, hogy a karok alapvetően eltérő 

vastagsága és felépítése, ha nem is formai, de legalábbis jelentős szerkezeti aszimmetriát jelentettek. 

Itt érdemes megemlékezni a karok átmetszetének sajátos alakjáról is, hiszen a Podorvannaya Balka-i 

karok frontális oldala homorú, míg a dorzális enyhén gerincelt – ezzel a kialakítással a Podorvannaya 

Balka-íj egyedi az ismert ép íjak közt. Arra is rendkívül fontos felhívni a figyelmet, hogy az íj épen 

maradt karja húrkövető, miközben anyaga (som) és markolatszöge (15°) egyezik, vagy éppenséggel az 

utóbbi némileg kisebb is, mint a Moshchevaya Balka-i két íj esetében, ahol a karok nem húrkövetők. 

Itt említendő az is, hogy a Podorvannaya Balka-i laterális markolatlemezek dorzális szélének 

vonalvezetése köszönőviszonyban sincs az ép kar indulásának profilvonalával, vagyis az 1978-as 

Moshchevaya Balka-i íjhoz hasonlóan, ebben az esetben sem következtethetnénk az előbbiből az 

utóbbira, ha csak a lemezek maradtak volna meg a földben. A markolatszögek kapcsán meg kell 

említenünk, hogy azok a szerzők adatától eltérően az ép karon kb. 12°-nak, a törött karon pedig kb. 
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18°-nak adódnak a rajz alapján. A különbség oka alighanem a törött kar deformációjából fakad: az 

ugyanis a megmaradt szakaszon nem húrkövető, hanem a frontális irányba homorodik. Mivel nehéz 

elképzelnünk olyan működőképes íjat, ahol az egyik kar húrkövetővé válik, a másik pedig megtartja 

eredeti homorú alakját, ezért azt kell feltételezzük, hogy a törött kar a borítás, vagy az ínréteg 

elvesztése következtében „visszatérhetett” eredeti ívéhez. Ebben az esetben a törött karhoz tartozó 

markolati szög és az ép kar markolatszögének összevetése jól mutatja, hogy a húrkövetés hogyan 

befolyásolhatja az eredeti markolatszögek megváltozását. 

Az egyetlen megmaradt szarv a szerzők mérése szerint 40°-os szarvszögű és egyenlő szárú háromszög 

átmetszetű. Sajnos arról nem értesülünk, hogy a szarv átmetszete változik-e, s ha igen, hogyan? A 

szarv közepén megadott egyetlen átmetszeti rajz alapján a háromszög-metszet szárszöge kb. 35°, a 

teljes szarv hossza kb. 26 cm, miközben az ínbandázstól mért hossza csak kb. 20,5 cm, s legnagyobb 

szélessége kb. 2,5 cm-nek mérhető. Már említettük, hogy csupán rövid, általános leírás áll 

rendelkezésre a szarv merev lemezeiről, ezért itt mindössze a szarvon való helyzetüket mutathatjuk 

be. A szarv szerkezetének értelmezése azonban így sem egyértelmű: a szerzők szöveges leírása és a 

közölt átmetszet között ellentmondás feszül. A szövegben ugyanis az egyik helyen azt olvashatjuk, 

hogy a szarv homogén famagját minden oldalról merev lemezek vették körül: a két laterális lemezen 

kívül egy dorzális és egy frontális V-alakú (az alább kifejtendő indokok alapján inkább: átmetszetű) 

merev applikációról is értesülünk.467 Máshol pedig azt találjuk, hogy az ínréteget kettéválasztva 

enyvezték fel a szarv frontális oldalára, amit aztán a „V-alakú” lemezzel fedtek le kívülről.468 Ezzel 

szemben a közölt átmetszeti rajzon nincs nyoma a szarvra felhúzott ínrétegnek, holott az átmetszet 

megadásának helyén annak elvileg még szerepelnie kellene. A rajzon ugyanis a homogén famag 

három lapos oldalát két laterális és egy dorzális lemez fedi, s a szarv frontális élen egy V-átmetszetű 

lemez fekszik fel a két laterális lemezre. A szóban forgó frontális lemez funkcióját is ennek 

megfelelően magyarázta először Tihonov és Hafizova: a laterális lemezek frontális széleit befedve 

azok rögzítésének biztonságát növelte. Az ellentmondás ugyan feloldható azzal a feltételezéssel, hogy 

az ínréteg nem ért el a V-lemez csúcsáig, de ez esetben is kérdéses marad, hogy a szarvra felhúzott 

ínréteg közvetlenül a famagon rögzült-e, avagy a laterális lemezek és a frontális V-lemez között. Noha 

a V-lemez alakjára és méretezésére vonatkozóan sajnos nincs adatunk, a szarvon való pozíciója (és a 

feltételezhető funkciója, vagyis az ínréteg védőburkolása) egyértelműen az 1978-as Moshchevaya 

Balka-i íjon megfigyelt frontális, merev (?) szarvlemezzel-szarvlemezekkel (?) rokonítja, amelyeknek 

sajnos csak hozzávetőleges alakja ismert a közölt rajz nyomán. Fontos felhívni a figyelmet arra is, 

hogy az 1978-as lelettel szemben, ahol a laterális lemezek és egyúttal a szarv alsó felének szélessége 

nagyjából a felére csökken, Podorvannaya Balka esetében a laterális lemezek (és a szarv) szélessége 

nem csökken ily mértékben, a rajz alapján feltehetőleg a közel párhuzamos széleknek köszönhetően: 

itt tehát nem az ott megfigyelhető „fejes” szarvtípussal számolhatunk. Az is egyértelműnek látszik a 

rajz alapján, hogy a megmaradt szarv és így annak laterális szarvlemezei végighajlók, s csupán 

minimális homlokhosszal rendelkeznek,469 szemben a fent tárgyalt két Moshchevaya Balka-i lelettel. 

A szerzőpáros meg is jegyzi, hogy a homlokszakasz hossza megegyezik a szarvcsúcs szélességével.470 
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Az íj általános méretezésére térve elmondható, hogy a rajz alapján visszamérhető adatok szerint az 

ép kar hossza kb. 35,5 cm, a szarv hossza kb. 26–20,5 cm, míg a markolat hossza kb. 14,2 cm. Ez, 

szimmetrikus alakú íjat feltételezve kicsivel több, mint 140 cm-es íjat eredményez, ami szinte 

pontosan megegyezik az 1974-es Moshchevaya Balka-i íj méretével. A karok vastagsága kb. 0,97 és 

0,75–0,8 cm, szélességük viszont nagyjából megegyezik: 4 és kb. 3,8 cm. A megadott helyen a 

szarvmag átmetszet háromszögének alapja 1,2 cm, magassága 1,7 cm, ami a borítólemezekkel együtt 

1,5 és 2,25 cm-re nő. A kb. 35–40°-os szárszöget, és a 12° és 18°-os markolatszögeket pedig már 

említettük. 

Érdemes felhívni a figyelmet az íj karjain alkalmazott burkolás anyagára is, amit a szerzők kecske 

lábbőreként azonosítottak. A Podorvannaya Balka-i íj ezzel tulajdonképpen a korszak összes épen 

maradt íja közül kilóg, hiszen – ahogy azt látni fogjuk – azokon minden esetben fakéreg borítást 

alkalmaztak. A szerzők – ennek ellenére – éppen a bőrborítás hatékonyságát és egyszerűségét 

hangsúlyozták a nyírfakéreggel szemben. A kérdésre alighanem csak hiteles rekonstrukciók 

használati- és laborkörülmények közti tesztelése adhat majd a jövőben választ. Podorvannaya Balka 

esetében megmaradt az 5 mm vastag ideg (egy része) is, ami a szerzők megállapítása szerint sodrott 

bőrszalagból készült, s speciális csontlemez-eszközökkel csiszolták sima és fényes felületűre. Az íj ín- 

és bőrkötözéseinek funkciója kapcsán is a korábbi kutatóktól eltérő véleményt fogalmazott meg 

Tihonov és Hafizova: elfogadják ugyan, hogy az egyes íjrészek közti átmeneti szekciókban 

erősíthették a szerkezetet, mégis elsődleges szerepük, elképzelésük szerint – legalábbis a tárgyalt íj 

esetében – inkább az ínréteg rögzítése lehetett.471 Végül célszerű felhívni a figyelmet arra, hogy a 

Nizhnij Arhyz környéki temetők eddig feltárt sírjai, az itt bemutatott és elemzett leleten kívül, több 

más ép íjtöredéket is tartalmaztak, amik mindmáig közöletlenek. Az itt felhasznált tanulmányban a 

szerzők két szarvtöredéket említenek, amik közül az egyik tölgyből (Qurecus), míg a másik mezei 

juharból (Acer campestre) készült.472 Egy harmadik (?), tökéletesen ép felszínű szarvmag csúcshoz 

közelebbi részét láthatjuk a szerzők egy fényképén (228/2. ábra), egy másik, ugyancsak definiálatlan, 

viszont minden bizonnyal átlapolásos toldású, négyszögletes átmetszetű markolat-kar töredéket 

pedig mindössze egy rajz képvisel (228/3. ábra). Az előbbi azért érdemel külön figyelmet, mert a 

látható felületét igen sűrű és markáns, vésett diagonális keresztirányú irdalás borítja, ami 

nyilvánvalóan egykori, lemezzel történő fedettségére utal. 

 

Gogops 

A szóban forgó íj története fordulatokban gazdag: még 1865-ban, katonai csapatok kaukázusi 

átkelése során került elő, ahonnan a kaukázusi nagyhercegi főkormányzóhoz került, onnan a ГМЭ, 

végül pedig feltehetőleg a ГЭ gyűjteményébe került, ahonnan eltűnt. Az íj tehát elveszett, mindössze 

rajzos és fényképes dokumentáció áll rendelkezésre. Utóbbit még W. Arendt közölte,473 „mintegy 

véletlenül”, tárgyalás és pontosabb lelőhely megadása nélkül, mint Kubán vidéki, majkopi  kerületből 

származó leletet (214. ábra). Az íjról sokáig azt hitték, hogy ugyancsak Moshchevaya Balkából 

származik eredetileg,474 mígnem A. M. Savin és A. I Semenov egyértelműen igazolta, hogy a gogopsi 
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íj, amiről M. I. Gryaznov 1978 előtt részletes és magyarázó rajzos dokumentációt készített, az Arendt-

féle majkopi íjjal azonos.475 Leírás hiányában leghasznosabbak az íjat feldolgozó Savin & Semenov 

szerzőpáros által közölt Gryaznov-féle rajzok bizonyulnak, hiszen köztük nemcsak a teljes íjról, a 

markolati részről és az épebb szarvról külön is elkészített méretarányos laterális és frontális nézeti 

rajzok találhatóak, de az utóbbi hat keresztmetszeti rajzzal is kiegészül. Ez a dokumentáció az egyes 

részek anyagát magyarázó jelölések segítségével az elveszett íj eddigiekhez hasonló részletes 

elemzését is lehetővé teszi. Az íjról, akárcsak az 1974-es Moshchevaya Balka-i példányról Szőllősy 

Gábor adott rövid magyar nyelvű ismertetést 2004-ben. 476  Itt azonban elsősorban a rajzos 

dokumentációra (215. ábra), valamint Savin & Semenov megállapításaira fogunk koncentrálni. 

Az említett szerzők megállapítása szerint a fa íjmagot a markolatban toldották össze, ún. fecskefarok 

technikával. Az orosz terminus magyarázatát nem merjük megkísérelni, viszont a toldás típusát a 

markolat frontális nézeti rajzából mi is ugyanúgy kikövetkeztethetjük: annak alapján a Kaminskij-féle 

1. típusra, vagyis a sajátcsapos hosszabbító toldásra gondolhatunk, de a rögzítő köldökcsap 

alkalmazására ez esetben nincs bizonyíték. A szarv-kar csatlakozás kialakítására még ennyi adattal 

sem rendelkezünk, az 1974-es Moshchevaya és a Podorvannaya Balka-i leletek nyomán azonban itt is 

nagyobb valószínűséggel inkább gőzölt-hajlított szarvakat tételezhetünk fel, mint külön kifaragott, 

majd toldással, csapolással rögzített szarvakat. Az íj aszimmetriáját már Savin és Semenov is 

felismerte,477 részleteiben azonban nem tárgyalta. Mivel csak az egyik szarv maradt meg épen, ezért 

a szarvak hosszát e tekintetben nem vizsgálhatjuk. A rajz, de különösen a fénykép alapján első 

pillantásra annál feltűnőbb viszont a karok lényegesen eltérő hossza: Szőllősy G. mérése szerint 8 cm-

es hosszeltérés mutatható ki (30,8 és 38,8 cm-es karok esetén). Savin & Semenov mérése szerint 

viszont a különbség mindössze 3 cm lenne (33 és 36 cm-es karokkal),478 saját mérésünk is ez utóbbit 

támasztja alá, kb. 34,5–34,8 és 36,5–37 cm-es karhosszokkal. A Szőllősy-féle mérés eltérése és a nagy 

hosszkülönbség feltehetőleg abból fakad, hogy a kérdéses íjkar végétől kb. 3–6 cm-re a kar 

profilvonala szögben tört és széles sávban szalaggal van körbetekerve, így első pillantásra valóban 

rövidebbnek tűnik. Kevésbé aprólékos megfigyelés esetén tehát ezt vélhetnénk a kar végének, 

pontosabban a kar-szarv átmenetnek. A szarvról készített részletrajz alapján a helyzet egyértelműen 

tisztázható: a kérdéses kar majdnem pontosan ugyanolyan hosszú, mint a másik. (Tanulságos, hogy 

mindhárom mérés ugyanazon – egyetlen, fennmaradt – rajzról készült, mégis az eredmények 

lényegesen eltérnek egymástól; vagyis a rajzokról visszamért adatokkal általában fenntartásokkal 

lehet csak számolni, de leginkább csak az egyes méretek tárgyon belüli arányának-viszonyának 

megállapítására használhatók.) Az íj feltételezett aszimmetriájában tehát a karok eltérő hossza 

meglátásunk szerint nem játszott szerepet. Ha most figyelmünket a szarvszögekre fordítjuk, azt 

láthatjuk, hogy Savin & Semenov ezek esetében is a Szőllősy-féle mérésekhez képest (34° és 45°) 

újfent csak lényegesen kisebb eltérésű szarvszögeket ad meg (142° és 148°, vagyis átszámolva 38° és 

32°). Saját méréseink (28–33° és kb. 30–35°) ez úttal is az orosz szerzőpáros adataival vannak inkább 

összhangban.  Figyelembe véve, hogy a karhossz összehasonlítás kapcsán megfigyelt sérült-javított 

karszakasz maga is határozott, legalább 22°-os szöget zár be a kar többi részével, a csatlakozó szarv 

szögét téves lenne az íjkar hosszabb, sértetlen szakaszához mérni, hiszen az eredeti szögviszonyt 

nyilván a szarvhoz közelebb eső, rövidebb szakasz őrizhette meg. (A megadott szarvszögek 
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intervallumai azt a különbséget hivatottak visszaadni, amit a szarvak ívelt alakja okoz a csatlakozás 

közvetlen szögéhez képest, és amit Szőllősy dokumentálási rendszerében kiküszöbölni igyekezett.) A 

két szarvszög tehát voltaképpen majdnem pontosan megfelel egymásnak, így lényeges 

aszimmetriáról ez esetben sem beszélhetünk. A markolatszögek vizsgálatára térve elmondható, hogy 

itt sem tapasztalunk alapvető eltérést: az „alsó” karhoz tartozó markolatszög ugyanis 13–15°, a felső 

karé pedig 13° (vö. a Szőllősy-féle 151°-os „központi” markolatszögből számolható kb. 14,5–14,5° 

szögekkel). A rajz adatai alapján tehát egyértelműen cáfolható az íj Savin és Semenov által 

feltételezett (formai) aszimmetriája. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, – különösen a 

Podorvannaya Balka-i íj karjainak esetét szem előtt tartva – hogy az íjnak olyan egyéb jellemzői, 

elsősorban szerkezeti tulajdonsága is lehetnek, amik szándékolt aszimmetriára engednek 

következtetni, de a fennmaradt rajzos dokumentációban kerültek rögzítésre. 

Az íjon csupán egyetlen agancsból faragott merev szarvlemez található, de a szarvszerkezet 

elemzéséből egyértelmű, hogy szarvanként eredetileg legalább két-két laterális lemezzel 

számolhatunk, de dorzális szarv- és markolati lemezek egykori meglétének nincs egyértelmű 

nyoma.479 Ugyan a Savin és Semenov által megkülönböztetett és eltérő funkcióhoz kötött kétféle 

irdalástípus (ferde és ferde keresztirdalás, a merev lemez, illetőleg az inazás felragasztására)480 közül 

a markolat famagjának rajzon bemutatott laterális oldalán ferde irdalást figyelhetünk meg, – ami e 

szerint a merev lemez egykori jelenlétére utalna – ez azonban nem fogadhatjuk el, mivel 

megállapításuknak több szempont és megfigyelés ellentmondani látszik. (Ezek elemzését lásd alább a 

szarvszerkezet vizsgálatánál.) A markolati felületek irdalása/hornyolása talán a fedő-védő burkolat 

(kéreg) felragasztásában játszhatott szerepet, de az sem zárható ki, hogy vékony szarulemez 

borítással látták el a markolat laterális oldalait. A markolat laterális oldalainak egykori, valamilyen 

vastagabb anyaggal történő burkolására utalhat esetleg a markolat rendkívül csekély vastagsága. A 

markolat vastagsága méréseink szerint ugyanis max. 1,5 cm-t ér el, ami egyrészt az 1978-as 

Moshchevaya Balka-i lelet vonatkozó méretével egyezik meg, másrészt pedig vagy már-már 

használhatatlanul kényelmetlen fogást eredményez, vagy speciális lövéstechnikát feltételez. A 

kérdést nyilvánvalóan az dönthetné el, ha ismernénk, hogy a markolatbandázsok lazák-e, avagy 

szorosan az íjra tapadnak – előbbi esetben ugyanis feltételezhető a vastagabb agancs- vagy 

csontlemezek elvesztése, míg az utóbbi eset kizárná egykori meglétüket. A rendelkezésre álló 

információk alapján azonban számunkra az látszik leginkább valószínűnek, hogy a goposi íjnak csak a 

szarvain alkalmaztak merev lemezeket, ezáltal azokkal az ugyan csekély számú, de mind Kelet-

Európában, mind a 10–11. századi Kárpát-medencében megfigyelhető merev íjlemez-szettekkel 

mutat rokonságot, amelyek bolygatatlan sírban előkerülve csupán szarvlemezeket tartalmaztak. 

A gogopsi íj szarvszerkezetére és egyetlen megmaradt szarvlemezének elemzésére térve elsőként a 

famag átmetszetének alakjáról kell szót ejteni, az ugyanis egyedi, mégpedig szabálytalan ötszög 

alakú: a dorzális alap és a rá merőleges, de egymással párhuzamos laterális oldalakat csúcsban 

összefutó (tehát egymással szöget bezáró) oldal zárja. A szarvmag frontális oldala így ugyanúgy élben 

végződik, mint a fentebb bemutatott, háromszög átmetszetű szarvval kialakított íjak esetében. A 

szarv átmetszetének méretezése természetesen változik a szarv teljes hosszán: az alsó szakaszon 
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zömökebb (szélesebb, 1,6–1,7 cm-es alap és nagyobb, kb. 103°-os szárszög), míg a felső szakaszon 

karcsúbb, keskenyebb (0,75-0,8 cm-es alap, kisebb, kb. 87°-os szárszög), miközben az átmetszet 

magassága, vagyis a szarv laterális nézeti szélessége lényegesen nem változik (kb. 1,85–1,7 cm). (A 

mag párhuzamos síkjai az alsó metszetnél 0,6 cm, a felsőnél kb. 1,2 cm, míg a ferde síkok sorban 1,2 

cm és kb. 0,3 cm hosszúak.) A már említett kétféle irdalástípus a mag laterális oldalain egymástól 

elkülönülten figyelhető meg, vagyis az egy oldalon látható két síkfelület irdalása-hornyolása eltérő. A 

rajz alapján a különbség határozottnak tűnik és így szándékoltnak tekinthető. Savin és Semenov 

magyarázata, miszerint a dorzális oldal felé eső sík ferde irdalását a merev lemezek ragasztásánál 

alkalmazták, míg a frontális irány felé eső sík ferde keresztirdalása a szarvra felhúzott ínréteg számára 

készült, csak részben fogadható el. A ferde irdalás-hornyolás ugyanis jóval túlfut a szarvlemez 

hosszán, pontosabban a rajzon csak a kérdéses sík szarvlemezzel nem fedett felületén figyelhető 

meg. Annyi azonban valószínűnek tűnik, hogy az eltérő irdalástípus eltérő ragasztási technikát 

jelenthetett, akár a ragasztóanyag fajtája, akár a ragasztandó felület anyagának vonatkozásában. Az 

in situ maradt laterális szarvlemez segítségével egyértelműen megállapítható, hogy a két merev 

lemez túlnyúlt a szarvmagon, vagyis az 1978-as Moshchevaya Balka-i lelethez hasonlóan a gogopsi 

szarvszerkezet  sem teljes ékmagos típus. Esetünkben viszont a lemezek csak minimális mértékben 

nyúlnak túl a magon: a szarv teljes hosszának több mint öt-hatodát kitölti a mag. A maradék 

szakaszon, vagyis a csúcstól mért kb. 3 cm-en a kb. 2,8 cm szélességű laterális szarvlemezek 

felfeküdtek egymásra – a húrvájatot azonban még a szarvmaggal rendelkező szakaszon, a csúcstól kb. 

4,8 cm-re alakították ki. Ezzel a homlokhossz több, mint a lemez teljes hosszának egyharmadát teszi 

ki – a szélsőséges arány természetesen a lemez rövidségéből fakad: a megmaradt szarvlemezről 

ugyanis a rajz alapján nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy teljesen ép, még az alsó végét lezáró 

irdalt mező is megmaradt. Pontos megfelelőjét, tehát ún. „rövid” típusú, 1 : 3-os homlokhossz – teljes 

hossz arányú laterális szarvlemezt eddig csupán Nizhnij Arhyzból ismerjük,481 de hasonlóan rövid 

típusú, kis homlokhosszú szarvlemezek kerültek elő az „alán” anyagnál lényegesen későbbre datált 

sarkeli temető482 és a gorodishche483 anyagából is. Az utóbbi típust rajzos formában Savin & Semenov 

különítette el még 1992-ben,484 – sajnos részletesebb tárgyalás nélkül SK jelzéssel, amivel alighanem 

éppen a típus sarkeli megjelenésére utalhattak a szerzők – de a későbbi tipológiai összefoglalásokból 

e típus kimaradt.485 Számunkra most azonban jóval fontosabb, hogy a gogopsi íjon in situ megmaradt 

ép laterális szarvlemez egyértelműen tanúskodik arról, hogy a szarvlemezek méretezésének nem 

feltételül kellett megegyeznie a szarv, illetve a szarvmag méreteivel. Megfelelő kontrollanyag 

hiányában a szarvlemezek méreteiből, alakjából tehát csak feltételesen következtethetünk a szarv 

bizonyos tulajdonságaira. E rendkívül fontos, az íjszarvak megismerhetőséget gátló tényezőt már 

Savin és Semenov is felismerte az íj tárgyalása során.486 Visszatérve a gogopsi szarvszerkezet 

elemzésére, végül arra kell felhívjuk a figyelmet – ismét csak Savin & Semenov nyomán, hogy a 
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laterális szarvlemezek a szarvmagnak csupán az egymással párhuzamos sík lapjaira voltak rögzítve. A 

szarvlemez és a szarvmag közt így „üres” tér keletkezik, egészen a szarvmag végéig, vagyis a csúcs 

előtti kb. 3 cm-es magasságig. A mag frontális oldalán így kialakuló vájatot Savin és Semenov 

elképzelése szerint a karok frontális oldalára enyvezett ínréteg végével töltötték volna ki. 487 

Elképzelésük magától értetődőnek tűnik (a karok ínrétege azért maradhatott épen, mert a 

kéregburkolat megóvta a pusztulástól), amit ráadásul megerősíteni látszik a szarvlemez frontális 

szélének feltehetőleg irdalatlan, elkeskenyítve élben végződő kialakítása is. Amennyiben ugyanis az 

ínréteg a lemez külső felületére lett volna enyvezve, a ragasztás biztonságát a kérdéses 

lemezfelületet irdalásával igyekeztek volna növelni. Rendkívül izgalmas azonban, hogy a gogopsi 

ötszög átmetszetű, keskeny szarv tökéletesen megfelelne az ún. késői kazár típusú laterális 

szarvlemezek hordozására, hiszen esetükben a lemezek alsó fele egy hirtelen, az eredeti szélesség 

felére történő csökkenést követően közel párhuzamosan, esetlegesen kissé hegyesedve fut az alsó 

végbe. A felére csökkenő laterális szarvszélesség arányait tekintve tehát pontosan egybeesne e 

lemezek alsó szakaszával. Nem zárható ki, hogy a gogopsi íj esetében is eredetileg erről volt szó, 

csupán a készítés során valamiért megváltozott a koncepció. (Intenzív használatot és így sérülést 

majd utólagos javítást a karok húrkövetésének hiányában nem feltételezhetünk.) A gogopsi, merev 

lemez alá történő térkitöltő inazás tehát minden bizonnyal csak egyedi megoldásnak tekinthető, 

általánosítása, különösen pedig a Kárpát-medencei íjlemez-anyagból történő tudományos 

íjrekonstrukciók készítésekor való alkalmazása nem lenne helyes. A szarvmag dorzális felületének sík 

kialakítása kapcsán azt érdemes még megjegyezni, hogy a szarvlemez dorzális, elkeskenyítve élben 

végződő, irdalatlan széle pontosan e felület kezdetekor ér véget, azon nem nyúlik túl. Ennélfogva, ha 

a mag dorzális oldalát fedték is valamivel, például a karok szarulemezeinek folytatásával, akkor azok 

vastagsága a frontális oldal legalább 1 cm vastag ínrétegével szemben, annál jóval csekélyebb kellett 

volna legyen. 

Az íjkarok elemzése kapcsán elsőként említendő, hogy a karok (eredeti) profilvonala egyenes, illetve 

igen kissé homorú a frontális irányba. A két Moshchevaya Balka-i íjhoz hasonlóan tehát a gogopsi 

íjkarok sem húrkövetők, ami a fenti gondolatmenet szerint arra utalna, hogy az íjat csak ritkán, vagy 

éppenséggel egyáltalán nem használták. A ritka használatot kitűnően magyarázza, hogy az épen 

maradt szarvhoz csatlakozó kar megtört a szarv alsó végétől mért kb. 3–6 cm-es magasságban. 

Feltehetőleg a famag szenvedett törést, jelentősebb repedést, vagy vetemedett meg, mert ha a kar 

dorzális oldalán szarulemez hasadozott volna fel, vagy esetleg a frontális ínréteggel adódott volna 

probléma, azokat könnyebb cserélni, javítani, az enyv vízben való felpuhítását, oldását követően, s 

nincs szükség olyan megoldás alkalmazására, mint amit a gogopsi íjon láthatunk. Itt ugyanis a hiba 

elhárítását úgy igyekeztek megoldani, hogy a törés/vetemedés helyén a dorzális oldalon öt vékony fa 

pálcácskát helyeztek el egymással párhuzamosan, hosszában, a frontális oldalon pedig egy szintén 

fából faragott, ötszöges-trapéz átmetszetű rudacskát alkalmaztak. A nyilván merevítő célú 

applikációkat bőrszalaggal szorosan áttekerve (és a rudacska felett összefonva) rögzítették. A karok 

keresztmetszete a részletes rajzos dokumentáció szerint közel szabályos ellipszis, ahol a famag is 

ellipszis átmetszetű. Az egyik átmetszeten jól kivehető, hogy a famagra először a szarulemezeket 

enyvezték fel, az ínréteg csak ezt követően került fel a mag frontális oldalára, mivel a kar laterális 

oldalain az ín felülrétegezi a szarut. (Mivel az íj burkolata több helyen megbomlott, így 

valószínűsíthető, hogy a rajzot készítő az átmetszeteket pontos megfigyelés alapján készítette.) Az 

átmetszeti rajzok szerint a szarulemez és az ínréteg vastagsága igen csekély, az előbbi mindössze 
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0,12–0,25 cm, az utóbbi pedig kb. 0,25 cm. A vékony szaru- és ínréteg így a kar átmetszetének alakját 

nem változtatja meg: az egészét tekintve is közel szabályos ellipszis alakú. A szokásos négy, a kar-

szarv és kar-markolat átmeneti helyeken találhatóakon kívül még egy bandázst alkalmaztak a készítés 

során, mégpedig az ép karon, a markolattól nagyjából 14–15 cm-re. Ez a kötözés pontosan 

megegyezik azokkal az íntekercselésekkel, amiket az íjrészek átmenetén láthatunk – nincs tehát köze 

ahhoz a kötözéshez, amit a törött/vetemedett karon alkalmaztak. Az ötödik bandázs helyzetéből 

adódik egyértelmű funkciója: nyilvánvalónak tűnik, hogy vagy a szaru- vagy az ínréteg biztosabb 

rögzítése érdekében volt szükség rá. A gogopsi íj is inkább arról tanúskodik tehát, hogy az íjak 

bandázsozásának elsődleges szerepe a szaru- és ínrétegek rögzítése és nem pedig az íjrészek 

átmeneti helyeinek megerősítése volt. Ezen túl azonban még egy szokatlan, utólagos javításként 

értelmezhető kötözéssel találkozunk, mégpedig a tört/vetemedett kar és a csatlakozó markolat 

átmeneti helyén. A rajz alapján a bandázs itt az ínnál szélesebb és vastagabb kötöző anyaggal, 

feltehetőleg a törés/vetemedés helyén is alkalmazott bőrszalaggal történt. A javítás okát feltehetőleg 

a szarulemez hasadásával, elválásával magyarázhatjuk a markolati profilrajz alapján. Ez a kötözés 

tehát a készítés lezárulása után történhetett, s akárcsak a törés/vetemedés kezelését, ezt is a 

használó és nem az íjkészítő végezhette. Itt érdemes megjegyezni, hogy a fentiek alapján a gogopsi íj 

nem a legkitűnőbben sikerült termékek egyike: nem csupán a szaru hasadozhatott fel több helyen, 

amit már a készítés során is kötözéssel kellett rögzíteni, de végül a másik karon a famag is 

megtört/megvetemedett, amit viszont már csak barkácsoló módszerekkel lehetett kezelni – 

feltehetőleg komolyabb sikerek nélkül. Az íjkarok teljes felületét, és talán a markolatot is nyírfakéreg 

borítással fedték, ami a rajz készítésekor már nagyobbrészt hiányzott. A borítás ugyanakkor 

felülrétegezi az ép szarv-kar átmenet kötözését, de ráhúzódik az „alsó” kar karközepi, másodlagos, 

rögzítő bandázsára is, de a bőrszalagos javító kötözésekre már nem. (Ebből is látható, hogy az előbbi 

kötözéssel még a készítés során felmerült problémát eszközölték ki, míg a bőrszalagos javítások a 

készítés lezárulását követő időre datálhatók.) 

Végül pár mondatban az íj eddig nem említett méreteit foglaljuk össze. A megmaradt íj rajzról 

mérhető kerületi hossza kb. 126–128 cm, míg húrhossza pedig kb. 104–105 cm. A karok átlag 

szélessége kb. 3 cm, vastagsága kb. 1,2–1,8 cm. A kar az ép szarv-átmenet felé megvastagszik és 

ötszöges átmetszetű lesz – a mag vastagsága itt 1,1 cm. Az ép szarv teljes hossza kb. 21,5–22 cm, a 

mag hossza kb. 18,5–19 cm. A markolat hossza igen csekély, mindössze 8,9 cm, a szélessége kb. 2,3–

2,4 cm. 

 

Összefoglalás: az észak-kaukázusi kör 

A Kaukázusban fennmaradt ép íjak és íjtöredékek száma a terület méretéhez képest viszonylag nagy. 

A fentiekben bemutatott és elemzett teljesebb íjak számos ponton lényeges azonosságot mutatnak 

egymással, mind szerkezeti és alaki, mind pedig anyagi minőségükben. Az alábbiakban ezen 

jellegzetességeket vesszük sorra röviden. A négy íjból három magját a markolatban toldották össze 

(csapolással, illetve átlapolással), míg a negyedik példány esetében a teljes íj magja egyetlen darabból 

lett kifaragva. Az íjak merev szarvait minden esetben feltehetőleg gőzöléssel hajlították alakra, nem 

pedig külön darabból faragták ki és toldották a karokhoz. A kaukázusi ép íjak szerkezete tehát 

meglepően egységes: az íjrészeket nem külön-külön faragták ki, majd toldották össze, mint ahogy azt 

a későbbi, oszmán-török és egyéb recens néprajzi anyagból ismert gyakorlatból ismerjük. Hasonlóan 
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egységes képet mutat a kaukázusi ép íjkarok profilvonala is: három esetben ezek az eredeti reflexet 

őrizték meg, s csak a Podorvannaya Balka-i íj karján fedezhetünk fel húrkövetést. Ugyancsak egységes 

a karok rétegeltsége: a szokásos ín-fa-szaru hármas konstrukciót egyedül csak a Podorvannaya Balka-i 

íj esetében nem figyelhetjük meg – ott ugyanis a szaru hiányát az épebb karon egy második 

faréteggel helyettesítették. Az íjszarvak átmetszetei egyöntetűen egyenlő szárú háromszög alakúak. 

Ettől csak a gogopsi íj tér el, de a frontális oldal ott is élben fut össze, mert az átmetszet ötszög alakú. 

Ugyancsak egységesnek tűnik a szarvak laterális, fejetlen alakja, egy kivétellel (Moshchevaya Balka 

1978). A szarvak homlokszakaszai pedig a Podorvannaya Balka-i lelet kivételével az ún. hosszú 

típusba tartoznak. A szarvmagok típusa (teljes illetve részleges) azonban már nem mutat ilyen 

egységes képet. 

A fenti egységes jellemzőkkel szemben a tárgyalt íjak számos tulajdonsága azonban inkább széttartó 

képet mutat. Így merev íjlemezzel való ellátottságuk meglehetősen diverz: ugyanúgy megtaláljuk 

köztük a markolat- és szarvlemezzel is ellátott típus mellett a csak laterális markolatlemezes verziót 

(Moshchevaya Balka 1974), de a csak szarvlemezes típust is (Gogops). Ugyancsak igen szerteágazó 

képet mutat az íjkarok átmetszetének alakja is: az ellipszis szelettől az ellipszisen át a gerincelt-

homorú kialakításig. Az íjkarok hossza egy hosszabb, 35–37 cm-es, és egy rövidebb, 27–30 cm-es 

csoportra bomlik – az utóbbit csak az 1978-as Moshchevaya Balka-i lelet képviseli. Az íjkarok 

szélessége pedig a 3 és 4 cm közti sávban változik. A szarvak hossza is ehhez hasonlóan alakul: egy 

25–26 cm körüli és egy 20–22 cm-es csoportra osztható. Az íjak teljes kerületi hossza is két csoportra 

bomlik: az egyikbe a 140 cm körüli példányok tartoznak, míg a második, kisebb, 130 cm körüli típusba 

a gogopsi íjat sorolhatjuk. Noha a markolatok hossza és szélessége tekintetében egyértelmű 

csoportok nem alakultak ki, azonban mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a négyből két esetben 

(Moshchevaya Balka 1978 és Gogops) a markolatok vastagsága mindössze 1,5 cm, ami 

mindenképpen kevésnek tekinthető egy viszonylagosan kényelmes, de még biztonságosan szilárd 

fogáshoz. Az íjak burkolásában kétféle anyaghasználatról tudunk: a csupán egy alkalommal 

megfigyelt bőrborítással szemben az elterjedtebb megoldás a nyírfakéreg alkalmazása volt. 

Lényegesen eltérő kar- és/vagy szarvhosszokkal egy esetben sem találkoztunk: a kaukázusi ép íjak 

aszimmetriája két esetben a különböző meredekségű szarvszögeken alapult (az 1974-es 

Moshchevaya Balka-i íj markolatszögei is eltérőek), míg egy esetben (Podorvannaya Balka) az íj egyik 

felének elpusztulása miatt az aszimmetria a kar konstrukciójából (rétegeltség, vastagság) volt 

kimutatható. Az 1978-as Moshchevaya Balka-i íj esetében pedig a karok szélessége is eltérő volt. A 

markolatszögek egyébként a kb. 13–20°-os sávban mozogtak, míg a szarvszögek egy 30° körüli 

kivétellel (Gogops) 40–55° közé estek. Fontos megjegyezni, hogy csak egy esetben találtunk teljesen 

szimmetrikus íjat (Gogops). 

A fentiekben részletesen bemutatott és elemzett négy épen maradt íj rendkívüli fontosságú a 10–11. 

századi Kárpát-medencei leletanyag értékelése szempontjából. A háromszög átmetszetű szarvak, 

valamint a fejes és fejetlen laterális szarvlemezek különböző típusainak megjelenése olyan 

meghatározó jellegzetességek ugyanis, amelyek mindkét területen domináns szerepet játszanak a 

leletanyagban. A felfedezett kapcsolat még hangsúlyosabbá válik, ha figyelembe vesszük, hogy az 

egykorú kelet-európai steppén e két attribútum jelen van ugyan, de tipológiai szempontból 

közvetlenül nem kapcsolható közvetlenül a Kárpát-medencei leletanyaghoz. A háromszög átmetszetű 

szarvszerkezet ugyanis egyértelműen csak és kizárólag az ún. szaltovói típusú szarvapplikációk 

körében mutatható ki a rövid, frontális húrvájati szarvbetétek keresztmetszete alapján, a „kiugró” és 
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a lemez felső szakaszán mintegy kiszélesedő „fej” attribútuma pedig a kazár típusú laterális 

szarvlemezeken jelenik meg. Mindkét esetben azonban olyan lényeges klasszifikációs és tipológiai 

különbségekkel is számolnunk kell, amik egy esetleges közvetlen kapcsolatot biztosan kizárnak. A 9–

11. századi Kaukázus és a Kárpát-medence e két meghatározó íjjellemzőjének azonossága jelenleg 

még igen bizonytalan, de egyre inkább szilárdabbnak tűnő alapot biztosít arra, hogy az egykorú 

kaukázusi íjak olyan egyéb szerkezeti, alaki és anyagi tulajdonságait felhasználhassuk a Kárpát-

medencei íjak tudományos rekonstrukcióinak elkészítése során. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy 

noha a térség szolgáltatta leletanyag olyan hasonlóságokat és egyezéseket mutatott a Kárpát-

medencei merev íjlemez-anyaggal, amivel az egykorú steppén nem, vagy csak elvétve találkozhatunk, 

az csupán e fegyverek néhány tulajdonságának tipológiai rokonságát jelenti, amit a forrásanyag 

eltérő jellege miatt módszertani szempontból egyébként is igen nehéz egyeztetni vagy egymásnak 

megfeleltetni. Téves volna tehát az ún. kései alán és magyar íjak hasonlóságát jelen tudomásunk 

alapján túlértékelni, hiszen a Kaukázus és annak közvetlen előtere minden bizonnyal csekély szerepet 

játszott a magyarság kelet-európai vándorlása során. 

 

 

A belső-ázsiai kör 

Jargalant 

Noha a Jargalant területén (Nyugat-Mongólia, Khovd aimag) előkerült leletegyüttest, (213. ábra) és 

így az íjat a közlők ótürknek tartják és a 7–8. századra datálják,488 a sír fából készült mellékleteinek 

radiokarbon vizsgálata a 6. század végétől egészen a 10. század végéig datálja a különböző 

tárgyakat.489 Így a több mint 300 évet átfogó két sigmás értékek amellett, hogy jól példázzák az adott 

időpillanatban eltemetett tárgyak akár radikálisan különböző korát, elviekben lehetőséget adnának a 

8–9. századi datálásra is. A sír mellékletei közt azonban akadnak régészeti módszerrel is datálható 

tárgyak: így a sírból előkerült övveretek párhuzamai egyértelműen a 7. század második felére, 8. 

század első felére mutatnak.490 Minden valószínűség szerint tehát az íj korábbi, mint az itt vizsgált 

időperiódus, a lelet bemutatása mégis hasznosnak fog bizonyulni – és nem csupán azért mert ez az 

egyetlen, részletesebb leírással és illusztrációkkal együtt közölt lelet a térségből. Az íj feldolgozásának 

különlegessége, hogy CT-scan és röntgenvizsgálatokat is végeztek – sajnálatos módon a felvételeket 

még nem publikálták,491 noha a megfigyeléseket rövid szöveges leírásban492 olvashatjuk. 

Az íj szinte teljesen megmaradt, annak ellenére, hogy a felső karnál szétesett, és az alsó szarv is 

letört. (216. ábra) A szétesésének köszönhetően azonban a kar szerkezete makroszkopikusan is 

vizsgálhatóvá vált. Az így kirajzolódó kép szerint az íj famagjának szerkezete sajátos: a markolatot és a 

karokat egyetlen, kontinuus falemezből alakították ki, a külön kifaragott merev szarvakat pedig ennek 

a végeibe csapolták. A markolat dorzális oldalára két, azonos hosszúságú falemezt ragasztottak, így a 
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markolati részen a famag hármas rétegeltségű. Fontos megjegyezni, hogy sem a markolaton, sem a 

szarvakon nem alkalmaztak merev íjapplikációt. A markolatszögek szimmetrikusak, a dokumentáció 

szerint 10°-osak, az épen maradt szarv szöge csupán 28°-os. A szarvak meglepően hosszúak, 

keskenyek, alakjuk karcsú és végig ívelt. Hosszuk kicsit különbözik (28,9 és 27 cm), így csak igen 

enyhén tekinthetők aszimmetrikusnak – ehhez csúcszárásaik eltérő alakja is hozzájárul. A 

homlokhossz 5 és 4 cm, ezzel a homlok-szarv arány kb. 1:5. Fontosabb, hogy a szarvak átmetszete a 

leírás szerint háromszög alakú, s külön kiemelendő, hogy a szarv dorzális oldala sík. A szarvak karcsú, 

keskeny profilalakja, a szarv jelentős hossza, a csúcsok sajátos alakja, a meglehetősen hosszú 

homlokszakasz, és végül a szarv alsó végének alakja, szögben töretlen végződése mind határozott 

formai különbséget jelentenek az egykorú 6–8. századi ótürk laterális szarvlemezek vonatkozó 

attribútumaival. Talán legmarkánsabb jellemzőként azt kell hangsúlyoznunk, hogy a jargalanti 

szarvon hiányzik az ótürk laterális szarvlemezek szinte mindegyikén megfigyelhető erős, gyakran akár 

kb. 50–60°-ot is elérő szarvszög, ami a lemez alsó végének erős ívéből egyértelműen következik. A 

fent felsorolt jargalanti szarvjellemzők – kiegészülve a háromszög átmetszettel – erősen a jóval 

későbbi, 8., de inkább 9–10. századi kaukázusi ép íjak, valamint a 10–11. századi Kárpát-medencei 

íjlemez anyag felé mutatnak. A fentiek alapján elképzelhető, hogy a jargalanti íj a későbbiekben 

Kelet- és Közép-Európában is megjelenő íjtípusnak az előfutára, netán archetípusa. Az íj további 

jellemzőire visszatérve, a karok frontális oldalának inazása kb. 13 cm magasságig húzódik fel a 

szarvakra. A karok szimmetrikusak, húrkövetők, ín-famag-szaru rétegeltségűek, hosszuk 36 cm, a 

famag szélessége 2,8 cm, a karok teljes szélessége 3,2–3,4 cm, vastagságuk 1,9 cm körüli. A markolati 

maglemezek hossza 22 cm, (a „külső” markolat hossza csak 10 cm). A markolat átmetszete ovális, a 

CT-scann felvétel szerint a belső három rétegből álló famagon kívül a frontális oldalán ín, a dorzálison 

pedig szaruréteg található. Igen fontos adalék, hogy a nyílvesszők kifutása okozta kopásnyom 

található a markolat jobb oldalának felső részén. Hasonló kopásnyomot a 10–11. századi Kárpát-

medencei leletanyagban, de az eddig közölt ép íjakon sem sikerült megfigyelni. A teljes íjat 

nyírfakéreg felső rétegéből lehasított (Birkenleder), kb. 1 mm vastag és 8 mm széles szalagok spirális 

körbetekercselésével burkolták. A kéregburkolat nagyobbrészt elpusztult, a markolati részen azonban 

épen maradt, ahol megfigyelhető, hogy a markolatot nem szalagokkal tekerték körbe, mert burkolata 

egyetlen nagyobb darabból készült. A szarvak frontális élére faragott húrvájatok szájnyílása 4,8 mm, 

mélysége 6,8 mm. Az idegnek az alsó, tompán lekerekített csúcsú szarvra kötözött szakasza épen 

megmaradt. A vizsgálat szerint a viszonylag vastag ideget nyersbőrből hasították és sodorták. Az íj 

teljes kerületi hossza 137 cm. A famagot a dendrológiai vizsgálatok szerint valamilyen, a Prunus 

nemzetségbe tartozó fajból, talán cseresznyéből faragták. A szaru és enyv vizsgálatok sajnos 

egyértelmű eredményt nem hoztak, csak annyit sikerült megállapítani, hogy valamilyen állati 

eredetű, ún. gluteinenyvet használtak a ragasztáshoz.493 

 

Mazār-Tāgh 

Stein Aurél két kutatóútja során is megvallatta az észak-nyugat kínai Xinjiang tartományban, a Tarim 

medencében, a Khotan folyó bal partján magasodó sziklán létesített tibeti erődöt, Mazār-Tāgh-ot. Az 

erőd lábainál felhalmozott vastag hulladékréteg egy részét feltárva Stein nagy mennyiségű különféle 
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leletanyaggal együtt 1908-ban két, 1913-ban pedig további egy ép íjszarvat közölt (218. ábra).494 A 

leleteket történeti érvek, vagyis a régió tibeti megszállása alapján a 8. század végétől a 9. század 

végéig (kb. 791–860) datálta Stein, de elképzelése szerint az erőd a régió tibeti uralmának és 

adminisztrációjának megszűnése után egy ideig még tibeti használatban maradhatott. Az eddig közölt 

és feldolgozott hivatalos tibeti iratok, valamint pénzek inkább a 8. század végére keltezhetőek495 – az 

azonban bizonyosnak látszik, hogy az erődben folyamatosan állomásozó tibeti és a helyi, khotáni 

lakosságból besorozott katonai helyőrség496 halmozta fel a Stein által részben feltárt kiterjedt 

hulladékrétegeket. A három íjszarv pontos datálása rétegtani adatok hiányában nem lehetséges, 

azonban az erőd használatának Kárpát-medencei régészeti viszonyok közt szűknek minősíthető 

kevesebb, mint száz éves időintervallumában határozhatóak meg. A Mazār-Tāgh-i erőd íjai tehát 

közel száz évvel fiatalabbak, mint az általunk vizsgált honfoglalás kori Kárpát-medencei leletek. Az íjak 

adott etnikumhoz, anyagi kultúrához kötése a helyőrség vegyes összetétele miatt ugyancsak nem 

lehetséges. 

Mivel az íjszarvak teljesen ép állapotban kerültek a szemétbe, feltételezhető, hogy nem volt szükség 

az újrahasznosításukra, vagyis a helyőrség fegyverekkel való központi ellátottsága megfelelő lehetett, 

esetleg a helyőrségben is működhetett íjkészítő műhely. Az íjszarvak épsége azonban azt is jól 

példázza, hogy a hordozó íj használhatatlanná válása ez esetben nem a szarvak, hanem nyilván a 

karok sérülésének volt eredménye. Ez újfent megerősíti kétségeinket a 10–11. századi Kárpát-

medencei sírokban talált szarvlemezek töredékességének szándékolatlanságával kapcsolatban. A 

Mazār-Tāgh-i íjszarv-leletek elsődleges fontossága éppen ebben rejlik: ezek az ép íjleletek 

egyedülállóak forrásértékük tekintetében, hiszen tudomásunk szerint a korszak összes többi ép 

íjmaradványa sírleletként került elő. A Mazār-Tāgh-i telepleletek így nem a halál világába tartó 

személyekhez köthetők, hanem éppenséggel az élők világának szerves részei: a használati tárgyak 

életciklusának végső fázisát reprezentálják számunkra. Joggal feltételezhető tehát, hogy a Mazār-

Tāgh-i íjleletek a helyőrség katonái által folyamatosan használt (lőgyakorlat, vadászat, tényleges harc) 

fegyverei közé tartoztak, s ennek kapcsán intenzív terhelésnek lehettek kitéve. A rajtuk 

megfigyelhető kopásnyomok, sérülések tehát ebből következőleg az egykori tényleges használatot 

tükrözhetik. 

Az alapvető fontosságú megállapítások után forduljunk magukhoz a tárgyakhoz. Stein mindhárom 

szarvról fekete-fehér fényképen kívül rövid leírást adott közre – a fényképek átrajzolt verzióit pedig 

Andrew Hall és Jack Farrell közölte újra néhány éve.497 Az 1908-as két szarv egyikét (a tárgy Stein-féle 

kódja: M. Tagh. a. 0018) jelenleg a British Museumban őrzik,498 két laterális irányból készített színes 

fényképét a múzeum online katalógusában499 is publikálták. Az elsőként előkerülő két szarvval 

                                                           
494
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kapcsolatban arról értesülünk, hogy átmetszetük háromszög alakú és feltehetőleg tamariszkusz fából 

faragottak,500 de a harmadikként közölt szarv (M. Tagh. 03) esetében a leírás alapján501 ugyancsak 

hasonló keresztmetszetre gyanakodhatunk. Mindhárom szarv, ha nem is pontosan háromszög 

átmetszetű, de mindenképpen az egyetlen frontális él felé szűkülő keresztmetszetet mutat. Mindez 

rendkívüli fontosságú, hiszen a jargalanti íj mellett a Mazār-Tāgh-i leletek a háromszög átmetszetű 

szarvszerkezet széles körű belső-ázsiai elterjedtségének bizonyítékai a 8–9. század folyamán: a 

szóban forgó szarvszerkezet nem csak a mindentől távol eső mongóliai hegyvidéki steppén volt 

használatban, de a selyemút déli útvonala mentén is, ahol emberek, anyagi és szellemi áruk tömege 

fordult meg és cserélt gazdát. Két lelőhely anyaga alapján természetesen elhibázott lenne általános 

érvényű következtetéseket levonni a hatalmas méretű földrajzi egység egészére vonatkozóan, a 

jelenség mindenesetre figyelemre méltó – továbblépést úgyis csak az ép íjleletek jelentős 

megszaporodásától várhatnánk. Ezen a ponton célszerű továbbá felhívni a figyelmet a szarvak sajátos 

profilalakjára is. Amellett, hogy mindhárom szarv teljes hosszán ívelt (végighajló), a homlokszakaszon 

jelentősen kiszélesednek. A szarvak kiszélesedése azonban törés nélkül, kontinuus ívvel kezdődik 

nem sokkal a húrvájatok alatt, mértéke pedig az alsó szakaszok szélességének nagyjából 130–140%-át 

teheti ki. Azt is fontos megjegyezni, hogy a homlokszakaszok a szarvak méretéhez viszonyítva jelentős 

hosszúságúak, a csúcsok alakja pedig mindhárom szarv esetén szimmetrikusan lekerekített. Az első 

szarv (M. Tagh. a. 0017) esetén a Stein által megadott teljes hosszhoz (31,75 cm) képest a 

homlokszakasz 6,35 cm-es hosszával 1:5-ös homlokarányt mutat, de hasonló homlokarányú a 

második szarv is (M. Tagh. a. 0018) 27,94 és kb. 5,3 cm-es hosszokkal (fényképről visszamért adatok). 

A harmadik szarv Stein által megadott teljes mérete (kb. 53,3 cm) a szarv és a homlokszakasz 

hosszának kiszámításában sajnos nincs segítségünkre, hiszen az alighanem a szarvval együtt 

hosszabban megőrződött ínréteggel együtt értendő. A teljes szarv és a homlokszakasz arányát 

azonban ettől függetlenül meghatározhatjuk a közölt, 2:5-ös méretarányú fénykép alapján, a kb. 32 

cm hosszú szarv kb. 5,5 cm-es homlokhosszával az arány nagyjából 1:6-nak adódik. Mindhárom 

Mazār-Tāgh-i szarv tehát eltérő méreteik ellenére azonos profilalakot mutat, aminek legfőbb 

attribútumai, az állszakasz nélkül kiszélesedő fej, a hosszú homlokszakasz, a végighajló alak a 

szarvakat formai szempontból egyértelműen a Kelet-Európából ismert ún. kései kazár típusú laterális 

szarvlemezek egy sajátos variációjával502 rokonítja, amelyekkel egyébként kronológiai helyzetük 

tekintetében is harmonizálnak. A Mazār-Tāgh-i szarvak jövőbeni részletes vizsgálatának ezért 

elsősorban e merev szarvlemez anyag szarvrekonstrukcióinak megalapozása tekintetében lehetne 

nagy jelentősége. A Mazār-Tāgh-i szarvmaradványok ugyanis már a jelenleg rendelkezésünkre álló 

információk alapján is azt valószínűsítik, hogy a Savin és Semenov-féle részmagos, négyszöges 

famagú szarvszerkezet (141/1. ábra) mellett/helyett a kazár típus esetben is számolni kell a 

háromszög átmetszetű szarvszerkezet lehetőségével. Ily módon a honfoglalás kori Kárpát-medencei 

szarvapplikációkhoz tipológiailag legközelebb állónak tekintett503 ún. kazár típusú szarvlemezekkel 

formailag pontos egyezést mutató Mazār-Tāgh-i ép szarvmaradványok részben a magyar anyag 

értelmezésében is lényeges szerepet tölthetnek be. A Mazār-Tāgh-i szarvak kapcsán érdemes még 

megjegyezni szokatlanul nagy hosszukat, illetve az apró, keskeny, és befelé szűkülő húrvájatokat, 

                                                                                                                                                                                     
d=228918&partid=1&searchText=Mazar&fromADBC=ad&toADBC=ad&numpages=10&orig=%2fresearch%2fsea
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amelyek ugyancsak ismeretlenek a kelet- és közép-európai laterális szarvlemezanyagban. A sekély és 

kis szájnyílású húrvájatok talán az ideg felkötözésére, de legalábbis igen kis idegfül alkalmazására 

utalnak. 

Fontos megállapítanunk, hogy a fényképek alapján a szarvakon merev applikációt nem alkalmaztak – 

ilyet Stein leírásai sem említenek: a szarvak tehát feltehetőleg egyetlen, tömör fából faragottak. Az 

első szarv csúcsában fúrt lyuk látható, Stein feltételezése szerint azért, hogy az íjat felakaszthassák. 

Ugyanezen a szarvon Stein a húrvájat mindkét oldalán jelentős kopásnyomokat figyelt meg. A 

második szarv alsó felén, kb. 12 cm magasságig keskeny, de vastag kéregtekercselés maradt meg. 

Érdemes megjegyezni, hogy míg a második szarv alsó vége kissé töredékes a kép alapján, addig az 

első és a harmadik szarvak teljes hossza megmaradt, sőt alsó, szögben tört végük is ép. A szögben 

törések mértéke hozzávetőlegesen megadja az íjak eredeti szarvszögét, a szarvak azonban teljes 

hosszukban íveltek, ezért a szarvszög mérését a szarvtőhöz viszonyítva végeztük el, ami így kb. 40–

50°-nak adódott. (Értelemszerűen a második szarv esetében alsó vég töredékessége miatt a szarvszög 

még hozzávetőlegesen sem adható meg.) 

 

Arcat-Del 

A helyi vadászok által még 1999 nyarán az Arcat-Del-i hegyekben (Bayankhongor aimag, Mongólia) 

felfedezett és kissé megbolygatott sziklasírt 2001-ben tárták fel teljesen – ez alkalommal került elő a 

sírból az épen megőrződött íj is. Az íj a tegezzel együtt a halott jobb oldalán, de a koporsón belül 

feküdt bolygatatlanul. (225. ábra) (Az 1999-es bolygatás csak a koponya környékét érintette.) Ennek 

ellenére az íj egy része, vagyis az egyik kar fele hiányzik. A 11–17. századi mongóliai sírleleteket 

doktori disszertációjában feldolgozó Ulambayar Erdenebat éppen ezért joggal vélte úgy, hogy az íjat 

szándékosan megrongálva és széttörve helyezték a sírba („der Bogen absichtlich zerstört und 

zerbrochen beigegeben worden ist”).504 Az íj leírásakor a bolygatottság kérdését a szerző másként 

értékeli: megállapítása szerint az íj bizonyos részei, így például a szarvborítás (Endversteifung), 

valójában az egyik letört szarv505 és egyes nyírfakéreg töredékek a sír bolygatott fej-váll régiójában 

kerültek elő, a test jobb oldalán.506 Az íj használhatatlanságát azonban nem csupán az említett kar 

töredékessége és az egyik, egyébiránt épen maradt szarv külön való előkerülése - letörése jelenti: a 

sírból hiányzott az ideg,507 és a közölt képek alapján megállapítható, hogy az íj másik, bizonyosan 

bolygatatlanul megmaradt szarva is töredékes, mert a felső vége a húrvájattal, homlokszakasszal és a 

csúccsal egyetemben hiányzik. Ha a sírt felfedező mongol vadászok ténylegesen szét is rombolhatták 

volna az íj északi végét, az íj koporsó aljában in situ heverő roncsolt vége akkor is az íj használhatatlan 

voltáról tanúskodik. A sajátos eljárás: vagyis a temetés során használhatatlanná tett vagy az élők által 

már nem használható-hasznosítható, kijavíthatatlanul „elromlott” fegyver sírba helyezése újfent csak 

meglepően összecseng a 10–11. századi Kárpát-medencei sírokban megfigyelt jelenségekkel (erre 

lásd az V.3. fejezet megállapításait). A sírt és így az íjat a Friedrich-Alexander Universität laborjában 

végzett radiokarbon vizsgálat szerint a 10–12. századra keltezhetjük, a pontos adatok: 1046 ± 38; 1σ: 

905–1022; 2σ: 894–1149. Az általunk tárgyalt Kárpát-medencei leletek értékelésekor tehát a velük 
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nagy valószínűséggel egykorú Arcat-Del-i íj rendkívül fontos lehetne – sajnos azonban az íj eddig 

közölt leírásai meglehetősen szűkszavúak, helyenként pedig – mint láthattuk – egymásnak is 

ellentmondanak. Szerencsére Erdenebat jó minőségű színes fényképeket és egy rajzot is közreadott 

doktori munkájában, így bizonyos határokon belül mi is megkísérelhetjük az íj elemzését. 

Elsőként azt kell megemlíteni, hogy az íj két nagyobb töredékben maradt meg: a nagyobbik a 

markolatból, az ép és a törött íjkarokból, valamint egy töredékes végű szarvból áll, míg a kisebbik 

töredék egy majdnem teljesen ép szarv, aminek feltehetőleg csak az alsó vége hiányos. A nagyobbik 

töredék burkolata a markolati részen és a törött karon szétbomlott, hiányzik, így az íj belső 

konstrukciója a fénykép alapján vizsgálható, noha röntgen és CT-scann felvétel hiányában a 

megállapítások természetesen feltételesek. A leírások szerint az íj famagja két-három, szalagszerű fa 

rétegből áll, amiket ínkötözéssel erősítettek egymáshoz. A közölt fényképek első pillantásra ezt a 

struktúrát erősítik meg. Közelebbi szemügyre vétel után azonban kiderül, hogy a burkolatát vesztett 

törött kar egyetlen farétegből áll, s a markolat dorzális oldalán látható igen vastag és hosszú, 

azonosítatlan anyagú léc, lemez található.508 A hosszanti léc a markolati részen kívül a csatlakozó kar 

kezdetére is ráhúzódik, a famaghoz pedig a feltételezhető ragasztáson kívül ínkötözéssel is 

hozzáerősítették. E dorzális markolati lemez anyag lehet fa, agancs, vagy csont,509 az átmetszete 

pedig változó alakú: a markolati részen inkább négyszöges, míg a kissé ellaposodó, vagyis a kart fedő 

részen az átmetszet alakja ellipszis-szelet. Az applikáció szabad/látható vége merőlegesen levágott, a 

dorzális felülete pedig hornyolatlan – az utóbbi egyértelműen utal arra, hogy a lécre szarulemezt 

biztosan nem ragasztottak. Sokkal valószínűbb, hogy a lemez merőleges, tompa végéhez ütköztették 

az íjkar dorzális oldalán alkalmazott szaruréteget, ami esetünkben az íjkar pusztulása következtében 

elveszhetett. Az egyik tárgyleírás ugyan említ egy rovátkolt, irdalt felületű szarulemezt az „íj hátán” 

(Bogenrücken),510 ami a szokásos íjterminológiától (hát = frontális oldal, has = dorzális oldal) eltérően 

nyilván az íj dorzális oldalát kellene jelentenie, de a közölt fényképeken ennek nyomát nem találjuk. 

A léc szabad végének kialakítása egyértelművé teszi, hogy esetünkben nem a többrétegű famag 

dorzális rétegéről van szó, hanem egy dorzális markolati merev(ítő?) applikációról, olyanról, amit a 

11. századtól kezdődően Kelet-Európában kisebb, Belső-Ázsiában511 viszonylag nagyobb számban 

ismert (ún. „лопаткообразные”, tehát kiszélesedő végű, vagy „lapát alakú”). Egy, a kar közepén 

véget érő magréteg ugyanis értelmetlen, hiszen instabillá tenné a teljes konstrukciót, miközben a 

feltételezett magrétegeket külön-külön, de az íj hosszát tekintve egyben is ki lehet faragni – jó példa 

erre a fentiekben elemzett Podorvannaya Balka-i íj egyik karja. Ha a szóban forgó dorzális markolati 

lemez alakját összevetjük az említett párhuzamokkal, különbségekre, de feltűnő egyezésekre is 

bukkanhatunk. (Sajnálatos módon e párhuzamok, illetve a tárgytípus átfogó klasszifikációja és 

régészeti értékelése még nem készült el,512 így e helyütt újfent csak kétes értékű megfigyeléseket 
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tehetünk.) Az Arcat Del-i lemez alakja az ún. lapát alakú lemezek azon csoportjával rokonítható, ahol 

a lemez a markolatra eső szakaszon nem, vagy csak alig elkeskenyedő,513 szemben a markolati részen 

igen erősen lecsökkenő szélességű példányokkal, mint a novgorodi. 514  Arcat Del-i lemez 

átmetszetének sajátos változásával ugyanakkor éppen egy, az elkeskenyedő variánsba tartozó 

lemezen találkozunk.515 Akármennyire is alapvetően meghatározó íjszerkezeti és készítéstechnikai 

attribútumnak tűnik az Arcat Del-i dorzális markolati lemez – szimmetrikus kialakítást feltételezve – 

végeinek tompa, merőleges lezárása, valamint a lemezvégek irdalatlansága, a hasonló lemezek 

közléseiből ez az adat általában hiányzik, így lényeges következtetéseket nem vonhatunk le. Annyi 

azonban bizonyos, hogy azokban az esetekben, ahol a „lapát alakú” markolati lemezek kiszélesedő 

végei irdaltak, ott az íjkarok dorzális szarurétegének elvékonyított végeit a merev lemezre enyvezték 

rá, ezáltal alapvetően különböznek az Arcat Del-i megoldástól. Végül megállapíthatjuk, hogy a szóban 

forgó íj dorzális markolati lemezének alakja, kialakítása, átmetszete és íjon való helyzete 

következtében talán nem tévedünk nagyot, ha azt feltételezzük, hogy a funkciója is megegyezett az 

merev „lapát alakú” lemezekével. E funkció minden bizonnyal a markolat és a csatlakozó íjkarok 

hajlékonyságának ellensúlyozása, vagyis merevítése, illetőleg a karokon alkalmazott szarulemezek 

hosszának csökkentése – a szarulemezek e konstrukcióban ugyanis már nem csupán a markolati 

részen nem szerepeltek, de a karok egy részén sem. Ennek magyarázata éppúgy lehet az íj méretének 

növekedése a korábbi típusokhoz képest azonos szaruhosszal, mint a rendelkezésre álló szaruméret 

hosszának csökkenése is, vagy akár annak felismerése, hogy a markolat és a karok egy szakasza 

szarujának nagyobb kompressziós erőhatást elviselni képes merevebb anyagra (csont, keményfa) 

való cseréje esetlegesen az íj teljesítménynövekedését eredményezheti. Mindenesetre, a fentiekben 

meghatározott dorzális markolati lemez lehetővé teszi, hogy – noha a rendelkezésre álló 

tárgyleírások nem részletezik, és a fényképeken sem látható – a kar ín-fa-szaru szerkezetére is 

következtethessünk, cáfolva a különböző leírásokban tévesen szereplő több, szalagszerű farétegből 

álló mag feltételezését („mehrteiligen, mit Sehnen verbundenen, bandförmigen Holzkern” és „Körper 

aus max. drei Lagen bandförmigen Holzes”). A másik íjkar és a markolat burkolatának ép 

fennmaradása miatt azonban az íj magszerkezetét pontosan rekonstruálni a jelenlegi adatoltság 

szintjén nem lehetséges. 

Az épen, de külön megmaradt szarvat vizsgálva érdekes és egyedi megoldást fedezhetünk fel: a 

merev applikációk nélküli szarv két, átlapolással egymáshoz ragasztott, fából faragott félből áll, 

miközben másodlagos összetartó tekercselésnek, ínkötözésnek sincs nyoma. Erről egyértelműen 

tanúskodik a szarv látható felületének simára csiszolt, faragott felülete, valamint az intenzív 

használatra utaló kopásnyom a húrvájatnál. A sajátos szarvszerkezet első pillantásra érthetetlen: a 

struktúrát nyilvánvalóan gyengítő megoldás helyett a szarvat egészben is kifaraghatták volna. A 

másik, felső végén töredékes szarv minden bizonnyal hasonló szerkezetet mutat: a dorzális irányból 

készült rajzon látható, hogy a megmaradt szarvszakasz nem tengelyesen szimmetrikus, hanem az 

egyik széle meredekebb. Ennek alapján feltételesen arra következtethetünk, hogy ezen szarv 

elveszett vége az ép szarvhoz hasonló átlapolással volt a szarv alsó részébe toldva. Amennyiben nem 

tévedünk, a stabilitási és mechanikai szempontból érthetetlennek tűnő átlapolt szarvszerkezet 

egyetlen elfogadhatónak tűnő magyarázata – vagyis az utólagos javítás – is elvethető. A látszólag 

értelmetlen szarvkialakítás ugyanakkor jól példázza, hogy milyen sokféle íjkészítő technikával kell 
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számoljunk, köztük olyanokkal is, amik nem az íj optimalizálására, tökéletesítésére törekedtek, 

alkalmazva és fenntartva így valójában hátrányos vagy kevésbé előnyös megoldásokat és 

íjstruktúrákat. Itt kell azt is megemlítenünk, hogy az ép lapolású szarv átmetszete meglehetősen 

laposnak tűnik ott, ahol a dorzális oldal síkra faragott.  Mivel a frontális irányból készített fotó nem áll 

rendelkezésünkre, ezért szarv pontos átmetszetét nem adhatjuk meg: az egyaránt lehetett 

háromszög, trapéz, négyszöges, vagy szabálytalan alakú (pl. lekerekített csúcsú) is. Az azonban jól 

látható, hogy az épen maradt szarv dorzális oldalának nagyjából az alsó fele egy derékszögű beugrást 

követően hornyolt-irdalt felületű síkban fut egészen a szarv törött alsó végéig, miközben a síkfelület 

szélessége kissé nő. A kialakítást minden bizonnyal azzal magyarázhatjuk, hogy az íjkarok dorzális 

oldalának szarurétegét a szarvakra igen hosszan felhúzták, mégpedig enyhén összetartó, kissé 

csúcsba futó alakú lemezként. A sajátos alak és a szaru felhúzásának technikája minden bizonnyal a 

korábbi időszak hasonló megoldásainak reminiszcenciái lehetnek. Érdemes szemügyre venni a 

nagyobbik íjtöredéket ábrázoló rajzon az íj másik szarvát is. Ott azt láthatjuk, hogy a szarv felételezett 

átlapolásáig tartó része téglalap átmetszetű. Ha nem tévedünk e szarv eredeti átlapoltságával 

kapcsolatban, akkor olyan hibrid szarvszerkezetnek lehetünk tanúi, ami a szarv alsó két-harmadában, 

felében négyszögletes átmetszetű és profilszélesség-tartó (tehát nem keskenyedő), a szarv felső egy-

harmadában viszont a négyszög átmetszetből valószínűleg meredekebb összeszűküléssel ellapított 

keresztmetszetűvé alakul. (Nem tagadhatjuk azonban, hogy a fenti gondolatmenetben a két külön 

megmaradt szarvtöredékből rekonstruáltuk elméletben a teljes szarvat. Így amennyiben az íj esetleg 

szarvainak méretét, alakját, szerkezetét tekintve aszimmetrikus volt, következtetéseink nem 

helytállóak.) E sajátos szarvszerkezet egyes elemeit felismerhetjük a korábbi szarvszerkezetekben: 

legközelebbi rokona a részmagos, a szarv alsó felén négyszög átmetszetű, a felső végén pedig 

egymásra lapolt laterális lemezes szarvszerkezet. Ez utóbbi jelen tudásunk és az eddig feldolgozott 

leletanyag szerint egyértelműen csak az avar kori Kárpát-medencéből adatolható. A közölt rajz 

alapján az is megállapítható, hogy a szarv alsó felét, két-harmadát kéregbukolattal fedték be, míg a 

felső egyharmadot, vagyis az átlapolt szakaszt nem. A szokatlan megoldás ugyancsak a két 

szarvszakasz határozott és szándékos megkülönböztetéséről tanúskodik. Mivel a kéregburkolat 

funkciója egyértelműen az íj felenyvezett szaru- és ínrétegeinek a környezeti ártalmaktól, elsősorban 

a nedvességtől való védelmére szolgáltak, ezért felvethető, hogy nem csak a szarut, de az inazást is 

egészen a szarv alsó két-harmadáig felragasztották. Az Arcat Del-i íj e tekintetben is egyedülálló lenne 

a korszak épen maradt íjai közt: ugyan a karok szarurétegének a szarvra való felhúzása bizonyos 

esetekben megfigyelhető, illetve sejthető, addig az ínréteg csupán a szarvak legalsó végén jelenik 

meg néha, ott is nyilván csak az ínréteg rögzítésének biztosítása végett. A szarvak tárgyalásakor 

érdemes felhívni a figyelmet az épebb szarv erőteljes kopására is, amelynek egyértelmű vonala arra 

utal, hogy az idegnek jelentős mozgása nem lehetett az íj feszítésekor, vagyis azt vagy a szarvra 

köthették, vagy igen rövid idegfület alkalmazhattak. A kopásnyom tehát ez esetben sajnos 

lényegesen nem járulhat hozzá az íj felajzott formájának rekonstruálásához. (A kopásnyom és a szarv 

hossztengelye által bezárt szög kb. 60°.) 

Az íj merev applikációkkal való ellátottságára térve már említettük, hogy a különböző tárgyleírások e 

kérdésben eltérően nyilatkoznak. Az első híradásban még az olvasható, hogy a markolaton egyetlen 

hosszúkás „Knochenstück” található516 – nyilván a fent értékelt dorzális markolati lemez – addig a 

felsorolás-szerűen közreadott 2009-es tárgyleírás többes számú applikációkról tesz említést a 
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markolati régióban. 517  A szöveg alapján laterális lemezekre és egy középen elhelyezkedő 

négyszögletes átmetszetű applikációra gondolhatnánk, ha a közölt fényképek és a rajzok 

egyértelműen meg nem győznének az ellenkezőjéről: az íjon ugyanis egyedül a fentiekben elemzett 

merev dorzális markolati applikációt alkalmazták, sem a szarvak, sem a markolat nem kapott további 

„megerősítést”. Az Arcat Del-i íj tehát ugyancsak jól példázza azt a valójában magától értetődő tényt, 

hogy merev (csont és agancs) íjapplikációk nélküli íjak is használatban voltak. Ha az egyetlen merev 

applikáció is fából készült Arcat Del esetében, akkor azt is látnunk kell, hogy adott, tényleges 

mechanikai funkciót ellátó, általában agancsból vagy csontból faragott merev íjapplikációt annak 

fából faragott másával is kiválthattak. 

Az íj további általános adataira és méretezésére térve elsőként az említendő, hogy mindkét kar erős 

húrkövetést mutat. Az íj jelenlegi állapotában a profilrajzról visszamérhető markolatszögek kb. 20–

20°-nak adódnak, míg a megmaradt szarvszög kb. 25°. Az ép íjkarok hossza kb. 37 cm, míg a 

nagyobbik töredéken megmaradt, letört csúcsú szarv hossza kb. 22 cm – ezt a kisebbik szarvtöredék 

szerkezete és mérete alapján nagyjából 10 cm-rel lehet kiegészíteni. Az így kapott 30 cm fölötti 

hosszúsággal rendelkező szarv rendkívül szokatlan jelenség: még a Kárpát-medencei leletanyag 

köztudomásúlag nagy méretű laterális szarvlemezei sem érik el ezt a hosszt. A markolat mérete 

hasonlóan igen jelentős a maga kb. 18-es hosszával – szélessége (kb. 3 cm) és vastagsága (kb. 2 cm) 

azonban az átlagot tükrözi. Szimmetrikus íjat feltételezve és 30 cm-es szarvhosszal számolva az íj 

teljes kerületi hossza jelentősen túllépi a 150 cm-t,518 ami ugyancsak teljességgel szokatlan a korszak 

közép- és kelet-európai leletanyagában. Talán nem tévedünk nagyot, ha az Arcat Del-i íj szokatlan 

hosszméretei (markolat és szarvak, illetve teljes hossz) kapcsán elsőként a hun korszak hatalmas 

méretű szarv- és markolati íjapplikációi jutnak eszünkbe. Az íj arányai mindenképpen határozott 

különbséget mutatnak a korszakból ismert többi ép íjjal és íjapplikációval. A speciális kialakítás 

természetesen magyarázható elszigetelt esetként, kifejezetten adott célra, személy számára készülő 

íj szándékos kialakításával is, az íjevolúciót hirdető kutatók többségében azonban nyilván felmerülhet 

az is, hogy az Arcat Del-i lelet az íjfejlesztés egyik tipológiai zsákutcájának bizonyítéka. Ezt a 

feltételezést egyébként a rendkívül sajátos, két részből toldott szarv, illetve általában a hibrid 

szarvszerkezet is alátámasztani látszik. Ugyancsak meg kell említeni azt a szintén egyedi burkolási 

megoldást, amit esetünkben az íjon alkalmaztak: az íjkarokat ugyanis előbb egy – sajnos 

azonosítatlan anyagú – vastagabb, masszívabb kéreggel fedték be, a szokásos vékony, mára 

többségében elpusztult nyírfakéreg burkolás csak ezután következett. 

 

Duguy Cakhir 

Duguy Cakhir lelőhelyen (Mongólia, Bayankhongor aimag) számos sziklasírt dúltak fel a helyi lakosok. 

A temetőt az 1997-es bolygatásból származó mellékleteken végzett radiokarbon kormeghatározás 

(2σ: 900-1156) alapján a 10–11. századra datálják.519 A sírokból előkerült íjmaradványok közül két 
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töredéket szűkszavú leírással nemrég közöltek, így a jelenleg rendelkezésre álló információkat az 

alábbiakban mi is be tudjuk mutatni.520 

A nagyobbik íjtöredéknek a róla közreadott vázlatos profilrajz szerint nagyjából az egyik fele maradt 

épen (227/4. ábra). A leírás szerint a markolaton még látható az íntekercseléssel rögzített 

szarulemez, illetve néhány helyen az ezeket fedő nyírfakéreg burkolat maradványa. A leírás szerint a 

megmaradt szarv hossza 28 cm, szélessége 1,9–2,3 cm, míg vastagsága 1–2,2 cm közt mozog. A 

húrvájat méretei 0,3×0,6 cm. A rajz alapján megállapítható még, hogy a szarv minimális 

homlokhosszal rendelkezett (amennyiben a csúcs ép), illetve, hogy a szarv meglepően egyenes, a 

szarvszög mindössze kb. 20° (a feltételezett eredeti karívvel számolva is csupán kb. 30°). A mérhető 

markolatszög a karhúrral számolva 15°, de az erősen húrkövetővé vált kar feltételezett eredeti 

profilvonalával mérve 20°-ot kapunk. A szarvszög meredeksége mindenképpen csekélynek 

mondható, miközben a markolatszög jelentős. A 1:5 méretarányú rajzról visszamérhető adatok 

alapján a kar hossza kb. 40 cm, a markolaté kb. 15 cm, utóbbi szélessége kb. 2,5 cm. (A markolat 

szélessége, különösen jelentős hosszának fényében rendkívül keskenynek tűnik.) Az íj teljes mérete, 

lényeges aszimmetriát nem feltételezve, 150 cm-nek adódik. Az íjhoz tartozó ideg jelentős része 

megmaradt, de sajnos anyag közöletlen maradt. Összefoglalóan elmondható, hogy a szarv laterális 

nézeti alakja, a hosszú, de igen keskeny markolat, a csekély szarvszög, végül az íj nagy mérete arra 

utalnak, hogy a lelet tipológiai szempontból inkább a 4–8. századi íjanyaghoz kötődik, mint a 10–11. 

századiakhoz. (A leletegyüttes ótürk időkre történő datálását látszik megerősíteni a közölt nyíltegez 

szerkezete és alakja is.) 

A második cakhiri töredék (227/1–3. ábrák) viszont sokkal fontosabb lesz számunkra, annak ellenére, 

hogy csupán egy szarv és a csatlakozó kar egy része maradt meg az íjból. A leírás itt is a megmaradt, 

ínnal rögzített és nyírfakéreggel burkolt szarulemezt említi első sorban. A közölt fényképről 

visszamérhető, hogy a végighajló szarv húrhossza igen jelentős, kb. 36 cm, a szarvszög pedig 20–

30°közé esik. Jóval fontosabb viszont, hogy a szarv frontális élén egy 9,5 cm hosszú, 0,3 cm vastag és 

1,1 cm széles, csontból faragott rudacska található a húrvájat alatt. A közreadott fényképek alapján 

egyértelmű, hogy a szarv átmetszete – legalábbis a felső szakaszon – lapos, és a frontális 

szarvrudacska szélei pedig egy síkba esnek, pontosabban össze is vannak dolgozva a szarvak laterális 

oldalainak síkjaival. A szóban forgó frontális szarvbetét átmetszetét és helyzetét tekintve a 10–11. 

századi Kárpát-medencei és Káma vidéki frontális szarvlécekkel rokonítható, noha elsősorban 

méretében és kialakításában lényeges különbséget fedezhetünk fel: a cakhiri applikáció ugyanis csak 

a húrvájat alsó ajkától kezdődik, és közép- és kelet-európai párhuzamaival ellentétben nem 

tartalmazza a homlokszakaszt. Ugyancsak alapvető különbségnek tűnik, hogy a cakhiri íj esetében 

tulajdonképpen homlokszakaszról nem is beszélhetünk, mert a húrvájat alig 1 cm-rel a csúcs alatt 

kezdődik. A frontális szarvapplikációk alakja és helyzete azonban feltehetőleg hasonló vagy azonos 

funkcióra utal. Itt érdemes felhívnunk újra arra a figyelmet, hogy a korábban bemutatott Kárpát-

medencei és Káma-vidéki szarvlécek átmetszete nem a szaltovói típusú, rövid szarvlécecskék 

határozott háromszög átmetszetét mutatja, hanem azoknál sokkal lekerekítettebb, így inkább félkör, 

vagy félellipszis, netán ellipszis-szelet alakú a keresztmetszetük. Ez pedig – legalábbis a szaltovói 

típussal való összevetésben – arra mutat, hogy a szarvléceket hordozó famag nem csak trapéz 

átmetszetű lehetett,521  mégpedig együttesen háromszöges teljes szarvátmetszetet generálva: a 
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szóban forgó frontális szarvlécek elképzelhetőek ugyanis egy, a cakhirihez hasonló lapított szarvon is. 

Ha más nem is, az bizonyosnak tűnik, hogy cakhiri lapított szarvú, redukált frontális szarvléces 

megoldás alighanem az általános íj és íjapplikáció változási sorban egy következő, talán egykorú, 

talán fiatalabb lépcsőfokot képvisel, mint a Kárpát-medencei és Káma-vidéki példányok. 

 

Chonot Uul 

Az ugyancsak nyugat-mongóliai, Khovd aimag területén, Chonot Uul sziklasírjában feltárt íj a vele 

együtt előkerült tegez radiokarbon kormeghatározása szerint a 11-12. századra keltezhető.522 Az íjon 

CT-scann és röntgen felvételeket is végeztek, azonban sem a képek, sem azok eredménye eddig nem 

került publikálásra. A rövid leírásból 523  mindössze annyit tudunk meg, hogy az ín-fa-szaru 

rétegeltségű karok eltérő hosszúságúak, az egyes íjrészek átmeneti helyein pedig íntekercselés 

maradványai figyelhetőek meg. A karokat spirálisan tekert nyírfakéreg burkolás borítja, a markolatot 

pedig egyetlen darab kéreggel fedték be. A fa anyagát makroszkópos szemrevételezéssel fűzfának 

(Salix sp.) határozták meg.524 Szerencsére az íjról közölt fényképek méretaránnyal ellátottak (226/1. 

ábra), így azok alapján további megállapításokat vonhatunk le. A fényképek alapján a durván és 

karonként eltérő mértékben húrkövetővé vált karok hossza (az ív mentén mérve) nagyjából azonos, 

32,5 cm körüli. Határozott különbséget tapasztalhatunk viszont a szarvak hosszában: mérésünk 

szerint az egyik szarv húrhossza kb. 22,5 cm, a másiké viszont kb. 27,5 cm. A markolat hossza 15 cm, 

szélessége 3 cm. A jelenleg mérhető szarvszögek (15–20°) erősen torzulhattak a durván húrkövetővé 

vált karok miatt, a kb. 20°-os markolatszögek viszont eredetinek tűnnek. Úgy tűnik tehát, hogy az íj 

enyhe aszimmetriáját az eltérő szarvhosszok adták. Az íj teljes hossza 137 cm. 

Már a leírásban is említik, hogy a merev szarvak frontális oldalain fából faragott, ragasztott betétek 

találhatóak (226/2. ábra). A húrvájatok is ezekben a betétekben találhatóak, nem nyúlnak át a szarv 

testébe. A szarvbetétek hossza 8,5 cm, legnagyobb szélességük kb. 1,5 cm, és a közölt fényképek 

alapján úgy tűnik, hogy átmetszetük, akárcsak a szarv átmetszete a felső szakaszon, lapított lehet. 

Érdekes módon e frontális betétek nagyjából 1,25 cm-el érnek túl a szarvak testén. E jellegzetesség 

rendkívül sajátos – pontos párhuzamát Kelet-Európában találjuk meg a meredek szögben tört 

frontális betétek között. Ugyanis e szarvbetétek – legalábbis egy részük – dorzális oldala nem síkra 

van faragva, hanem két, egymással szöget bezáró sík felületre oszlanak, amiből csak az alsó irdalt, 

tehát a szarvra ragasztott, a másik felület viszont irdalatlan, esetleg még enyhén le is kerekített. Ilyen 

például a Turova-i szarvbetét.525 Ez a megoldás egyértelműen arra utal, hogy a szarvbetét felső része 

túlnyúlt a szarvon, ahogy azt a Chonot Uul-i példány esetében megfigyelhettük. Sajnos a 

publikációkból igen gyakran hiányzik e szarvapplikációk dorzális és átmetszeti rajza, holott a 

szarvcsúcson túlnyúló betétes szarvszerkezet csak azokban az esetekben bizonyítható egyértelműen, 

ahol szarvbetét dorzális oldala két, valamilyen szempontból eltérő tulajdonságú felületre osztható. (A 

szóban forgó kelet-európai szarvbetéteket könnyű megkülönböztetni az ún. szaltovói típusú 

szarvbetétektől az előbbiek csúcs felé durván kiszélesedő alakja, a betét teljes hosszában változó 

vastagsága, és gyakorta nagyobb teljes hossza alapján. Ezek az agancsból, vagy csontból faragott, 
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viszonylag rövid betétek általában az ún. kései nomád leletanyagban jelennek meg, használatukat a 

9–14. századra helyezik – ennél pontosabb datálás feldolgozásuk, klasszifikációjuk hiányában jelenleg 

nem lehetséges.) A kelet-európai leletanyag és a Chonot Uul-i szarvbetétek közt azonban – eltérő 

anyaguktól eltekintve – alapvető formai különbséget is találunk: kelet-európai példányokkal 

ellentétben a mongóliai szarvbetét dorzális oldala nem törik meg, hanem egységes síkra faragott. A 

két íjapplikáció közti kapcsolat tehát inkább szerkezeti meghatározottságú, mintsem közvetlen 

(íjapplikációs) tipológiai alapú. Mindezek ellenére a Chonot Uul-i ép íj elsőként adott lehetőséget 

arra, hogy a szóban forgó kelet-európai szarvbetétek pontos helyzetét tisztázhassuk, illetve 

elméletben rekonstruálhassuk. Számunkra most azonban jóval fontosabb, hogy ezáltal még 

nyilvánvalóbbá válhatott az említett kelet-európai frontális szarvapplikációk és a Kárpát-medencei 

szarvlécek közt, klasszifikációs alapon is kimutatható lényeges különbség. A két szarvapplikáció típus 

közt tehát még a szarvon való pozíciójuk tekintetében is lényeges eltérés figyelhető meg, véglegesen 

kizárva ezzel a két leletanyag rokonításának lehetőségét. 

 

Összefoglalás: a belső-ázsiai kör és általános megjegyzések 

Belső-Ázsia hatalmas területéről az itt részletesen elemzett hat leleten kívül további, a 8–11. századra 

datált, épen maradt íjak is ismertek az irodalomból, közlésük azonban még nem történt meg, vagy 

olyan súlyos dokumentációs hiányossággal küzdenek, amelynek eredményeképp feldolgozásukkal e 

helyütt meg nem próbálkozhattunk. Ilyen például az altáji Osinskij-i ép íj, aminek csak a rajzát 

ismerhetjük Hudyakov közlése nyomán,526 de említhetnénk a mongóliai Shilüüstey sum lelőhely két 

teljesen épen megmaradt íját – ez utóbbiakról csak kisméretű színes fénykép áll jelenleg a kutatás 

rendelkezésére (229/1. ábra).527 Három további, a vizsgált korszakra datált íjat, íjmaradványt (Uzun 

Chaja, Oghlachty és Shara Murun)528 az orosz és mongol nyelvű irodalom rendkívül nehézkes 

beszerzése miatt nem lehetett a jelen vizsgálatba bevonni – e leleteket és irodalmukat529 csak U. 

Erdenebat említéséből ismerjük.530 Ugyancsak kimaradtak az elemzésből azok az íjak, amelyek 

tudomásunk szerint közöletlenek, s csak az AtarNET internetes fórumain található ismeretlen 

szerzőségű fényképfelvétel róluk. Az ún. Yuan íj, valamint a turfáni múzeum kiállításán szereplő ujgur 

kori íjak lelőhelye ismeretlen, datálásuk is kérdéses, így csak a teljesség kedvéért hivatkozunk itt az 

online elérhető képeikre.531 

Az általunk vizsgált belső-ázsiai íjakkal kapcsolatban elsőként is két dologra kell kitérjünk. A kaukázusi 

leletek dokumentáltságának szintjével összehasonlítva ezek az íjak sajnálatos módon jóval kevesebb 

figyelmet kaptak: hagyományos értelemben vett leletfeldolgozás és elemzés nincs is közöttük, csak 

rövid, gyakorta semmitmondó leírás és hiányos képi, illusztrációs anyag áll rendelkezésre. Ezért 

számos esetben nem volt arra lehetőség, hogy az íjak egyes jellemzőit, méreteit megállapíthassuk. A 
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forráshelyzet azonban meglehetősen ambivalens: Belső-Ázsia ugyanis az a térség, ahol szinte évente 

kerülnek napvilágra újabb és újabb ép íjleletek – egy részük az érdeklődő tudományos közeg 

látókörébe is bekerül – ami lassan, de biztosan forrásbőséget fog eredményezni a jövőben. A leletek 

feldolgozása után pedig már általános modelleket és értékelő téziseket is felállíthat az íjkutatás. A 

mérleg ugyanezen serpenyőjébe kerül az a tény is, hogy az európai, elsősorban német kutatási 

projektek megindulásával a leletek feldolgozásának módszerei is komoly modernizáció elé néznek: a 

természettudományos anyag- és kormeghatározások mellett az íjak szerkezetének roncsolásmentes 

vizsgálatára alkalmas röntgenfelvétel és CT-scann használata néhány íj kapcsán már meg is történt – 

noha az eredmények mindeddig publikálatlanok maradtak. A másik alapvető fontosságú megállapítás 

Belső-Ázsia földrajzi és kulturális adottságaival kapcsolatos. A terület ugyanis mindkét értelemben 

véve olyan sokszínű és diverz, hogy a leletek együttes kezelése csupán a leletanyag jelenlegi rendkívül 

kis esetszáma miatt engedhető meg a kutatás ezen korai szakaszában. Kérdésként merül fel azonban, 

hogy a vizsgált hat belső-ázsiai íj bizonyos főbb jellemzőinek eltérése magyarázható-e ezzel, avagy 

nem? 

A belső-ázsiai íjanyag ugyanis korántsem olyan egységes, mint a kaukázusi leletek. Ez még annak 

ellenére is nyilvánvaló, hogy valójában csak a szarvszerkezetek valamint a méretezés bizonyos 

mértékű összehasonlítására van lehetőség az nagyfokú adathiány miatt. Az íjleletek a 

szarvszerkezetek típusa alapján két nagyobb csoportra oszthatóak: a jargalanti és Mazār-Tāgh-i 

leletek a háromszög szarvátmetszetű íjak közé sorolhatóak, míg az Arcat Del-i, Chonot Uul-i és Duguy 

Cakhir-i íjszarvak nem háromszög átmetszetűek. Utóbbiak esetében nem véletlen a fő 

csoportmeghatározó tényező inverz módon történő megadása, vagyis adott jellegzetesség hiánya. Ez 

ugyanis abból fakad, hogy mindhárom íjnak tulajdonképpen eltérő a szarvszerkezete, megegyeznek 

azonban abban, hogy szarvkeresztmetszetük a lapos kialakítás felé közelít, húrvájataik pedig a 

szarvcsúcsokhoz rendkívül közel helyezkednek el. A kis homlokarányú csoport tehát két alapvető 

formai és szerkezeti jellegben is eltér az első csoporttól. Nem lényegtelen ugyanakkor, hogy e két 

nagyobb csoport közt – az egyes leletek bizonytalan és hozzávetőleges datálása ellenére is – 

egyértelmű kronológiai különbséget lehet tenni. A háromszög átmetszetű kör korábbi, 8–9. századi, 

míg a másik csoport a 10–11/12. századra keltezhető. Ha az általános íjváltozási tendenciák némileg 

leegyszerűsítő szempontjából szemléljük a leletanyagot, azt láthatjuk, hogy Belső-Ázsiában a 10. 

század folyamán olyan változás zajlik le az íjak szarvszerkezetének kialakításában, ami ugyan 

határozott szakítást jelent a korábbi – talán egyeduralkodónak feltételezhető – konstrukcióval, mégis, 

az új szarvtípus egyik fő jellemzője egyértelműen a háromszög átmetszetű szarvak sajátosságában 

gyökerezik. Az utóbbi szarvtípus esetében jelent meg ugyanis elsőként a szarv frontális oldalának 

egyetlen keskeny élben történő megformálása. A csoport másik fő jellemzője, a csekély homlokhossz 

ezzel szemben már olyan jelentősebb attribútum, aminek tipológiai előzménye tudomásunk szerint 

ismeretlen. Éppen ezért nem elképzelhetetlen, hogy kicsi homlokhossz bizonyos íjmechanikai 

jelenség felismerése, tehát lényegében tudatos íjfejlesztés eredménye. Minimális homlokszakasszal 

rendelkező szarvak jellemzik egyébként a Kr. u. 1. évezred első felének, közepének leletanyagát, 

mind Belső-Ázsiában, mind Kelet-Európában, így az sem zárható ki, hogy e lappangó készítéstechnikai 

tradíció búvópatakként újra a felszínre került. Az Arcat Del-i íj különösen fontos a szarvszerkezet 

változásának szempontjából: az íj hibrid szarva ugyanis részben az első évezred első két-harmadára 

jellemző négyszög átmetszetű szarvakkal hozható kapcsolatba, részben pedig a cakhiri és Chonot Uul-

i íjakon feltűnő lapított szarvátmetszettel. Tipológiai szempontból ezért az Arcat Del-i íj akár útkereső 

próbálkozásnak is tűnhet. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a szóban forgó csoport íjainak 
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szarvszöge meglehetősen kicsi, 20° körül alakul (de legalábbis 30° alatt), ami egyértelmű különbségre 

utal a kaukázusi anyaggal. Érdekes módon a jargalanti íj szarvszöge is alacsony, ez az attribútum tehát 

kevésbé korjellemző, sokkal inkább a földrajzilag elkülönült íjszerkezeti tradíciók lenyomata lehet. A 

szóban forgó csoportban ugyanakkor még egy „új” íjjellemzőre érdemes felfigyelnünk: ez az Arcat 

Del-i íj kapcsán elemzett hosszanti, a karok tövére is átnyúló, merevítő funkciójú dorzális markolati 

applikáció. Az íj tehát e szempontból is úttörő jelentőségű, hiszen a legkorábbra datálható 

megjelenése annak az íjszerkezeti megoldásnak, ami a 11–14. században mind Kelet-Európában, 

mind Belső-Ázsiában széles körű elterjedésnek örvend. 

Végül érdemes a két terület, vagyis a Kaukázus és Belső-Ázsia épen maradt íjait összehasonlító 

elemzésnek is alávetni. Alapvető különbség a két terület íjai közt, hogy a belső-ázsiai anyagban 

laterális szarvapplikációk egyáltalán nem fordulnak elő – frontálisak is csak a késői csoportban. A 

belső-ázsiai íjszarvak ugyanakkor lényegesen nagyobb hosszt mutatnak (jóval 27 cm fölött), mint a 

kaukázusi példányok (20–26 cm között). A sort a fent már említett, drasztikus szarvszög eltéréssel is 

kiegészíthetjük. További lényeges különbség fedezhető fel a két térség íjainak aszimmetriához való 

viszonyában: míg a kaukázusi íjaknál a gogopsi, minden tekintetben szimmetrikus íj kivételével, 

minden esetben szarvszög-eltérésen, az íjkar rétegeltségén vagy szélességén-vastagságán alapuló 

aszimmetriával találkoztunk, addig a belső-ázsiai íjak körében egyetlen biztosan aszimmetrikus íjjal 

találkoztunk (Chonot Uul), egy esetben pedig (Jargalant) biztosan, egy másikban (Arcat Del) pedig 

feltételezni lehetett meg lehetett az íj szimmetrikus kialakítását. Ugyanakkor parttalan lenne a két 

régió összehasonlítása az aszimmetria meghatározó volta, vagy hiánya vonatkozásában általában az 

esetszámok alacsony volta miatt, de azt sem feledhetjük el, hogy a belső-ázsiai íjak aszimmetria-

vizsgálata a rendelkezésre álló adatok alapján csak két esetben volt bizonyosan elvégezhető. Sokkal 

fontosabb azonban, hogy a Chonot Uul-i íj aszimmetriája a kaukázusi megoldásokhoz képest 

lényegesen „kezdetlegesebb” módon a szarvak eltérő hosszából adódik. Habár ez mindenképpen 

alapvetően eltérő íjkészítési műhelytradícióra utal, a jelenséget nem szabad túlértékelnünk, hiszen az 

a legkevésbé sem meglepő, figyelembe véve a leletek eltérő korát és a két terület hatalmas 

távolságát. Noha mindenkor észben kell tartanunk a vizsgálható leletanyag csekély mennyiségét és 

közléseik információszegénységét – ami egy ilyen általános összevetést valójában lehetetlenné tesz – 

mégis megkockáztathatjuk, hogy a fenti tulajdonságok együtt olyan attribútum csoportot rajzolnak ki, 

ami alapján egyértelműen és határozottan megkülönböztethetőek a két földrajzi egység íjai. A két 

íjcsoport közt a tulajdonképpen az adott korszakban általános, feltehetőleg egész Eurázsiában 

elterjedt háromszög átmetszetű szarvszerkezeten kívül egyetlen esetben találtunk párhuzamosságot: 

a jelentős méretbeli különbség ellenére a Mazār-Tāgh-i szarvak profilalakjának tökéletes megfelelőit 

az ún. kazár típusú laterális szarvlemezek egyik altípusában vélhetjük felfedezni.  

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a belső-ázsiai épen maradt íjak egy része a kaukázusi 

példányokhoz hasonlóan lényeges adatokat szolgáltatott a honfoglalás kori Kárpát-medencei íjanyag 

értékeléséhez. Itt mindenekelőtt arra kell utalnunk, hogy amíg a kaukázusi leletek a Kárpát-medencei 

szarvlemezes szettek vizsgálatában, íjrekonstrukciójában játszhatnak a jövőben lényeges szerepet, 

addig a belső-ázsiai példányok elsősorban a frontális szarvléces íjaink értékelésében és 

íjrekonstrukcióiban elsőrendű fontosságúak. A különbségtétel, pontosabban a párhuzamként 

hozható leletanyag datálása áttételesen a Kárpát-medencei leletanyag kronológiai viszonyaira is 

kihatással lehet: a hazai frontális szarvléces leletanyag ennek alapján inkább a 11. századra 

datálandó, esetleg a 10. század végére. Mindez természetesen csupán relatív tipológiai okfejtés, az 

egyes tárgyak, pontosabban sírok, temetők datálása ettől lényegesen eltérő (elsősorban: későbbi) is 
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lehet. A kérdéses temetők (Hódmezővásárhely-Nagysziget; Szatymaz-Jánosszállás, Gróf Árpád földje; 

Gyulafehérvár-Mentőállomás) jövőbeni feldolgozásakor mindenesetre e kronológiai szempontot is 

érdemes lesz figyelembe venni. Végül pedig az épen fennmaradt íjak e fejezet végén található, 

táblázatosan összefoglalt különböző adatai lehetővé teszik, hogy a honfoglalás kori Kárpát-medencei 

íjak jövőbeli tudományos rekonstrukciói biztosabb alapokon nyugodhassanak az íjak általános 

méretezése, anyaghasználata, szerkezete tekintetében, valamint további olyan jellemzők 

vonatkozásában, amelyekre a hazai régészeti leletanyag választ nem adhat. 

Az épen maradt íjak vizsgálatára alapozva végül a magyar kutatásban hangsúlyosan jelen lévő ún. 

merev falemez applikációk kérdéskörét járjuk körül. A hipotézis a magyar kutatásban elsőként László 

Gyulánál jelent meg egy rövid félmondatban, indoklás és magyarázat nélkül: 

„A kevésbé rangos íjaknál az íj csak rugalmas fából készült, a csontlécek helyére 

merevítőnek keményfa került.”532 

A szóban forgó gondolatra ugyan nem érkezett reakció – mindössze Dienes István ismételte meg 

könyvében,533 de Fodor István – László megjegyzését nem idézve – az orosz kutatók megállapításai 

alapján tételezett fel „csontborítást” helyettesítő falemezeket: 

„A. A. Gavrilova szerint az íjvégekre ragasztott falécek sokkal ritkábban válhattak le, mint a 

csontlemezek, így az ilyen íj szinte soha nem hagyta cserben a gazdáját. Erre a magyarázatra 

épít Ju. Sz. Hudjakov, amikor a kirgíz (sic!) íjakon a VIII–IX. századtól egyre ritkábbá váló 

csontlemezek fával való helyettesítésének okát abban véli, hogy a faléces jak 

megbízhatóbbak voltak, és így alkalmasabbak a lovasharcban gyakori „gyorstüzelésre, amikor 

a közel levő ellenségre rövid idő alatt a lehető legtöbb lövést kell leadni.”534  

Fodor a megállapítását a későbbiekben is megismételte.535 Vessünk azonban egy pillantást Gavrilova 

eredeti szövegére, hogy a tézis első megfogalmazásával kapcsolatban tisztán láthassunk: 

„Луки четвертой стадии близки к лукам недавнего прошлого, известном по 

этнографическими материалам, также имеющим один массивный срединный вкладыш 

прямоугольной формы, с прослойками на концах другой древесины, заменившей 

дополнение концов роговыми вкладышами. Очевидно, массивные роговые вкладыши, 

не наложенные сверху, а врезанные в деревянную кибиты лука, были прочнее, чем 

роговые накладки, тонкие и отклеивающиеся от кибиты, а деревянные прослойки на 

концах явились более прочной заменой роговых, так как дерево труднее отклеивалось 

от кибиты, чем рог.”536 

Ennek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy Gavrilova csupán néprajzi párhuzamok alapján (по 

этнографическими материалам) vetette fel annak a lehetőségét, hogy a merev agancs lemezek 

helyett fából készült lemezt (дерезянные надставки) alkalmaztak volna, mert az jobban ragad a 

famaghoz és ritkábban válik le. Sajnos azonban a szerző nem említi, milyen néprajzi tárgyakra gondol, 

így elképzelését csupán bizonyítatlan felvetésnek, ötletnek tekinthetjük. Ennek ellenére a Fodor 
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István által idézett Hudyakov elfogadja, sőt tovább is fejleszti a tézist.537 Röviden érdemes Fodor 

másik, a magyar kutatás megállapításait felsoroló gondolatmenetét is górcső alá venni. Fodor erre 

vonatkozó első mondata azonnal értelmezési nehézségekbe ütközik: 

„Cs. Sebestyén Károly már az első íj-rekonstrukciós dolgozatában felvetette, hogy 

nyilvánvalóan nem minden avar harcosnak volt csontos íja, s a csontokat – a baskír íjhoz 

hasonlóan – fával helyettesítették.”538 

Sebestyén dolgozataiban ugyanis sem a Fodor által idézett helyen,539 sem máshol nem találkozunk 

olyan megállapítással, hogy a baskír, vagy más íjakon a merev agancs vagy csontlemezeket fából 

faragottakkal helyettesítették volna, sőt egyértelmű, hogy a „fül” terminus nála az egész íjszarva 

vonatkozik. Ennek fényében az olyan megfogalmazások, mint „a fülek külön darab fából készültek s 

be vannak eresztve az íj fájába” egyértelműen homogén szerkezetű, egyetlen fából faragott íjszarvat 

jelentenek. A példaként szereplő baskír íj esetében erről könnyen meggyőződhetünk, ha egy 

pillantást vetünk Felix Ritter von Luschen tanulmányának rajzaira. 540  Fodor véleményének 

kialakításában azonban e félreértelmezésen túl jelentős szerepet kapott Fábián Gyula íjkészítési 

eljárása, aki a merev agancs vagy csontlemezeket tiszafával helyettesítette egy alkalommal,541 ennek 

magyarázatával azonban egyik tanulmányában sem szolgált.542 Valószínűsíthető, hogy Fábián ezen 

megoldáshoz az íjkészítő próbálkozásai során a merev íjlemezek csontból történő kifaragása során 

tapasztalt nehézségek következtében folyamodott.543 Mindenesetre az immár kísérleti régészeti 

oldalról is megalapozott orosz tézist, Fodor megfogalmazása szerint: „megfigyelések egész sorára 

épített törvényszerűséget”544 sem Fodor, sem a gondolatot a későbbiekben ugyancsak hangoztató 

Révész László nem vitatta. B. Nagy Katalin és Révész a nagyszigeti 63. sír elemzése kapcsán az avar 

kori szarvkonstrukció ismeretében úgy vélték, hogy a keményfából faragott lemezek alkalmazására 

utalhatnak az „csontlemezek” szélein látható irdalások.545 A szerzők e ponton tehát tévesen az avar 

korival megegyező, négyszög átmetszetű, ékmagos szarvszerkezetet tételeztek fel, ahol a keményfa 

lemezek a szarvak frontális és dorzális oldalain helyezkedtek volna el. Révész egy másik, nagy 

jelentőségű, összefoglaló munkájában is kihangsúlyozta a tételt.546 A fentiekből kitűnően kitetszik, 

hogy a merev agancsból faragott íjapplikációk hiányát falemezek helyettesítésével megoldani kívánó 

tézis valójában légből kapott, arra nem csak a néprajzi párhuzamok („recens” íjak, íjkészítő tradíciók) 

nem utalnak, de az utólag hozott egyetlen régészeti érv sem állja meg a helyét. A tézis kialakulásának 

gondolatmenetében alapvető fontosságú, hogy a kutatók a merev íjapplikációkat az íjak 

nélkülözhetetlen elemének képzelték, ezért hiányukat bármi módon is, de magyarázni kényszerültek. 

(Ugyanezt a sajátos jelenséget figyelhetjük meg az íjlemezek sírbeli helyzetének elemzésekor.) A 

szóban forgó tézis feltevésének tételes cáfolata végén azonban célszerű az ebben a fejezetben 

tárgyalt, a honfoglalás korral nagyjából egykorú, 8–11. századi eurázsiai, épen fennmaradt íjak 

tanúságtételére bíznunk magunkat. A Moshchevaya Balka-i 1974-es lelet, a Mazār-Tāgh-i szarvak, a 
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jargalanti és a többi belső-ázsiai íj, vagyis az összes, agancs vagy csont merev szarv- és/vagy markolati 

applikáció nélküli íj egyértelműen bizonyítja, hogy nem mindegyik kora középkori merevszarvú 

reflexíjat, illetve azok nem minden egyes merev részét látták el merev íjapplikációkkal. Találunk 

köztük olyan íjakat, amiken semmiféle ilyen íjapplikációt nem alkalmaztak (pl. Jargalant, Chonot Uul), 

de olyan is akad, amelyikről csak a szarvapplikációk hiányoztak (Moshchevaya Balka 1974). Egyik, 

merev applikációk nélküli, épen maradt íj esetében sem figyelhettük meg azonban olyan falemezek 

alkalmazását, amik a merev applikációkat helyettesítették volna. (Az egyetlen kivétel az Arcat Del-i íj 

lehetne, ahol a dorzális markolati lemez anyaga jelenleg pontosan nem ismert.) Ha a vizsgálat 

időhorizontját jócskán kiszélesítjük, és minden merevszarvú, reflex épen maradt íjat áttekintünk a Kr. 

e. 3/4. századtól kezdve egészen a 12. századig, akkor sem találkozunk ilyen fából faragott, agancs- 

vagy csontapplikációkat helyettesítő lemezekkel. A valószínűleg Miranból (Xinjiang, Kína) származó, 

szöuli magángyűjteményben őrzött két íj esetében ugyan nemrég felmerült, hogy a szarvak 

lemezborítása fából készült,547 az anyag azonban az újabb vizsgálat során szarulemeznek bizonyult.548 

A helyettesítő falemezek tézise tehát nagy bizonyossággal tévesnek tekinthető. Röviden kísérletet 

tehetünk azonban annak az alapkérdésnek a megválaszolására is, aminek magyarázatára a tézis 

megszületett. Az agancsból vagy csontból faragott merev íjapplikációk esetenkénti hiánya könnyen 

magyarázható ugyanis azon egyszerű tény alapján, miszerint a merev íjapplikációk nem alapfeltételei 

az íj működésének.549 Erre a felismerésre jutott egyébként Fábián Gyula is több évtizedes íjkészítési 

tapasztalatai során,550 aki egy alkalommal találó megjegyzéssel a csont és agancs anyagot „a steppei íj 

készítésében szereplő sajátságos járulékos nyersanyag”-nak nevezte.551 Mindebből viszont logikusan 

következik, hogy az íjapplikációk meghatározó szerepe az íj működésében – egyúttal a széles körben 

feltételezett merevítő funkciójuk is – joggal vonható kétségbe, hiszen a merev applikációk nélkül is 

ugyanúgy lehetett merevszarvú és markolatú íjat építeni, mint agancsból vagy csontból faragott 

applikációk alkalmazásával. A jargalanti, a Mazār-Tāgh-i és az 1974-es Moshchevaya Balka-i szarvak 

merev applikáció nélküli, homogén átmetszete jól mutatja, hogy nem volt szükség arra, hogy agancs- 

vagy csontlemezek híján azokat falemezekkel pótolják. A (kemény)falemezek alkalmazása azért is 

feleslegesnek tűnik, mert az épp aktuális formát ugyanúgy ki lehetett faragni egyben fából – a 

laminált struktúra pedig a ragasztási felületek kényszerű bizonytalansága miatt nyilvánvalóan 

instabilabb, mint a homogén. A típusspektrumból a korábbi, avar kori leletanyag alapján „hiányzó”, 

vagy annak feltételezett lemezeknek a földben elporladó anyagból készült megfelelői tehát csupán 

azokban az esetekben feltételezhetőek, amikor a meglévő lemezek valamely szerkezeti vonatkozású 

attribútuma erre utal, avagy a meglévő lemezek alapján rekonstruálható szerkezet nyilvánvalóan 

hiányos. A feltételezésekkel ellentétben e lemezek anyaga azonban elsősorban inkább szaru, mint fa 

lehetett (vö. a fenti homogén-heterogén struktúra közti különbség kapcsán felvetett érvvel). 
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A 8–11. SZÁZADI ÉPEN FENNMARADT EURÁZSIAI ÍJAK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI 

Lelőhelyek
552

 
Attribútum

553
 

Gogops MB 1974 MB 1978 PB 1989 Jargalant Mazār-Tāgh Arcat-Del Duguy 
Cakhir 

Chonot Uul 

famag szerkezet_1: markolatban toldott-csapolt hajlított-gőzölt csapolt vagy 
átlapolt 

átlapolt folyamatos, rétegelt 
(2 kieg. falemezzel) 

– folyamatos 
(?) 

n.a. n.a. 

famag szerkezet_2: szarvban n.a. hajlított-gőzölt hajlított-gőzölt 
(?) 

hajlított-gőzölt 
(?) 

csapolt (?) n.a. n.a. n.a. n.a. 

merev íjlemezek_1: markolaton (rek.) nincs 2L 2L 2L nincs – 1 D (fából?) n.a. nincs 

merev íjlemezek_2: egy szarvon (rek.) 2L+? nincs 2L; 1D+F? 2L; 1F; 1D nincs nincs nincs 1 F 1 F (fából) 

aszimmetria_1: karok hossza 34,5 cm – 36,5 cm 37 cm – 37 cm 27 cm – 30 cm 35,5 cm – n.a. 36 cm – 36 cm n.a. 37 cm – n.a. n.a. 32,5 cm – 32,5 cm 

aszimmetria_2: szarvak hossza 22 cm – n.a. 25 cm – n.a. 20,5 cm – n.a. 26 cm – n.a. 27 cm – 28,9 cm 31,7/27,9/32 cm 22+10 cm (?) kb. 36 cm 22,5 cm – 27,5 cm 

aszimmetria_3: szarvszögek 28–33° – 30–35° 40° – 55° 40-45° – 45-55° 35–40° 28°- n.a. 40-50°/n.a./40-45° 25° – n.a. 20–30° 15–20° 

aszimmetria_4: markolatszögek 13–15° – 13° 13° – 23° 18-20° – 18-20° 12° – 18° 10° – 10° – 20° – 20° n.a. 20°– 20° 

aszimmetria_5: egyéb – – karszélesség karvastagság és 
rétegeltség 

– – – – szarvhossz 

aszimmetria_6: alapja nincs szarv- és 
markolatszög 

szarvszög és 
karszélesség 

karvastagság és 
rétegeltség 

nincs n.a. nincs (?) n.a. szarvhossz 

szarvszerkezet_1: átmetszet ⌂ (103° – 87°) ∆ (50° – 20°) ∆ (60° – 20°) ∆ (35°) ∆ (n.a.) ∆ (n.a.) lapított és □ lapított (?) csúcsban lapított 

szarvszerkezet_2: formai típus fejetlen fejetlen fejes fejetlen fejetlen kiszélesedő fejű fejetlen fejetlen fejetlen 

szarvszerkezet_3: magtípus részleges (5:6) teljes részleges (3:4) n.a. teljes teljes teljes n.a. teljes 

szarvszerkezet_4: homlokhossz arány 4,8 cm (1:3 – 1:5) 4 cm (1:6) 6 cm (kb. 1:3) 3 cm (1:9) 5 és 4 cm (1:5) 6,3/5,3/5,5 cm 
(1:5–1:6) 

0,5 cm (?) 1,1 cm (1:36) – 

íjkar tulajdonság_1: famag anyaga n.a. som som vagy juhar som Prunus faj tamariszkusz n.a. n.a. fűzfa 

íjkar tulajdonság_2: kar rétegeltsége ín-fa-szaru ín-fa-szaru ín-fa-szaru (?) ín-fa-(fa) ín-fa-szaru n.a. ín-fa-szaru (?) fa-szaru (?) ín-fa-szaru 

íjkar tulajdonság_3: húrkövetés nincs nincs nincs van van – van van van 

íjkar tulajdonság_4: karátmetszet ellipszis ellipszisszelet n.a. gerincelt közel szab. félkör n.a. n.a. n.a. n.a. 

íjkar tulajdonság_5: karszélesség kb. 3 cm kb. 3,8–4 cm 2,5 cm és 3 cm 3,8–4 cm 3,2–3,4 cm n.a. kb. 3,8 cm n.a. n.a. 

burkolás anyaga nyírfakéreg nyírfakéreg nyírfakéreg (?) kecskebőr nyírfakéreg kéreg kétféle kéreg nyírfakéreg nyírfakéreg 

kerületi hossz 128 cm + 140 cm 136 cm + 140 cm (rek.) kb. 137 cm – 155 cm (rek.) n.a. 137 cm 

markolat hossz/szélesség/vastagság 8,9/2,4/1,5 cm 10/3,8/2,5 cm 11,5/2,8/1,5 cm 14,2/3,3/2 cm 10 (22)/4/n.a. cm – 18/3/2 cm n.a. 15/3/n.a. cm 

egyéb többszörösen 
javított 

– – – kopásnyom; 
szarvanként eltérő 

csúcs 

kopásnyom hibrid és 
csapolt szarv 

– csúcson túlnyúló 
szarvbetét 
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MEGJEGYZÉSEK EGY TUDOMÁNYOS ÍJREKONSTRUKCIÓ KAPCSÁN: A HONFOGLALÁS KORI MAGYAR 

ÍJ REKONSTRUKCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 

 

„Lelkesedésben ugyan nem volt hiány, de szakirodalomban 

és céltudatos kutatásban annál inkább.” 

(Hajdu 1996, 194) 

 

Az alábbiakban arra teszünk röviden kísérletet, hogy felvázoljuk a hazai honfoglalás kori íjkutatás 

iránti társadalmi érdeklődés gyökerét és mozgatórugóit, továbbá a honfoglalás kori magyar íj eddig 

elkészített tudományos célú íjrekonstrukcióit értékelve egyúttal arra is választ adjunk, hogy van-e, s 

ha igen, milyen korlátok közt nyílik lehetőség egyáltalán arra, hogy az egykori magyar íjat hitelesen 

rekonstruálhassuk. A fejezet végén pedig a Bencsik Péter íjkészítő által épített két íjrekonstrukció 

tervezésének és készítésének menetét mutatjuk be – részben az íjkészítő saját megfogalmazásában. 

 

A honfoglalás kori magyar íj megismerésének fontossága és a kutatás társadalmi beágyazottsága 

A 19. század végétől kezdve a magyar hadtörténeti kutatás és közvélemény fokozott érdeklődéssel 

fordult a honfoglaló magyarság fegyverei, elsősorban a magyar íj kutatása felé. Az általános 

közvélekedés szerint éppenséggel a magyar íj kiválósága, fegyvertechnikai fölénye, illetőleg az erre 

épülő lovasíjász taktika volt a záloga és biztosítéka az Európában a Kr. u. 9. század végén és a 10. 

század első felében elért katonai sikereknek. A magyar csodafegyver képzete a történeti hipotézisek 

köréből és történelemkönyvek lapjairól kilépve azonban idővel szilárd bizonyossággá vált magyarok 

generációinak tudatában. Mindeközben az 1990-es években Magyarországon is megjelenő, majd 

egyre szélesebb körben elterjedő és ismertté váló ún. katonai hagyományőrzés, valamint a Kassai 

Lajos munkássága révén kialakuló és a nemzetközi porondra is sikerrel kilépő lovasíjászat sportolói, 

művelői a honfoglalás kori magyar íj és íjászat iránti elkötelezettség teljesen új szintjét jelentették a 

korábban egymástól többnyire elszigetelten tevékenykedő érdeklődőkkel szemben. A 2000-es évek 

második felére az íjászat, de különösen az ősi magyar íjászat iránt megszállottan érdeklődők egyre 

népesebb tábora kívülről szemlélve hangsúlyos társadalmi mozgalommá szerveződött, miközben 

egyre több és több háztartásban van ma már jelen sporteszközként, vagy egyszerű, szabadidős, 

rekreációs eszközként a honfoglalás kori magyar íj kereskedelmi forgalomban kapható valamely 

változata. Ma már sok ezer gyermek, fiatal és középkorú foglalkozik valamilyen formában ún. 

hagyományőrző íjászattal, a modern magyar társadalomnak olyan speciális, gyakorta egyúttal 

határozott politikai elképzelésekkel is átitatott rétegét alkotva, amely identitását legalább részben a 

dicső múltban és az ősök romlatlannak ítélt életmódjában véli felfedezni. Az így kialakult tömegbázis 

azonban értelemszerűen új piaci igényt és szükségletet teremtett, amit a lehetőséget felismerő 

különféle íjkészítők igyekeztek is kihasználni, híres, akár nemzetközileg is ismert, megbízhatónak, 

autentikusnak vélt íjakat gyártó és forgalmazó cégeket, márkákat alapítva. A viszonylag könnyű 

hozzáférhetőség miatt a honfoglalás kori magyar íj mára e sajátos társadalmi jelenség még 

sajátosabb, de tagadhatatlanul markáns szimbólumává vált. Kitűnően példázza a honfoglaló 

magyarok íjának státuszát Hajdu Lajos íjkészítő gondolatai: 
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„Meggyőződésem ugyanis az, hogy a régi magyar íj mindnyájunké. Elkészítésének titka 

közkincs kell legyen. Ősi íjunk a kor csoda-fegyvere volt, és méltán dicsekedhetünk vele! 

... A célunk az, hogy egy folyamatot indítsunk el, amely az ősi rettegett fegyver 

életrekeltésével (sic!) együtt magyarságtudatunkat is erősíti.”347 

De vajon mit tudunk, mit tudhatunk valójában a 9–10–11. századi magyar íjról? A Kárpát-medence 

talajtani viszonyai miatt mindössze a honfoglalás kori sírokból esetenként előkerülő, az egykori íjakra 

applikált, agancsból faragott rátétek, ún. íjapplikációk, íjlemezek és íjlécek maradnak fenn – az íj 

nagyobb része azonban a földben nyomtalanul elpusztul. A régészettudomány adhatta válaszok így 

természetszerűleg jóval elkeserítőbbek és szürkébbek, mint mindaz, amit lelkes íjkészítők, íjászok, 

lovasíjászok országszerte tudni vélnek és gyakorta sajnos erős hittel hisznek. Vitathatatlan tény 

azonban, hogy bizonyos tudományok művelői jóval lassabban reagálnak a társadalom által újonnan 

támasztott igényekre, mint a piac – különösen, ha korábban semmiféle hasonló jellegű és volumenű 

érdeklődést nem tapasztaltak saját témájuk iránt. A magyar régészettudomány sem sietett tisztázni a 

félreértéseket és tévedéseket – elsősorban azért, mert maga sem volt teljesen tisztában a témára 

vonatkozó saját forrásaival, alkalmazható módszereivel és értelmezési lehetőségeivel. Csiky 

Sebestyén Károly 1930-ban és 1932-ben megjelentetett tanulmányaiban az általános vélekedés 

szerint ugyanis nem csupán úttörő munkát végzett, de mindent elmondott és felfedezett, amit a 

témában tudni lehet. A kor tudományos színvonalának megfelelő munka megállapításainak jelentős 

részét ugyanakkor a magyar régészet öntudatlanul is túlnőtte – köszönhetően az elmúlt 80 év alatt 

felgyülemlett jelentős mennyiségű, feldolgozatlanul maradt leletanyagnak. Nyugodtan bevallhatjuk 

azonban: a honfoglalás kori régészet számos egyéb tárgytípus modern feldolgozásának 

elmaradásával is küzd. Sokatmondó, hogy az 1990-es évektől megjelenő, az íjjal foglalkozó 

tudományos publikációk szinte mindegyike Szőllősy Gábor agrármérnök-muzeológus tollából 

született.348 

Az egymás mellett nagy sebességgel elhúzó két tábor a párbeszéd hiánya miatt célszerűbbnek látta a 

másik kölcsönös negligálását vagy akár ignorálását, kitűnő táptalajt teremtve ezzel mindenféle 

képtelen, esetenként kifejezetten sértő, gyakran csak identitás képzése és fenntartása céljából 

hasznos dacos tagadásban gyökerező elképzelések számára. Nem csoda hát, hogy az egyre 

terebélyesedő „mozgalom” kitermelte saját „szakirodalmát”. Elsőként a lovasíjászatban központi 

szerepet betöltő egyéniségek jelentkeztek kötettel.349 Ezeknek a munkáknak közös jellemzője, hogy 

elsősorban a szerzők „hagyományőrző” tevékenységét, útját és szellemiségét mutatják be: csupán 

elvétve találkozhatunk hiteles, helytálló információkkal akár az íjakról, akár a tevékenység alapját 

képező múlt vonatkozásairól. Gyakran tetten érhető emellett a régészet és kísérleti régészet alapvető 

eredményei ismeretének hiánya, olykor pedig még az íjkészítés, íjmechanika terén is bizonyos 

mértékű tájékozatlansággal szembesülhetünk. Ekképp a honfoglalás kori magyar íjak értékelése e 

művekben sokszor (irreális) toposzok emlegetésére korlátozódik. Ráadásul esetenként e 

félinformációkban és téves adatokban való erős hit is jellemzi az írásokat. Ezen a ponton érdemes 

újra Hajdu Lajos szavaihoz fordulni, amivel kitűnően illusztrálhatjuk a bírni vélt, teljes igazság és tudás 

magabiztosságát: 

                                                           
347

 Hajdu 1996, 196 és 199. 
348

 Szőllősy 1992, 2000, 2002, 2004, Szombathy-Szőllősy 2009. Ellenpéldák újabban: Tóth 2004, Horváth et al. 
2006. 
349

 Így például: Kassai 2001; Kelemen 2005. 



214 
 

„… tudósok és műkedvelők százai kutatják az ilyen típusú íjakat. Próbálják őket 

rekonstruálni. Sajnos téveszméket hirdetnek és tévutakon járnak, holott minden ott van 

egy kartávolságra, csak ki kell nyúlni érte.”350 

Az idézet ugyanakkor meglepően helytálló, ha a régészeti kutatás nézőpontjából értelmezzük: már 

láthattuk, hogy ténylegesen kartávolságnyira van mindaz az információ, ami a témában hitelesen 

megismerhető: ott pihen a múzeumi raktárak és adattárak polcain. A problémák egy részét 

felismerve került sor a már több szerző közreműködésével összeállított, kézikönyv jellegű munkák 

megjelentetésére,351 amelyekben már határozottabb törekvés figyelhető meg a régmúlt íjai és 

lovasíjászata megismerésének legalább részben tudományos megalapozottságára. 

A nemzeti büszkeséggel erősen telített téma iránti érdeklődés folyamatos növekedése az utóbbi 

években azonban már elérte azt a kritikus tömeget, amikor egyfajta belső tisztulás és minőségi 

kiforrás indul meg: egyre gyakrabban találkozni olyan íjászokkal és íjkészítőkkel, akik a régészeti 

leletanyag megismerésének alapvető fontosságát felismerve igyekeznek minél hitelesebb replikákat 

készíteni és használni. Az e fejezetben bemutatandó két íjrekonstrukciós munka is az íjkészítő tábor 

irányából érkezett felkérésnek köszönhetően öltött testet. Így jött létre a Magyar Tudományos 

Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Régészeti Intézete és Bencsik Péter, nem 

kereskedelmi célú tevékenységet folytató íjkészítő között 2012 folyamán az az együttműködés, 

aminek a célja olyan tudományos íjrekonstrukciók tervezése, megépítése és tesztelése, amelyek 

nemcsak a tudományos kutatást vihetik előrébb, de egyúttal a honfoglalás kori íjak iránti felfokozott 

társadalmi érdeklődést is helyesebb mederbe terelhetik. 

 

Honfoglalás kori íjrekonstrukciók régen és most 

Nem új keletű azonban sem a cél, sem a módszer: úgynevezett honfoglalás kori íjrekonstrukciókat 

számos esetben készítettek és készítenek ma is. A következőkben ezek közül azokat fogjuk röviden 

sorra venni, amelyek legalább részben tudományos megalapozottságúnak tekinthetőek. Elsőként 

természetesen Dr. Fábián Gyula gazdag íjkészítő munkásságát kell említeni.352 Fábián már az 1930-as 

években megkísérelte elkészíteni a „magyar íjat”, elsősorban Jakus Kálmán tornatanár saját kísérletei 

nyomán, egyelőre komolyabb sikerek nélkül. Az 1954-től újrakezdett próbálkozásai végül sikerrel 

jártak – erről Fábián a Természettudományi Közlöny lapjain adott hírt.353 Fábián rekonstrukcióinak fő 

célja azonban mindvégig az „eredeti”, természetes anyagok falhasználásával működőképes íj 

elkészítése, illetve az elveszett egykori íjkészítő technikák újrafelfedezése maradt. Természetesen az 

így elért eredmények rendkívül fontosak, hiszen ezek ismeretében Fábián általános érvényű 

készítéstechnikai következtetések levonását kísérelhette meg. Ezek a megállapítások azonban nem a 

„magyar íj” sajátjai, saját jellemzői, mert valójában bármely hasonló, tehát merevszarvú összetett 

reflexíj nyersanyaga és készítéstechnikája vonatkozásában nagyobbrészt helytállónak tekinthetőek. 

Szőllősy Gábor Fábián munkásságát méltató dolgozatában arra is felhívta a figyelmet, hogy „helyzete 

azonban nem volt könnyű hiszen korábban az ásatások íjleletekben nem bővelkedtek, valamint az e 

témával foglalkozó régészeti irodalom is kevés volt. Népvándorláskori íjat „in situ” csak az 1980-as 
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évek elején láthatott.”.354 A leletanyag részletes régészeti elemzése és értékelése egykorú hiányának 

ismeretében nyer számunkra különös jelentőséget Fábián Vata elnevezésű íja – ez esetben ugyanis az 

íj alapjául ismert régészeti leletanyag szolgált: az íjat Fábián 1980–1981-ben a Trogmayer Ottó által 

1958-ban feltárt békés-povádi temető leletanyag alapján építette. (232. ábra) Mivel Fábián a készítés 

tapasztalatait és technikai részleteit két ízben is publikálta,355 sőt a Magyar Televízió az íj születéséről 

filmet is forgatott,356 szerencsére részletes adatokkal rendelkezünk a rekonstrukció folyamatáról. 

Ezek szerint Fábián az íj merev részeinek alakját a povádi 45. sír íjlemezeiről kölcsönözte, az 58. sír 

íjlemezeinek egymáshoz viszonyított sírbeli helyzete pedig az íj általános méretezése kialakításában 

játszott szerepet.357 Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az 58. sír íjlemezeinek sírbeli helyzetéről 

és pozíciójáról készített vázlatos dokumentáció, valamint a szűkszavú sírleírás és a kisméretű 

fényképfelvétel358 meglehetősen információszegény, sőt olyan sírbeli helyzetről tanúskodik, ami még 

aprólékos régészeti elemzést követően sem biztos, hogy alapjául szolgálhat bármiféle 

íjrekonstrukciónak. Ennél is lényegesebb azonban, hogy az íjlemezek alakjukon túl további szerepet 

nem játszottak a konstrukció felépítésekor: az íj merev részei szerkezetének megalkotásakor Fábián 

az általa már korábban, elsősorban a készítendő íj működőképességét szem előtt tartó szerkesztési 

elvek alapján kialakított struktúráját követte, mint ahogyan ez a dokumentumfilmből 

megállapítható. 359  Mindezek ellenére Fábián természetesen tisztában volt a régészeti leletek 

fontosságával: a Journal of the Society of Archer-Antiquaries egyik korai számában megjelent rövid 

tanulmányában pontokba szedve hangsúlyozta azoknak az íjrekonstrukcióhoz szükséges 

információknak a sajnálatos hiányát, amik egy része a régészeti leletekből megfelelő dokumentáció 

esetén kiolvashatóak: az íjapplikációk sírbeli helyzetét, illetve azok egymáshoz viszonyított helyzetét 

például a lista elején hozta a szerző.360 

Az adott régészeti lelet(ek)ből kinyert információkon alapuló rekonstrukciók közt másodikként 

említhetjük a Dr. Paku Sándor és Dr. Szőllősy Gábor által 2005–2006-ban épített íjat. Az egyenlőre 

sajnos még csak az interneten közölt 361  rekonstrukcióról sajnos csupán szerény ismeretekkel 

rendelkezünk. (230. ábra) A szóban forgó rekonstrukció alapjául a Dr. Dienes István és Dr. Kovács 

László által feltárt magyarhomorog-kónyadombi temető 23. sírjának a leletei szolgáltak. készítők 

pedig az íjlemezekről és a sírról készült rajzokat használták fel tervezéskor.362A rekonstruált íj merev 

részeinek szerkezete és bizonyos további jellemzői azonban ezúttal sem a leletek aprólékos régészeti 

tárgytechnológiai elemzésén és vizsgálatán alapultak, hanem a 20. század közepén meginduló, de 

elsősorban a század végén nagy lendületet nyerő hazai íjkészítési hullám következtében kialakult 

modern íj-készítéstechnikai tradíción. Jól példázza ezt, hogy a rekonstruktőrök az íjlemezeket marha 
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bordacsontjából készítették és síkra faragták, holott a szóban forgó leletek egyértelműen agancsból 

faragottak és ívelt keresztmetszetűek. Miközben a sírból előkerült íjlemezek tehát újfent csak 

profilalakjukkal járultak hozzá az íj felépítésének megtervezéséhez, addig az íjlemezek sírbeli helyzete 

ráadásul másodlagos szerepet játszott – minden bizonnyal az építendő íj stabilitásának biztosítása 

érdekében. Az íjlemezek sírbeli helyzete alapján megfigyelt és mérhető szarvszögek aszimmetriáját 

ugyanis a készítők annak számukra szokatlan volta miatt elhagyták és az íjat szimmetrikus 

szarvszögekkel építették meg.363 (Itt érdemes visszautalni arra, hogy az épen maradt egykorú 

kaukázusi íjak esetében éppen szarvszög alapú aszimmetriát tudtunk megfigyelni. Más kérdés, hogy a 

szóban forgó sír markolatlemezei abnormális helyzetben kerültek elő, ami eleve megkérdőjelezhet 

bármiféle, a teljes íj szögeire és reflexére vonatkozó számítást.) (233/3. ábra) A rendelkezésre álló 

adatok alapján úgy tűnik tehát, hogy a Paku-Szőllősy féle íjrekonstrukció esetében is a Fábián Vata 

íjánál megfigyelt jelenséggel kellett szembesüljünk: a régészeti leletanyag információinak csak 

részleges kiaknázása és másodlagos figyelembe vétele miatt ezek az íjak aligha tekinthetőek a 

kérdéses leletanyag tudományos szempontból (is) megfelelő hitelességű rekonstrukcióinak. Mindez 

nyilvánvalóan arra vezethető vissza, hogy a régészet jócskán elmaradt a leletanyag feldolgozásával és 

értékelésével: a nem régész szakember íjkészítőtől pedig nem várható el, hogy a tudományos 

kiértékelés munkáját is elvégezze. Ráadásul a honfoglalás kori íjapplikációs leletanyag számos olyan, 

kiterjedésében, megjelenésében ugyan jelentéktelennek tűnő, de valójában – íjszerkezeti, 

rekonstrukciós szempontból – annál fontosabb jellemzőt, attribútumot mutat fel, ami még a 

gyakorlott, nagy mennyiségű leletanyagot feldolgozott (tehát: vizsgált, leírt, rajzolt és fényképezett) 

kutató figyelmét is könnyűszerrel elkerülheti. Ezen információk birtokában pedig az íjkészítők is 

nyilván másképp, máshogy tervezték volna íjrekonstrukcióik felépítését, szerkezetét, 

anyaghasználatát, kivitelezését. Szempontunkból ugyancsak ez jellemző a Bencsik Péter által 2012 

folyamán készített szeged-öthalmi 4/1950-es,364 illetve a 2013 tavaszán befejezett sárrétudvari-

hízóföldi 264-es365 sírok íjrekonstrukcióira is, annak ellenére, hogy a merev lemezeinek alakjai ezúttal 

is igyekeznek pontosan követni a régészeti publikációkból megismert leletekét. 366  Sajnálatos 

azonban, hogy a szóban forgó leletek részletes régészeti, íjtechnológiai és íjszerkezeti 

feldolgozatlansága következtében ezek az íjak sem felelnek meg a tudományos íjrekonstrukció 

követelményeinek. 

További, hasonló íjrekonstrukciókról is lehet tudni, ezek azonban jobbára sajnos közöletlenek 

maradtak, így nem járultak hozzá ismereteink bővüléséhez. Ilyen például a Szombathy Gábor 

készítette, „nyírkérges” nevű íj, ami a közölt367 és az interneten fellelhető fényképek368 alapján hűen 

igyekszik követni a honfoglalás kori íjlemezek általános alakját, de az sem elképzelhetetlen, hogy egy 

adott íjlemez-szett profilalakja szolgált mintának. Itt említendő Kosztich László kísérlete is, aki – 

ugyancsak internetes forrásaink alapján – még 2006-ban kezdett neki a vörs-majori dűlőben feltárt 
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íjak rekonstruálásának. Fórumbejegyzése szerint369 a rekonstrukcióhoz felhasznált íjlemezeket saját 

maga rajzolta körbe és mérte meg, így vizsgálata, illetőleg a minden bizonnyal elkészült 

íjrekonstrukciója számunkra rendkívül érdekes lenne. Sajnálatos módon az íjrekonstrukcióról 

semmiféle további információval nem rendelkezünk. Mindenképpen érdemes még röviden 

megemlékezni a karosi II. temető 14. és 60. sírjában feltárt íjlemezek alapján készített elméleti 

rekonstrukciókról is. A temetőt kiásó és monográfiában részletesen feldolgozó Révész László Szőllősy 

Gábort kérte fel a munkára. Ugyan az íjak tervrajzai elkészültek,370 de a monográfiában már nem 

olvashatunk azok elemzéséről.371 Ezt pótolta Csikós Bálint a honfoglalás kori magyar íjról rövid, 

ugyancsak az interneten közölt összefoglalásában, ahol Csikós többek közt a két íj Szőllősy-féle tervei 

alapján készített számítógépes grafikai rekonstrukcióit is bemutatta.372 (234/1–4. ábrák) Munkáját 

olvasva figyelhetünk fel arra, hogy Szőllősy – kényszerűen, vagyis a leletek rekonstrukció 

szempontjából nem éppen ideális sírbeli helyzete miatt – az egyik szarvlemezpár és a markolat 

viszonyát választotta alapul, a másik „íjfelet” pedig arra tükrözéssel állította elő, hogy szimmetrikus 

íjat kapjon eredményül. 373  (234/5. ábra) Ez a megoldás kitűnően mutatja az ilyen jellegű 

rekonstrukciókban rejlő hibalehetőségeket: a sírban megfigyelhető sajátos jelenségek régészeti 

vizsgálata, magyarázata (itt: az íjlemezek abnormálisnak tűnő pozíciójának értékelése, értelmezése) 

ugyanis mindenképpen meg kell, hogy előzze a rekonstrukcióit – ellenkező esetben esetleg hibás 

alapon téves eredményre juthat a jó szándékú íjkészítő, amatőr kutató, de még a szakember is. 

Tudományos célú íjrekonstrukciót, legyen az akár csak rajzban megalkotott, elméleti, akár 

ténylegesen megépített, tehát csak és kizárólag a teljes körű eredeti dokumentáció értelmezése, 

valamint az íjapplikációk részletes személyes tárgyvizsgálata után és alapján célszerű készíteni. A 

különféle publikációkban közölt, a nyomda lehetőségeitől függő, gyakran rossz minőségű, csekély 

részletgazdagságú tárgyrajzok és sírrajzok, a szükségszerűen lerövidítve közölt sírleírások 

(esetlegesen a közlésből kimaradó helyszíni megfigyelésekkel) ugyanis korántsem nyújtanak 

elegendő információt egy tudományos rekonstrukcióhoz. 

Természetes alapanyagokból épített, de nem régészeti alapokon nyugvó íjakat tehát adott, 

nevesíthető leleteken nyugvó íjakat a fenti nagyjából fél tucat példányhoz képest jóval nagyobb 

számban találhatunk, legyen szó akár hazai vagy külföldi íjkészítő kísérletről, akár kereskedelmi célú 

termékekről. Köztük is kiemelkedik a Németh Gyula íjkészítési módszerét dokumentáló Kiss Balázs 

esete, aki a tapasztalatait és megfigyeléseit még 2004-ben publikálta.374 Ezekre a kísérletekre 

általában az jellemző, hogy az íjkészítő a saját maga által kifejlesztett, vagy másoktól átvett és tovább 

finomított készítéstechnika birtokában épít íjakat. Értelemszerűen ezek formáját és szerkezetét még 
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Budapest, MNM, 2007.05.30.) maga is hangsúlyozta e módszer problematikusságát, de egyúttal saját 
vizsgálatai alapján arra is rámutatott, hogy „sajnos a honfoglalás kori sírokban olyan helyzetekben kerülnek elő 
az íjak, hogy elenyésző azon esetek száma, ahol a sírrajz láttán egyáltalán érdemes kézbe venni a vonalzót és 
szögmérőt”. Erre vonatkozóan lásd még alább e fejezet összefoglaló megállapításait a 10–11. századi Kárpát-
medencei íjrégészeti forrásanyag általános, kvantitatív és kvalitatív jellemzőiről. (Az említett előadásban 
Szőllősy további három honfoglalás kori sír íjának elméleti rekonstrukcióját is bemutatta – ezek tárgyalásától 
azonban a közlés hiánya miatt itt eltekintenünk. 
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 Kiss 2004. 
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kevésbé befolyásolja a leletanyag valósága – az íjak mechanikai fejlesztése, hatékonyságának 

növelése, illetve az örökölt (elsősorban Fábián-, illetve Sebestyén- féle) formák azonban annál 

inkább. Az ily módon felhalmozott készítéstechnikai tudás, vagyis a természetes nyersanyagokból 

működőképes íj építésének ismeretanyaga azonban rendkívül hasznos, hiszen a természetes anyagok 

kezelésének, alakításának ismerete, kézműves gyakorlata nyilvánvalóan elengedhetetlen feltétele a 

tudományos szempontú és megalapozottságú íjrekonstrukciók elkészítésének is. E nélkül 

természetesen a régészeti leletanyag tudományos rekonstrukciója meg sem kísérelhető. Kétségtelen 

viszont, hogy a munkájukból élő kézművesek jelentős része természetszerűleg kevésbé nyitott 

nehezen megszerzett tudásuk közkinccsé tételére, – hiszen ezzel a piacon saját maguknak kreálnának 

versenytársakat – néha azonban az ellenkezőjére is láthatunk példát.375 

Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy amíg a tudományos célú és alapú, illetőleg a természetes 

anyagokból készített, elsősorban a modern íjkészítő tradíción alapuló rekonstrukciók és replikák a 

tudományos kutatás szempontjából fontosak, addig legnagyobb szerepe értelemszerűen a viszonylag 

olcsó, modern műanyagokat felhasználó, nagy tömegben gyártott és mindenkihez eljutó 

termékeknek van. A modern igénybevételnek is jobban megfelelő íjak ismeretformáló ereje és 

fontossága ugyanis éppen elterjedtségük révén megkerülhetetlen. Sajnálatos módon általában éppen 

ezek az íjak állnak legtávolabb a régészeti leletanyagból megismerhető egykori realitástól. Az 

íjkészítők egyes termékeiket azonban ennek ellenére hiteles „ősmagyar” íjmásolatokként 

reklámozzák:376 

„Az általam készített magyar íjak mintájaként az ásatásoknál előkerült íjak szolgálnak.” 

és 

[A cég] „repertoárjában formailag ez közelíti meg leginkább honfoglaló őseink íját. Mind 

formai rekonstrukciója, mind a szarvak hajló részekre való csapolása autentikus… 

Elsősorban olyan embereknek ajánlom, akik számára fontos a hiteles történelmi forma 

és korhűség.”377 

Mivel nem célunk az íjkészítők kereskedelmi célú termékeinek hitelesség szempontjából történő 

elemzése, ezért az itt idézett szövegrészletek csupán a jelenség illusztrálására szolgálnak. Ha azonban 

egy pillantást vetünk az idézetekhez kapcsolódó termékekre, még az avatatlan szem is könnyen 

felfigyelhet olyan szembetűnő, a régészeti leletanyag és e termékek közt feszülő lényeges formai 

különbségekre, amik a fenti megállapításokat erősen megkérdőjelezik. 

Az eddig megállapítottak alapján egyúttal a jelenleg megismerhető, megvásárolható íjak 

osztályozására is kísérletet tehetünk, elsősorban a tudományos kutatáshoz való viszonyuk, valamint 

társadalmi hasznosságuk alapján. A három fő kategória megnevezéseire a fentiek értelmében 

következőket javasoljuk: 1) a ’rekonstrukció’ terminus használata meglátásunk szerint a teljes 

mértékben tudományos célú, alapú és módszerű íjak építése, vizsgálata esetében célszerű, hiszen a 

szó, ha az ’újra- újjáalkotás’ jelentéstartalmára koncentrálunk, érzékletesen jellemzi e munkáknak az 

                                                           
375

 Így például: Hun magyar harcművészet 2011, 269–279. 
376

 Ez a magatartás azon kereskedelmi tevékenységet folytató mesterek közt is megfigyelhető, akik természetes 
nyersanyagból készítik termékeiket. 
377

 Az idézett szövegrészletek az interneten található termékleírások közül találomra kerültek kiválasztásra, 
eredetük pedig szándékosan jelöletlen, hogy az adott termékek történelmi hitelességének vagy 
hiteltelenségének értékelésébe való bocsátkozás elkerülhető legyen. 
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egykori valóság, realitás hű re-kreálására irányuló törekvését. Ugyanakkor a terminus ’kiegészítés’ 

jelentése azt a tevékenységet is megfelelően leképezi, amikor „rekonstruktőr” a rekonstrukció során 

a tudomány szolgáltatta információk, esetünkben a régészeti leletanyag szótlan maradása miatt nem, 

vagy kevésbé hiteles (esetünkben: nagy földrajzi, kronológiai távolságú) adatokhoz, megoldásokhoz 

kénytelen fordulni és azokat felhasználni. Az eddig készített, és a fentiekben röviden bemutatni, 

jellemezni igyekezett „honfoglalás kori magyar íjrekonstrukciók” egyike sem tekinthető tehát teljes 

értékű rekonstrukciónak e szempontból. 2) A rekonstrukcióval szemben a ’replika’ elnevezés viszont 

alkalmas arra, hogy ’másolat’ jelentésével elhatárolja a tudományos rekonstrukcióktól azokat az 

íjakat, amiket csak részben, vagy egyáltalán nem a tudományos eredmények, adatok alapján 

készítenek, készítettek. Ideális esetben ezek az íjak a tudományos íjrekonstrukciók hitelesség, 

pontosság szempontjából értett jobb-rosszabb kivitelű másolatai lehetnének, lennének – legyen szó 

akár kereskedelmi, akár ismeretterjesztő, vagy személyes célból építettek példányokról. Éppúgy e 

csoportba sorolhatóak tehát mind a természetes nyersanyagokból, mind a modern anyagok 

felhasználásával készült íjak, amennyiben azok a rekonstrukciókat hűen másolják. 3) A ’termék’ 

megnevezés végül mindazon íjakra alkalmazható, amelyek formai, szerkezeti és anyagi tulajdonságait 

készítőik nem régészeti leletanyagról vagy rekonstrukciókról másolják, hanem akár az íj hatásfokának 

növelése, akár bármi más okból önmaguk terveznek. Jelenleg ebbe a kategóriába sorolható – a 

tudományos autenticitás szempontjából – szinte az összes, Magyarországon kereskedelmi 

forgalomban kapható íj. 

A fentiekben felvázolt helyzet, vagyis a jelentős társadalmi érdeklődés, valamint a tudomány 

ismeretterjesztő kötelességének e téren megfigyelhető hiányosságai ismeretében jelen munka e 

fejezetét a Bencsik Péter íjkészítő által épített tudományos megalapozottságú, hitelesnek tekinthető 

íjrekonstrukció bemutatásának szenteljük. Az íjrekonstrukció és e fejezet azzal a cseppet sem titkolt 

szándékkal és reménnyel készült, hogy a tudomány szolgáltatta ismeretek egy idő után utat találnak 

azokhoz az íjkészítőkhöz, akiknek a termékei leginkább alakítják a társadalom honfoglalás kori 

magyar íjról alkotott képét. Mielőtt azonban e munka tervezésének és készítésének tényleges 

bemutatására térnénk, előbb a tudományos (íj)rekonstrukció feltételeit és módszereit kell röviden 

összefoglalnunk. 

 

A tudományos íjrekonstrukció feltételei és módszerei 

Magától értetődik, hogy a tudományos íjrekonstrukció kiindulópontja a régészeti leletanyag kell 

legyen, pontosabban azok a merev íjapplikációk, amelyek a 10–11. századi Kárpát-medencei sírokban 

megtalálhatóak. E tárgyak anyagának, formájának, szerkezetének, sírbeli helyzetének aprólékos 

elemzésével nyert információknak kell képeznie azt a szilárd bázist, amire az íjkészítő mester 

felépítheti az íjrekonstrukciót. Számos ponton azonban hiába várunk választ vagy megoldást a 

régészeti leletanyagtól: ezen esetekben az egykorú épen fennmaradt íjak összehasonlító vizsgálata 

segíthet, ha pedig az is eredménytelenül zárul, a még ma is élő különböző eurázsiai íjkészítő tradíciók, 

illetve a 14. századtól e témában megsokasodó írott források kiaknázása szolgálhat iránymutatással. 

Téves lenne azonban azt hinnünk, hogy mindezek alapján „a honfoglalás kori magyar íj” 

rekonstrukciója elkészíthető, s a magyar íj alakja és tulajdonságai egyértelműen megállapíthatóak. 

Elsősorban arra kell, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy csupán egy-egy adott sírban feltárt leletanyag 

rekonstrukciója lehetséges – „a honfoglaló magyar íj” általános meghatározása tudományos 
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íjrekonstrukciók százai, azok részletes tárgyelemzése és laboratóriumi tesztelése révén lenne csak 

kivitelezhető. A kérdéses tárgyak, tárgyrészletek, vagyis a 10–11. századi Kárpát-medencei sírokban 

előkerülő íjmaradványok, íjapplikációk etnikus azonosítása még súlyosabb kérdéseket vet fel. Itt 

természetesen nem térhetünk ki a régészeti tárgyak és jelenségek etnospecifitásának hazai 

problematikájára és terjedelmes nemzetközi módszertanára, mindössze két megjegyzésre 

szorítkozhatunk. Mára már széles körben elfogadott, sőt szinte közbeszéd tárgya, hogy a régészeti 

leletanyag régészeti módszerekkel történő elemzése ebből a szempontból „néma”, vagyis az íjak 

használóinak, az íjlemezes sírokban fekvők (?) etnikuma ez alapján megállapíthatatlan. Esetünkben 

azonban a történeti kontextus is oly képlékeny és bizonytalan, hogy abban sem lehetünk biztosak, 

hogy a 9. század végén a Kárpát-medencébe beköltöző népesség milyen etnikai összetételű volt. Igen 

valószínű, hogy nem csupán a kabar törzsekkel számolhatunk, de egyéb néptöredékek is a beköltöző 

népcsoporthoz csapódhattak. Mivel még a legegyszerűbb, homogén etnikum tézissel számolva sem 

különíthető el egymástól a helyi és a frissen beérkezett népesség leletanyaga, anyagi kultúrája, ezért 

módszertani szempontból alapvetően hibás lenne adott sír adott íjapplikációi alapján rekonstruált 

íjat, íjtípust „magyarnak” nevezni. Mindez természetesen csupán terminológiai kérdés, ám ha 

figyelembe vesszük az „ősi magyar íj” iránti felfokozott recens érdeklődést, kétségtelenné válik 

számunkra, hogy a régészettudomány minden szempontból kifogástalanul objektív megállapításokra 

kell, hogy szorítkozzon. E többségében terminológiai problémákon továbblépve, egy tudományos 

íjrekonstrukciónak azonban a régészeti (tehát formai és szerkezeti) hitelességen túl további 

feltételeknek is meg kellene felelnie: a természetes, autentikus nyersanyag- és eszközhasználat, 

netán bizonyos készítéstechnikai fogások alkalmazása, mint a történeti hitelesség következő 

mérőfokai azonban nyilvánvalóan csak ideális körülmények között tarthatóak be. Minden 

szempontból tökéletes tudományos íjrekonstrukció építése ugyanakkor nem csupán az épen 

fennmaradt 10–11. századi Kárpát-medencei íjak, valamint a leletanyagban eddig ismeretlen vagy 

azonosítatlanul rejtező íjkészítő eszközök hiányában nem lehetséges, de már a régészeti leletanyag 

sajátos forrásértéke és értelmezhetősége is páratlan nehézségek elé állítja a kutatót. 

 

A 10–11. századi Kárpát-medencei íjrégészeti forrásanyag rekonstrukciós információértéke 

A 10–11. századi Kárpát-medencei íjrégészeti leletanyag fő jellemzőinek ismeretében magától 

értetődik, hogy a régészeti leletanyag által potenciálisan szolgáltatott információk két típusra 

oszthatóak. Egyrészt a feltárt tárgyak részletes elemzése, anyagi, formai és szerkezeti jellemzőinek 

analízise az íj bizonyos, szerkezeti és formai attribútumainak meghatározásában lehet segítségünkre, 

másrészt a sírban előkerült íjapplikációk pozíciójának, egymáshoz viszonyított helyzetének vizsgálata 

az íj általános méretezése és különböző szögeinek megállapítása alapjául szolgálhat. Magától 

értetődik, hogy akkor beszélhetünk ideális, maximálisnak tekinthető információs értékről, ha 

bolygatatlan sírban bolygatatlan és részletesen dokumentált helyzetben előkerült íjapplikációk épek, 

megtartásuk kitűnő, mennyiségük pedig megfelelő, vagyis mindkét szarv és a markolat helyén is az 

adott applikációszett-típusnak megfelelő mennyiségű applikáció található a sírban. Az e 

disszertációból szándékosan mellőzött (vö. a bevezetésben megfogalmazott célkitűzésekkel), az 

íjakhoz/íjapplikációkhoz kötődő sajátos temetési gyakorlat és szokásrendszer bizonyos elemei 

azonban alapvetően befolyásolják és meghatározzák az adott leletanyag egy esetleges 

rekonstrukcióra vonatkozó információértékét. A bolygatatlan helyzetű íjapplikációkat tartalmazó 10–

11. századi Kárpát-medencei sírok áttekintésekor sajnos e szempontból rendkívül kedvezőtlen kép 
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informatív 
attribútumokkal 
rendelkező és 

értelmezhető íjszerkezeti 
rendben előkerült 
íjapplikációk 

in situ feltárt, 
bolygatatlan  
helyzetű 

íjapplikációkat 
tartalmazó sírok 

megfelelő 
mennyiségű és 
minőségű, ép 
íjapplikációt 
tartalmazó sírok 

rajzolódott ki: ideális rekonstrukciós információértékkel rendelkező leletanyagra nem 

bukkanhattunk. Ennek egyik oka, hogy a több mint száz bolygatatlan sír közt minimális azoknak a 

száma, amelyekben az elvárt mennyiségű és típusú, tehát minimum két laterális markolat- és két-két 

laterális szarvlemez került volna elő. A sírok többsége ugyanis szinte az összes elképzelhető 

kombinációs lehetőséget felvonultatva olyan szignifikáns diverzitást mutatott e tekintetben, ami az 

íjlemezek abnormális sírbeli helyzetének dominanciájával társulva gyakorlatilag számos esetben 

kényszerűen még azt is megkérdőjelezte, 

hogy az adott sírba egyáltalán széttört, 

rongált íjat helyeztek-e, avagy csak pusztán 

az íjlemezek kerültek a halott mellé? A 

laterális szarvlemezek jelentős részén 

megfigyelhető, szándékos, pre-depozíciós 

törések lokalizációjának  egységessége 

pedig egyértelműen az íj végleges 

használhatatlanná tételének nyomaiként 

értelmezhetők. Csak mellékesen jegyezzük 

meg itt, hogy e kombinációs kvantitatív és 

kvalitatív anomáliákhoz kapcsolódik az 

íjlemezekkel  eltemetett  személyek 

elhalálozási életkorának és patológiai 

állapotának  ugyancsak  szélsőségesen 

afunkcionális összképe: az íjlemezes sírok döntő többségében ugyanis öreg, esetenként súlyos 

mozgásszervi betegségekkel küszködő férfiak feküdtek, miközben ugyanazon temetőben a fiatal, 

illetve életerős korban elhunyt (iuvenis, adultus) férfiakat csak elvétve indították túlvilági útjukra 

íjapplikációval ellátott íjjal. Összességében elmondható tehát, hogy az íjlemezekhez kapcsolódó, az 

élettől gyökeresen eltérő képet mutató, drasztikus beavatkozásokra és erős szimbolikus 

jelentéstartalomra utaló temetkezési szokások a legkevésbé sem segítenek abban, hogy 

tárgyrekonstrukcióra alkalmas leletanyagot találjunk. Hasonlóan kiábrándító képet mutattak a 

bolygatatlan sírok íjapplikációinak sírbeli pozíciói is: a valós, elképzelhető íjszerkezeti rendben talált 

íjmaradványok száma ugyancsak igen alacsony. Ha a különböző kritériumokat szigorúan kezeljük, 

akkor – nem feltétlenül meglepő módon – e forráskritikai csoportok metszetébe a jelenleg ismert, 

feltárt és közölt leletanyagból egyetlen sírt sem sorolhatunk megalapozottan. Nem találtunk tehát 

olyan íjapplikációs sírt, ahol a leletanyag hordozta információk mindkét csoport követelményeinek 

megfeleltek volna. A 10–11. századi Kárpát-medencei íjrégészeti forrásanyag általános, kvantitatív és 

kvalitatív jellemzői a leletanyag nagy száma ellenére is a rekonstrukciós forrásanyag 

értelmezhetőségének gátjaiként jelentkeztek. Mindebből az is következik, hogy jelenleg nem áll 

rendelkezésre olyan sírlelet, aminek alapján egy adott honfoglalás kori íjat rekonstruálhatnánk. A 

korszak Kárpát-medencei íjainak tudományos rekonstrukciói ezért jelenleg csak szükségszerűen több, 

különböző sírban külön-külön megfigyelt jelenségek együttes megjelenítésére lehetnek alkalmasak. 

Az itt bemutatandó íjrekonstrukció során is pontosan ezt a módszert követtük: az egyes sírokban 

azonosított, jól rekonstruálható különféle attribútumok együttes alkalmazása esetén azonban 

természetesen nem szabad szem elől téveszteni, hogy a rekonstrukció nem egy egykori íj teljességét 

reprezentálja, tehát nem is nevezhető egy adott honfoglalás kori íj rekonstrukciójának. 
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A régészeti leletanyag rekonstrukciós forrásértékének gyakorlati kérdéseire térve, elsőként is azt kell 

leszögezni, hogy a merev íjapplikációk egykor egy összetett tárgy részei, alkatrészei voltak. Eleve 

elhibázott lenne tehát, ha csak és kizárólag az applikációk önálló vizsgálatával foglalkoznánk – a 

régészeti analízis során mindvégig szem előtt kell tartani a rész-egész tárgyak viszonyrendszerét és 

értelmezési lehetőségeit. Lényeges, hogy e tárgyak nagy mennyiségű, változatos információt 

hordoznak magukban: az elkészítésükkel kapcsolatos készítéstechnikai nyomokon túl, az applikációk 

mérete, formája, szerkezeti jellemzői, attribútumai az előző pont alapján áttételesen az egykor 

hordozó tárgyra, vagyis magára az íjra vonatkozóan is bizonyos mértékben érvényesek kell, hogy 

legyenek. A dedukció, vagyis az applikációk íjra vonatkozó különböző attribútumainak elemzése 

során mindenekelőtt azt kell szem előtt tartani, hogy a szóban forgó applikációk az elsősorban a 

merev íjrészek alakjára, méretére, szerkezetére és felépítésére vonatkozóan hordozhatnak 

információt. Ebben a vizsgálatban a lemezek különböző irdalt felületeinek kialakítása és azok 

egymással való egyeztetése van leginkább segítségünkre, hiszen mint már láttuk, bizonyosra vehető, 

hogy az irdalás és hornyolás ragasztott felszínekre utal. Ezzel szemben a régészeti leletanyag a hajlós 

karok, illetve az íjkarok és a merev részek viszonya esetében jóval kevesebb, vagy éppenséggel 

semmilyen információval nem szolgálhat, mivel ezek, akárcsak a szarvak és markolat belső magja, a 

földben nyomtalanul elporladnak. Ismert markolat- és szarvszerkezet esetében a lemezek nyílása, 

egymástól való eltartásának mértéke ugyan megadhatja az íjkarok kezdeti szélességét, az íj 

reflexének mértékét meghatározó szarv- és markolatszögek megállapítása érdekében azonban 

általában már csak a lemezek egymáshoz viszonyított sírbeli helyzete lehet irányadó. Az alábbiakban 

e két információs csoport rekonstrukciós értékét vizsgáljuk meg. 

A szarvszögeknek a szarvapplikációk formája alapján történő meghatározására már Cs. Sebestyén is 

kísérletet tett. Felfigyelt ugyanis a 10–11. századi Kárpát-medencei szarvlemez anyag egyik, e 

vonatkozásban fontos sajátosságára: 

„A hajlékony karok és a merev fülek találkozása, mint az a rajzból látható, nem egyenes 

folytatásként, hanem szögben megtörve történt… Ezt a szögben való elhajlást szerintem 

a csontlemezek alsó végének különös módon való egyenlőtlen oldalú ferde lemetszése 

bizonyítja.”378 (kiemelések az eredetiben) 

Már említettük, hogy ez a jellegzetesség viszonylag határozottan elválasztja a hazai 

szarvszerkezeteket más korábbi, közép- és kelet-európai, valamint belső-ázsiai típusoktól. Azok 

esetében ugyanis a laterális szarvlemezek alsó része általában követte a szarv és az íjkar 

találkozásának szögét, vagyis a szarvlemezek alsó végeinek íve megadja egyben a keresett 

szarvszöget. A 10–11. századi Kárpát-medencei laterális szarvlemezek szélesedő alsó végének íve, 

illetve a lekerekített alsó végek alakja azonban semmiféle hasonló következtetésre nem ad 

lehetőséget. Sebestyén ugyanakkor azt feltételezte, hogy a lemeztengelyre szögben, egyenes vonallal 

levágott alsó végek, mint ahogy az a rajzán is látható,379 megadják a szarvszöget. A hazai laterális 

szarvlemezek jelentős része azonban sajnos a lemezvastagság drasztikus csökkenése következtében 

éppen az alsó végén töredékes állapotú. Ráadásul a nem lekerekített végű szarvlemezek többségének 

végzárása általában nem egyértelmű alakú: igen gyakori, hogy a lemezvég nem mutat határozott 

formát. Csupán néhány, kivételesen jó állapotban megmaradt ép szarvlemez esetében figyelhetünk 

meg olyan markáns vonalvezetést, ami alapján szarvszöget mérhetünk. Ezekben az esetekben 
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gyakran előfordul, hogy az alsó lemezvégek vastagságát az szokásos gyakorlattól eltérően csak 

kismértékben csökkentették. Összességében megállapítható, hogy a laterális szarvlemezek 

végzárásának elvékonyított, határozatlan, gyakran lekerekített vonalvezetése arra utal, hogy a 

készítés során az alsó végek kialakításának szabályossága kevésbé volt fontos. Az alsó lemezvégek 

másodlagos szerepéből egyúttal arra is következtethetünk, hogy a szarvlemezek alsó végei még a 

szarv-íjkar átmenet kezdete előtt véget érhettek, így az íjmag tulajdonságairól, tehát például a 

szarvszögről közvetlen információt nem, vagy csak feltételesen hordozhatnak. Fontos adalék, hogy a 

kis számban ismert hazai frontális szarvlécek közül a szatymazi példány szarvszögének minimum 

értéke a léc elhajlásának mértékéből viszont egyértelműen megállapítható volt. 

Itt kell tárgyalnunk a markolatszögek kérdését is: íjkészítő körökben közismert gondolat, hogy az íjak 

markolatszöge a laterális markolatlemezek dorzális szélének ívéből kikövetkeztethető.380 Bizonyos 

markolati profilalakok esetében ez magától értetődőnek tűnik: így például a II. típus esetében, 

aminek fő típusmeghatározó attribútuma a dorzális, erősebben domború szélhez mérten jóval 

kevésbé domború (netán egyenes, vagy homorú) frontális szél. Ezzel szemben az I. típus esetén, ahol 

a laterális szarvlemezek szinte tengelyszimmetrikus alakúak, vagyis a dorzális és frontális szélek íve 

megegyezik, a fenti megfontolás logikátlannak tűnik. Az épen maradt egykorú íjak vizsgálata e 

szempontból rendkívüli fontosságú lehet, mert a markolatok széleinek íve és a markolatszögek közti 

viszony csak ez esetekben határozható meg bizonyossággal. Ahogy azt az előző fejezetben láthattuk, 

a 8–11. századi épen maradt íjaknak csak egy részén alkalmaztak laterális markolatlemezeket, így 

csak a markolat alakja és az íjkar viszonya elemezhető. (Ez a különbség azonban aligha változtatja 

meg az összképet, mivel a markolatok profilalakja és a laterális markolatlemezek közt közvetlen 

kapcsolatot tételezhetünk fel: azok profilalakja egymásnak minden valószínűség szerint pontosan 

megfelel.) Egyik belső-ázsiai ép íjon sem találunk laterális markolatlemezeket, azonban mindegyik íj 

(Jargalant, Arcat Del és Chonot Uul – Mazār-Tāgh és Duguy Cakhir esetében nem maradt meg az íjak 

markolati része) markolatának profilalakja közel téglalap, vagyis a markolat dorzális és frontális szélei 

közel párhuzamosak. Az íjkarok és a markolat hossztengelye által bezárt (kisebbik) szögek, vagyis a 

markolatszögek mértéke tehát nem állapíthatóak meg a markolatok dorzális szélének ívéből. 

Ugyanezt a téglalapos markolati profilalakot figyelhetjük meg a kaukázusi gogopsi íjnál is, ahol a 

markolatszögek és a markolat alakja közt szintén nem találhatunk kapcsolat. A Moshchevaya Balka-i 

1978-as és a Podorvannaya Balka-i íjak laterális markolatlemezei tengelyszimmetrikus profilalakúak, 

így megfelelnek a hazai 10–11. századi I. profilalak-csoportba sorolt markolatlemezekkel. (258. ábra) 

A két említett íjról közölt rajzok és fényképek alapján megállapítható, hogy a markolatszögeknek 

ezúttal sincs köze a markolatok profilalakjához. E két íj tanúsága alapján ugyan téves lenne a hazai 

markolatlemezek I. típusához köthető markolatszögekről sziklaszilárd általánosításokba bocsátkozni, 

de talán mégsem tévedünk nagyot, ha arra következtethetünk, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló 

adatok alapján e markolatlemezek esetében a markolatszögek biztonsággal nem állapíthatóak meg a 

dorzális szélek íve alapján. Az utolsó tárgyalandó leletre, vagyis a Moshchevaya Balka-i 1974-es íjra 

térve elsőként azt kell megjegyezni, hogy az íj laterális markolatlemezei teljesen nem láthatóak, mert 

nagyobb részüket kéregborítás fedi. Feltételezhető ugyanakkor, hogy a markolat teljességének 
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profilalakja egyezik a laterális markolatlemezek alakjával, ami ez esetben a hazai markolatlemezek II-

III. vagy IV. profilalak-csoportjával mutat egyértelmű rokonságot, hiszen a dorzális szél erősebben 

domború, mint a frontális. Érdekes módon ebben az esetben úgy tűnik a közölt rajzok és fényképek 

alapján, hogy az íjkarok profilalakja pontosan a markolat dorzális széle ívének folytatásában 

helyezkedik el, vagyis a Moshchevaya Balka-i 1974-es íjon a markolat alakja meghatározza a 

markolatszögeket. Újfent csak alapvető hiba lenne az általánosítás, de talán megkockáztathatjuk, 

hogy a hazai 10–11. századi markolatlemezek II-III-IV. profilalaki csoportjai esetében a 

markolatszögek a lemezek dorzális széle alapján feltételesen meghatározhatóak. 

A 10–11. századi Kárpát-medencei íjapplikációk formai attribútumai elemzésével tehát csak speciális 

körülmények közt, és meglehetősen ritka esetekben lehetséges a markolat- és szarvszögekre 

következtetni. A többi esetben a rekonstrukció tervezésénél kénytelenek vagyunk az íjapplikációk 

sírbeli pozíciójára, egymáshoz viszonyított helyzetére koncentrálni. Erről már korábban esett szó, itt 

csak annyit szeretnénk újra nyomatékosítani, hogy a sírbeli helyzet analízisét a depozíció, vagyis az 

eltemetést követően fellépő tafonómiai jellegű dekonstrukció, deformáció és diszlokáció jelentősen 

megnehezíthetik. Az eltérő bomlási gyorsaságból, a föld nyomásából, a koporsó meglétéből vagy 

hiányából, a hulla felfúvódásából, stb. fakadó különféle belső mozgások ugyanis még a bolygatatlan 

állapotú sírokban is az íjapplikációk bizonyos mértékű diszlokációját, tehát eredeti helyzetből való 

elmozdulását eredményezhetik. Éppen ezért alapvető fontosságú a sír feltárása során tett 

megfigyelések aprólékos szöveges és fényképes dokumentációja – ezek hiányában ugyanis az 

íjrekonstrukció számára alapvető információk véglegesen elveszhetnek. A fentiek ismeretében nem 

lesz meglepő, hogy a több mint száz bolygatatlan honfoglalás kori íjlemezes sír közt alig akad néhány, 

amely megfelelő mennyiségű, állapotú, valamint informatív, in situ sírbeli helyzetű íjlemezeket 

tartalmazott. Végül rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy még az ideális dokumentációval rendelkező, 

eredeti helyzetében feltárt, megfelelő mennyiségű és minőségű íjlemezek esetében is számos olyan 

kérdés marad szükségszerűen függőben, amire a régészeti leletanyag jellegéből fakadóan válaszolni 

nem képes. 

 

A 10–11. századi Kárpát-medencei íjak földben elpusztult nyersanyagairól 

A hazai régészeti szakirodalomban csak elvétve találunk olyan értekezést, amely a honfoglaló 

magyarok legfontosabb fegyvere, az íj készítéséről és nyersanyagairól szólna. Elsőként László Gyula 

kísérelt meg összefoglalást adni a kérdésről,381 ő azonban még csak Sebestyén tanulmányaira, illetve 

a vogul világteremtési mondára és Regino adatára támaszkodhatott. Fábián Gyula íjkészítő 

munkássága és tanulmányainak megjelenése után a régészeti összefoglalásokat elsősorban Fábián 

megfigyelései dominálták.382 Mindenképpen említendő Dienes István kontribúciója, aki egyedüliként 

próbálkozott meg az íj készítéséhez szükséges nyersanyagok egy részének, agancs, ín, bőr, stb. 

beszerzésének szélesebb kontextusban történő értékelésével.383 Dienes a munkájában felvázolt, jól 

szervezett és erősen szabályozott honfoglalás kori társadalom mintájára képzelte el az íjkészítők 

nyersanyagbeszerzését is: 
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„e leletek feltűnésének gyakorisága azt vetíti elénk, hogyan oszlott meg a 

vadászzsákmány az előkelők és a köznép között. Miként más keleti népeknél, úgy a 

magyaroknál is a jó vadászterületek nagyvadjai a köznép számára tilalmasak voltak, s a 

hadgyakorlattal felérő vadászatokon ők csak hajtókként vehettek részt. Az elrendelt 

vadászatokon elejtett szarvasokat – legalábbis azok bőrét, agancsát – még a távolabb 

élőknek is be kellett szolgáltatniok.”384 

Az érzékletesen megrajzolt kép természetesen inkább színes fantázia és talán az Árpád-kori 

vadgazdasági viszonyok385 időben történő visszavetítése, mint a régészeti leletanyag és az írott 

források aprólékos elemzésével alátámasztott tudományos tézis. Nem tagadhatjuk azonban, hogy 

Dienes hipotézise az íjak nyersanyagának központi elosztásáról rendkívül fontos: kitűnően mutatja, 

hogy milyen mértékben függ az egykori társadalomról és gazdaságról alkotott képünktől mindaz, 

amit az egykori kézműves hálózatról, a nyersanyag beszerzésről feltételezünk. Éppen ezért mi sem 

kísérlezethetünk ilyen jellegű, átfogó rendszer hipotézisének felállításával – mindaddig, amíg a 10–

11. századi Kárpát-medencei társadalom és gazdaság szervezetének modern kutatási szempontok 

szerinti revideálásra meg nem történik. 

Visszatérve az íjakra, elsőként is azt a közismert tényt kell említenünk, hogy az íjak az applikációk 

faragott agancs anyagán túl számos különféle nyersanyag felhasználásával készültek. Az egykorú, 8–

11. századi eurázsiai épen maradt íjak általános anyaghasználat, illetve a hozzá kapcsolódó 

készítéstechnikai eljárások tekintetében szinte teljesen egységes képet mutatnak (a Podorvannaya 

Balka-i íj kivételével), ezért joggal feltételezzük, hogy a 10–11. századi Kárpát-medencei íjak is 

ugyanilyen technikával és nyersanyagokból készülhettek. Az ép íjak ezen általános tulajdonságai az 

íjon végigfutó fából faragott mag és az íjkarok ín-fa-szaru ragasztott konstrukciója. Ezek szerint a 

honfoglalás kori hazai íjak agancson kívül számításba vehető nyersanyagai a fa, az ín, a szaru és a 

ragasztóanyagként szolgáló enyv. A Fábián Gyula munkásságától kezdődő hazai íjkészítő hagyomány 

a különböző természetes anyagokkal való munka, azok kezelése és kiválasztása tekintetében az eltelt 

évtizedek alatt igen fontos tudásanyagot halmozott fel. A természetes anyagokat használó íjkészítők 

számos különböző fafajtával, állatok szaru- és ínanyagával, valamint természetes enyvekkel 

kísérleteztek. Az egyes íjkészítők munkái azonban a felhasznált nyersanyagok autenticitásának 

vonatkozásában lényeges különbségeket mutatnak: a minél jobb íjak készítésére törekvő mesterek 

nem vetik meg a Kárpát-medencében sem most, sem a kora középkorban nem honos állatok és 

fafajták szolgáltatta anyagokat. Ugyanakkor a lehetőség szerinti teljes korhűségre törekvő mesterek 

is gyakran nem honos nyersanyagok alkalmazására kényszerülnek, egyrészt a téma kutatatlansága, 

vagyis a 10–11. századi vadfauna és flóra hozzávetőleges ismeretlensége, pontosabban az 

ismeretterjesztés hiánya, másrészt pedig bizonyos, nem honos, de az íjkészítő körökben közismerten 

megbízható minőségű nyersanyagok könnyebb elérhetősége és beszerezhetősége miatt. Sajnálatos 

módon az íjkészítő mesterek munkájukat egymástól többségében elszigetelten végzik, piacra 

termelés esetén pedig a hosszú évek fáradságos munkájával megszerzett és kifejlesztett 

műhelytitkaikat érthető módon nem szívesen osztják meg az érdeklődőkkel. Megjegyzendő ellenben, 

hogy újabban a Nemzeti Íjászszövetség által szervezett „szarusíj” készítő műhelykörökben, illetve 

                                                           
384

 Dienes 1972, 35. 
385

 Ezzel ellenkező véleményt fogalmazott meg az Árpád-kori vadászat és vadak jogi helyzetéről Vörös István: 
Vörös 2000, 104. 



226 
 

bizonyos hazai internetes fórumokon megindult a különböző kézműves tapasztalatok cseréje és 

általános tanulságok kikristályosodása is. 

Módszertani szempontból a 10-11. századi Kárpát-medencei íjak anyagának megismerésére 

tulajdonképpen három, egymással kombinálható lehetőség áll rendelkezésre. Elsőként is, a fent 

említett modern íjkészítő tradíció felhalmozta ismeretanyag egyértelműen rámutathat azokra a 

nyersanyagokra, amelyek alkalmasak az íjkészítésre és azokra is, amik nem. Egyúttal az íjkészítésre 

alkalmas anyagok közül meghatározhatja azoknak a körét, amelyek e célra a legmegfelelőbbek. Nem 

lehet kétséges azonban számunkra, hogy az egykori íjkészítők meglehetősen széles skálát alkottak 

régió-, tehetség- és kereskedelmi hálózat-függő anyagbeszerzési lehetőségeik tekintetében, így 

nyilván egy-egy mester nem csupán a legkitűnőbb nyersanyagokat használhatta fel, hanem azokat is, 

amik éppen csak megfeleltek a célnak. A 10–11. századi természeti környezet, a flóra és fauna 

archaeobotanikai és archaeozoológiai kutatása ugyanakkor azoknak a fajoknak és fajtáknak a körét 

határozhatja meg, amik az egykori Kárpát-medencében éltek. Nyilván a legkitűnőbb, de a Kárpát-

medencében nem honos nyersanyagok kereskedelem útján történő beszerzésével is számolnunk kell, 

alighanem elsősorban a minőségi, elit termékeket gyártó íjas mesterek esetében. Ebből a 

szempontból is fontos az egykorú, 8–11. századi eurázsiai épen maradt íjak különböző anyagainak 

vizsgálata és összehasonlítása, hiszen azok ugyancsak hasznos adatokkal szolgálhatnak. Ugyan a 

famagok botanikai meghatározásai több esetben is rendelkezésre állnak, de sajnálatos módon 

modern anyagvizsgálatok csak a leletek elenyésző részén történtek: az egyetlen ismert próbálkozás 

az enyv típusának, illetőleg a szaru- és ínanyag eredetének meghatározására sikertelenül zárult.386 A 

három különböző módszerekkel dolgozó kutatási eljárás, vagyis a gyakorlati megfigyelések és 

tapasztalatok, az egykorú Kárpát-medencei nyersanyagok számba vétele, valamint az épen maradt 

íjak konstrukciójában alkalmazott anyagok együttes vizsgálata a jövőben minden bizonnyal 

lehetőséget nyújt majd a „honfoglalás kori magyar íjak” nyersanyagainak pontosabb 

meghatározására. Az alábbiakban a szaruanyag eredetének meghatározására teszünk kísérletet, a 

többi anyag esetében – szakember nem lévén – csupán rövidebb, általános bemutatására 

szorítkozhatunk. 

A Kárpát-medencében a 10–11. században élt fafajtákat, illetve azok mennyiségi és térbeli eloszlását 

nagy vonalakban ismerjük,387 további mikro- és makro-archaeobotanikai vizsgálatok, pollenfeltárások 

és -analízisek sora szükséges azonban ahhoz, hogy az egykori természeti környezetet részletesebben, 

akár földrajzi régiók szerint is megismerhessük. Az ember által befolyásolt növényhasznosítási és 

tájgazdálkodási környezettel szemben a természeti környezetre koncentráló kutatások lehetőséget 

adnának arra, hogy archaeobotanikus szakember foglalhasson állást az íjkészítés számára szóba 

jöhető egyes fafajok 10–11. századi Kárpát-medencei jelenlétéről, hiányáról. Az egykorú, eurázsiai ép 

íjak tanúságtétele szerint, amíg a kaukázusi íjak famagja meglepően egységes módon somból, esetleg 

juharból készült, addig a belső-ázsiai példányok faanyaga a tamariszkusztól kezdve a fűzfán át a 

cseresznyefáig terjedt. Mindez minden bizonnyal arra utal, hogy az egykori íjkészítők leggyakrabban a 

helyben rendelkezésre álló faanyagot használhatták fel leggyakrabban: kitűnően mutatja ezt a Mazār-

Tāgh-i tamariszkuszból faragott szarvak esete – a Tarim-medence rendkívül száraz éghajlati viszonyai 

közt talán a tamariszkusz az egyetlen, a régióban mindenhol megélő fafaj. Ennek alapján talán nem 
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tévedünk nagyot, ha azt feltételezzük, hogy a Kárpát-medencei íjkészítő mesterek is elsősorban azzal 

a faanyaggal dolgoztak, amit helyben legnagyobb számban megtalálhattak – akármilyen faanyagból 

dolgoztak is elődeik a kelet-európai steppéken. Az íjak ínanyaga tekintetében ezzel szemben jelenleg 

mindössze a modern íjkészítési tradíció megállapításaira támaszkodhatunk: úgy tűnik azonban, hogy 

e szerint valójában bármilyen megfelelő hosszúságú állati ín megfelel, noha természetesen vannak a 

célra legalkalmasabb ínanyagok is. Az íjak burkolatának nyírfakéregből történő készítése kapcsán az 

épen maradt íjak olyan egységes képet mutatnak egész Eurázsiában, hogy nincs okunk azt 

feltételezni, hogy a Kárpát-medencében készített íjak esetében esetleg más anyagot használtak volna 

az íjas mesterek. Ugyancsak magától értetődőnek tűnik az íjak idegének anyaga is: azt ugyanis az 

ismert esetek mindegyikében bőrszalagból sodorták. Az alábbiakban a 10–11. századi Kárpát-

medencei íjakon alkalmazott szaru anyagának eredetét vesszük górcső alá, mivel ez az az anyag, 

amivel kapcsolatban a rendelkezésre álló archaeozoológiai adatok alapján továbbléphetünk. 

A modern íjkészítési tradíció tapasztalatai szerint az íj építéséhez felhasználható szaru mérete és 

részben minősége is jól meghatározott keretek között mozog. A szaru minősége, rugalmassága, 

repedésre, hasadásra való hajlama, csavarodásának mértéke, stb. ugyan alapvető fontosságú az íj 

hibátlan működése szempontjából, de ezek a jellemzők feltehetőleg nem csupán a szarut szolgáltató 

fajok, fajták szerint változhatnak, de legalább részben az adott állat életkora, tápláléka, egészségi 

állapota, illetve további környezeti körülmények függvényei is lehetnek. A különféle szaruanyagok 

minőségi tulajdonságainak meghatározása kiterjedt biológiai és kísérleti régészeti vizsgálatokon, 

összehasonlító elemzéséken alapulhat majd, ezért ezúttal csupán a szarulemezek méretére fogunk 

koncentrálni: ezzel ugyanis a közölt archaeozoológiai anyag alapján – szakember nem lévén – 

magunk is megpróbálkozhatunk. Az íjkészítés szempontjából a szarulemezek egyik legfontosabb 

dimenziója a lemez hossza. A mai íjkészítő mesterek többsége arra törekszik, hogy az íjkar 

famagjának dorzális oldalára ragasztandó szaruréteget lehetőség szerint egyetlen hosszú lemezből 

alakítsa ki. Ellenkező esetben egy-egy íjkarra több, rövidebb szarulemezt kell ragasztani, azokat 

ütköztetni, vagy valamilyen módon egymásba toldani. Noha a toldott szaruréteges íjak is 

működőképesek, mint azt például a Németh Gyula építette íjak mutatják, 388  a toldások és 

ütköztetések potenciálisan instabil területeket jelentenek. A rövid szarulemezes konstrukció 

hátrányát Szombathy Gábor és Szőllősy Gábor a következőképpen foglalta össze legutóbb: 

„A toldásos eljárásnak van egy súlyos fogyatékossága: a toldásoknál ajánlatos 

kötözésekkel megerősíteni az íjat, ami jelentősen csökkenti a gyorsaságát. Megnövekszik 

az íj látszólagos tömege, azaz több energia fogy el az íjkarok mozgatására, mintha 

azonos vastagságú egy darab szarut használtunk volna.”389 

A rövid szarulemezek problémája tehát közismert az íjkészítők körében, Szombathy azonban egy még 

egy lépést tesz, felfigyelve arra, hogy 

„még senki sem kutatta a népvándorlás idején élő állatfajokat ilyen szempontból, de a 

tulkok, a bivalyok, egy-két nagyobb testű antilop faj, a vadkecske, a vadjuh, az akkori 

házijuhok, a szarvasmarha szarva egyaránt alkalmas lehetett alapanyagnak”.390 
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A kérdés elsőként Fábián Gyulában azt követően merült fel, hogy Bökönyi Sándor és Matolcsi János 

vizsgálatai egyértelműen kiderítették: a magyar szürkemarha kora újkori tenyésztés eredménye, s a 

10–11. században még biztosan nem létezett.391 Korábban ugyanis Fábián is szürkemarha tülkök 

beszerzésére törekedett.392 Szombathy Gábor ezért kísérletképpen merinó kosok szaruját használta, 

ami végül kiváló minőségűnek bizonyult. Tisztában lévén azzal, hogy a merinó a 18. századtól, 

hasonló szarvú juhok pedig a 13. századtól ismertek Magyarországon, a szezőpáros csak arra 

következtethetett, hogy az egykorú vad- és házi juhok szaruját sem zárhatjuk ki a vizsgálódásból.393 

Feltételezhetjük, hogy a korabeli íjas mesterek is tisztában lehetettek a rövid szarus technika 

hátrányaival, így a minél hosszabb szaruanyag beszerzésére törekedtek. Az alábbiakban ezért sorra 

vesszük a 9–11. századi és a kora Árpád-kori, általunk ismert archaeozoológiai irodalmat, abból a 

célból, hogy megkíséreljük meghatározni azokat az állatfajokat, fajtákat, amelyek potenciális 

anyagszolgáltatóak lehettek az íjkészítők számára. Mindenekelőtt azonban néhány, a végső 

következtetéseket gátló forráskritikai körülményre is fel kell hívjuk a figyelmet. A 10–11. századi 

régészeti leletanyag mennyiségében és minőségében legfontosabb csoportját a feltárt temetők és 

sírok biztosítják számunkra. Noha e sírokban gyakorta megfigyelhető a túlvilági útra adott húsos 

ételmelléklet maradványa,394 vagyis az elkészített állat bizonyos csontjai, a sírokban csak a legritkább 

esetben találjuk a szóba jöhető állatok (juh, kecske, marha, stb.) szarvcsapjait – értelemszerűen 

leginkább a nagy húshasznú részeket (mellső és hátsó lábcsontok, bordák, stb.) helyezték a halott 

mellé. Ugyanakkor a különböző vázrészekből a szarvcsapok méretét, hosszát meghatározni 

lehetetlenség, így a szóban forgó, a vizsgált íjakkal biztosan egykorú zoológiai leletanyag sajnos nem 

adhat pontos választ a kérdéseinkre. A kérdéses temetőkkel egykorú települések kis száma, illetve 

egyes központi fontosságú lelőhelyek állatcsontanyagának közöletlensége (mint pl. Borsod-Edelény) 

ráadásul az egykor hasznosított teljes háziállat állomány részleges ismeretlenségét indukálja. A 10–

11. századi Kárpát-medencében élő vadállatok jelentős részéről, illetve azok fajtáiról viszont a kora 

középkori településeken általában csak kis számban megjelenő vadállat-csontanyag miatt nem 

kaphatunk tiszta képet. Ezen túl a szaruanyag célzott, szelektív beszerzését sem zárhatjuk ki, vagyis 

amikor csupán az adott testrészéért ejtik el az állatot. Ebben az esetben a tetem nagyobb részét 

hátrahagyva az anyagbeszerzésnek (és az adott állatfaj, -fajta korabeli létezésének) régészeti nyoma 

nem marad. A vizsgált időhorizontot éppen ezért kissé kiszélesítettük úgy, hogy az a honfoglalást 

közvetlenül megelőző és követő időszakot is magában foglalja, azt feltételezve, hogy a vadfauna ilyen 

rövid idő alatt az egész térségben gyökeres változáson nem mehetett keresztül, a háziállat állományt 

pedig a 9. század végén beköltözők magukkal hozott és a helyi lakosság saját állatainak fajtái 

határozták meg. 

Végül azt is meg kell jegyezzük, hogy a szarvcsapok hossza nem feltétlenül egyezik meg pontosan a 

szarutülök teljes hosszával, az utóbbi ugyanis akár jóval hosszabb is lehet a szarvcsapnál. Ugyancsak 

lényeges, hogy a tülök elkeskenyedő vége, vagyis a szarv csúcsa e célból nem használható, hiszen az 

íjkarok kb. 4–5 cm-es szélességét a szarulemeznek végig kell érnie. A tülök feldolgozása 

szempontjából fontos adalék, hogy a mai íjkészítők általában vízibivaly tülköket használnak, aminek 

homorú belső és domború külső íveiből hasítják ki a tülök tengelyének megfelelően a 

szarulemezeket. A lemezek így eleve olyan ívvel rendelkeznek, ami korrelál az íjkarok tervezett 
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reflexével.395 Ehhez az eljáráshoz egyaránt megfelel az, ha a tülköt a szarvcsapok tövénél körbevágva 

leütögetik a csapról, de az is, ha a tülköt a szarv hossztengelyében egyetlen határozott vágás 

segítségével választják le. Egy-két zalavári őstulok szarvcsapon magunk is megfigyelhettük az előbbi 

megoldás nyomait Bárány Annamária szíves segítségének köszönhetően, de ugyanilyen vágásnyomok 

árulkodtak például a Vác belterületén feltárt, 13. századra keltezhető 22. gödörből,396 valamint a 

nemrég közölt szarmata-hun kori szarufeldolgozó műhely hulladékgödreiből előkerült szarvcsapok 

szaruhasznosítására is.397 A szarutülkök néhány hónapnyi száradás után egyébként leütögethetőek a 

szarvcsapokról, így akár a sértetlen felületű szarvcsapokat is felhasználhatták szarunyerésre. Jelenleg 

még nem áll rendelkezésünkre egyetlen közölt Árpád-kori szarulemez feldolgozó műhely sem, 

mindössze egy kovácsműhely kecskeszaru felhasználásáról tudunk, ahol a szarut valószínűleg a 

kovácsolt vastárgyak edzésére, széntartalmának dúsítására használhatták.398 A fenti forráskritikai és 

módszertani problémák szem előtt tartásával az alábbiakban sorra vesszük az egyes állatfajok 

szarvainak, pontosabban szarvcsapjainak hosszát – azt keresve, melyik állat szarva érhette el az 

eurázsiai épen maradt íjak tanúsága szerint 30–40 cm hosszú íjkarok méretét. (A hazai íjkészítő 

mesterek 40–50 cm-es szarulemezekkel dolgoznak.399) 

Elsőként a már említett kiskérődzők, vagyis a juh és a kecske szarvait, szarvcsapjaik hosszúságát 

vizsgáljuk meg az íjkészítés szempontjából. A közölt 10–11. századi síranyagban nagy számban 

jelenlévő juh csontok ellenére nincs tudomásunk olyan temetkezésről, amely szarvcsappal 

rendelkező juh- vagy kecskekoponyát tartalmazott volna. A Szarvas, Rózsási-főmajor lelőhelyen 

(8/132. lelőhely) Jankovich B. Dénes által 1978-ban feltárt 10. századra datált, méhkas alakú, ’A’ 

számú gabonásveremben400 talált juh bárány, és kecske fejek szarvcsapjai401 ugyanakkor szerencsére 

teljesen épek maradtak. Noha részletes méretadatok nem állnak még rendelkezésünkre, a koponyák 

fényképeit Vörös István egyik összefoglaló tanulmányában közölte,402 így annak alapján magunk is 

megbecsülhetjük a szarvcsapok méretét. A sajnos méretarány nélkül közreadott táblán látható 

szarvcsapok becslésünk szerint igen rövidek, feltehetőleg a 15–20 cm-t sem érik el. Ugyancsak rövid 

szarvú juh és kecskekoponya töredékek kerültek elő a 9. századi sopronkőhidai temető néhány 

sírjából – ezek feldolgozása kapcsán Bökönyi Sándor röviden összefoglalta az avar korból ismert juhok 

jellemzőit: szarvatlan és vastag csökevényes szarvú primitív típusokat különítve el az anyagban.403 A 

felgyői kora Árpád-kori juhkoponyák szarvcsapjai ezzel szemben sajnos olyannyira töredékesek, hogy 

azokból a csap hosszát megbecsülni sem lehetett.404 A zalavári 9–11. századi állatcsont anyagban 

szintén rövid, 12–17 cm hosszú juh és kecske szarvcsapokat figyelt meg Bökönyi.405 Az Árpád-kori 

Kolon falu kovácsműhelyének hulladékát rejtő balatonmagyaródi 10. kútból előkerült közel 
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másfélszáz ép kecske szarvcsap hossza 6 és 27 cm közt mozgott.406 Alighanem számos további feltárt 

település állatcsont anyagában találhatnánk még kiskérődző szarvcsap töredékeket, többségük 

azonban szempontunkból sajnos használhatatlan megadott rekonstrukciós méret hiányában. 407 

Mindenesetre a kutatók általában is szarvatlan, illetve rövid, kis szarvcsapú kiskérődzőkről tudnak 

csak az egykorú Kárpát-medencében.408 Végül Matolcsi János megállapítása szerint az egykorú kelet-

európai juhok szarvcsapjai ráadásul általában kisebbek a hazai példányoknál – a Don menti 

lelőhelyeken azok például csupán 6–8,5 cm hosszúak – így az sem tűnik valószínűnek, hogy a 9. 

század végén beköltöző népesség különösen hosszú szarvcsapú juhokat hozott volna magával.409 

Összefoglalóan megállapíthatjuk tehát, hogy a 10–11. századi Kárpát-medencében tenyésztett 

kiskérődzők szarvainak hossza csupán a toldott/ütköztetett rövidszarus konstrukciójú íjkarok 

készítésére adott lehetőséget. 

A következő vizsgálandó állatunk a szarvasmarha. Szerencsére ez esetben már jóval nagyobb számú 

zoológiai leletanyag áll rendelkezésünkre honfoglalás kori sírokból. Levágott szarvcsapú 

marhakoponyák kerültek elő a karosi II. temető 36. sír betöltéséből410 és az ibrányi temetőből,411 de 

egy részleges váz is ismert a sárrétudvari-hízóföldi temető 154. sírjából,412 illetve egy teljes – noha 

vitatott datálású – váz pedig a sárbogárdi temetőből.413 Kora Árpád-kori telepek egy részén részleges, 

illetve teljes szarvasmarha vázakkal is találkozunk – ezek listáját utóbb Vörös gyűjtötte össze.414 

Akármennyire is heterogénnek tűnik fajtajelleg szerint a leletek alapján a kora Árpád-kori 

marhaállomány, minden korabeli, sőt: 9. századi és avar kori marhákra is igaznak tűnik jelen tudásunk 

alapján az, hogy koponyájuk szerint a brachyceros típusba tartoztak. A kora középkori szarvasmarhák 

szarvcsapjaik mérete így szintén kicsi: a 20 cm-t is csak ritkán érik el,415 ezért ezek sem alkalmasak 

arra, hogy egyetlen lemezzel fedjék be az íjkarokat. A rövid szarvú marha hiteles egykorú képi 

ábrázolása is rendelkezésünkre áll: ennek tekinthetők többek közt például a tiszaeszlár-bashalmi 12. 

sírban feltárt hajfonatkorongok függesztőszíjaira applikált veretek megformálta állatfejek.416 

A háziállatok mellett érdemes egy pillantást vetni a tülkösszarvú vadállatokra is – tudomásunk szerint 

a bivaly, a bölény és az őstulok jöhet szóba. A háziasított vad-, vagy vízibivaly (Bubalis bubalis) Kárpát-

medencei feltűnését Bökönyi az avarokkal hozta összefüggésbe. Elképzelése szerint a bivalyt az 

avarok hozták magukkal keletről a 6. században, a bolgárok pedig a Balkán-félszigeten honosították 

meg őket a 7. században. Az állat Árpád-kori meglétét szórványos írott források (bubalus) és 

helynevek (byolokol) alapján vélte bizonyítottnak, 417  annak ellenére, hogy hazánk területéről 
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csontmaradványt Bökönyi csak a 16–17. századból tudott ismertetni.418 Ráadásul a bivaly kelet-

európai elterjedését is csupán egyetlen közölt, 5. századi lelettel tudta alátámasztani Olbiából 

(Ukrajna).419 A bivalyok kora középkori és Árpád-kori Kárpát-medencei honosságát azonban újabban 

Vörös István meggyőzően cáfolta: megállapítása szerint a forrásokban szereplő latin bubalus 

terminus a bölényekre vonatkozik, s a bivalyok 6. századi (avarokhoz kötött) itáliai megjelenését és 

pannóniai meglétét Paulus Diaconus egy forráshelyének félreértelmezése eredményezte. Így a hazai 

forrásokban megjelenő comes venatorum bubalorum a bölényvadászok ispánjaként értendő, a 

Temesvári Pelbárt szent László legendában szereplő cervorum et bubalorum csorda nyilvánvalóan 

szarvasokra és bölényekre kell, hogy vonatkozzon.420 Gondolatmenetének helyességét magunk is 

könnyen beláthatjuk, ha figyelembe vesszük, hogy a bubalus-ra vonatkozó forráshelyek vadon élő, 

vadászott állatokról szólnak, ami eleve kizárja, hogy itt háziasított bivalyról lenne szó. Vörös 

végkövetkeztetése szerint a bivalyt Európába, pontosabban Itáliába az arabok hozták be a 9. 

században, a Balkánon pedig csak a 12. században jelent meg, az első magyarországi bivalyleletek 16–

17. századi nagykanizsai és budavári rétegekből ismertek.421 A hazai bivalyok legkorábbi régészeti 

bizonyítékainak török hódoltság kori datálását Bartosiewicz László is hangsúlyozta 

monográfiájában.422 Bivalyok tehát a honfoglalás kori Kárpát-medencében minden bizonnyal nem 

éltek, így hiába érte el szarvuk hossza az íjkészítés számára szükséges méretet, a 10–11. századi hazai 

íjas mesterek hazai bivalyszarut nyilván nem használhattak. Itt érdemes ugyanakkor megjegyezni, 

hogy a mai íjkészítő mesterek a vizibivaly szarutülkét tartják a legjobb minőségűnek, s azt nemzetközi 

kereskedelmi kapcsolatokon keresztül szerzik be. Mivel az írott és régészeti források is arra mutatnak, 

hogy az íj lehetett a honfoglaló magyarság legfontosabb, s így leggyakoribb fegyvere, e fegyver 

készítését aligha alapozhatták bizonytalan beszerezhetőségű import nyersanyagra. Az egyes 

különleges, speciális célú, elit fegyvereseknek szánt vagy egyszerűen csak drága, minőségi íjak 

esetében azonban nyilván az import nyersanyag használata sem zárható ki. Mint láthattuk, az írott 

források egyértelműen tanúskodnak viszont az európai bölény (Bison bonasus) honosságáról. Két 

kora Árpád-kori lelőhelyről is ismertek bölénycsontok: a szabolcsi településen a 75/II. és 75/VIII. 

szelvények egy-egy gödréből került elő egy bölény radius és metacarpus, 423  az esztergom-

szentgyörgymezei településen pedig az 13/1. házban és a 19/E gödörben tártak fel bölény 

koponyatöredékeket.424 A szerző szerint az esztergomi szarvcsapokat levágták, s a tülkökből ivókupát 

készíthettek. Noha egyik lelőhely anyaga sem alkalmas arra, hogy az egykorú európai bölény 

szarvának hosszát megbecsüljük, Vörös István szíves szóbeli közlése szerint a bölényszarvak hossza 

sem érhette el a karok készítéshez ideális kb. 40 cm-es hosszt. Az európai bölények egykor a Kárpát-

medencében élő alfaja, a kárpáti bölény (Bison bonasus hungarorum) a 18. század végén kihalt, ma 

már csak a kelet-európai alfaj, a síksági erdei bölény maradt meg, elsősorban lengyelországi 

rezervátumokban. Sajnálatos módon ez utóbbi alfaj szarvhosszáról sem sikerült megbízható 

információt szereznünk. Így amíg archaeozoológiai bizonyíték nem kerül elő az egykorú bölények 

szarvainak méretéről, ezt a fajt nem zárhatjuk ki az íjkészítéshez esetlegesen ideális hosszúságú 

szaruanyagot szolgáltató állatok csoportjából. 
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Utolsóként az őstulok (aurochs, Bos primigenius Bojanus, 1827) Kárpát-medencei 10–11. századi 

honosságát kell, hogy megvizsgáljuk, mivel vitán felül áll, hogy az Európában a kora újkor folyamán 

kihalt 425  őstulkok hatalmas szarvairól az íjkarok számára megfelelő hosszúságú tülköt, illetve 

szarulemezeket lehetett kinyerni.426 (231. ábra) Az őstulkok így méret szempontjából a lehető 

legtökéletesebb nyersanyagforrásként szolgálhattak az íjkészítő mesterek számára. Noha a 

magyarországi őstulkokkal több tanulmány is részletesen foglalkozik,427 a faj hazai kihalásának 

időpontja vitatott. Bökönyi Sándor Szalay B. nyomán még úgy vélte, hogy az állat legkésőbb a 13. 

század folyamán szorult ki a Kárpát-medencéből, 428  mert a legkésőbbi ismert őstulok 

csontmaradványok Zalaváron találhatóak 11–12. századi település rétegekben. 429  Vörös István 

azonban a zalavári leletek újravizsgálása során, illetve a többi európai régió áttekintésekor 

Bökönyivel ellentétes álláspontra jutott: megállapítása szerint az őstulok a 9–10. században halt ki a 

Kárpát-medencében:430 

„Az Árpád-korban már nem él őstulok Magyarországon. Utolsó példányai Zalavár-

Mosaburg 9–10. századi leletanyagában fordulnak elő.”431 

A szerző ugyanakkor egyik tanulmányában sem indokolta sem az őstulok kihalásának, sem Zalavár 

környéki 10. századi fennmaradásának okát. Vörös egyúttal a Csongrád-Felgyőről közölt, Árpád-

korinak gondolt őstulok szarvcsaptöredékről432 is azt vélte, hogy az őskori állat maradványa.433 A 10–

11. századi újabban előkerült szórványos régészeti leletanyag azonban egyértelműen az őstulkok kora 

Árpád-kori továbbéléséről tanúskodik, s nem csak Zalavár környékén. Ilyen a sárrétudvari-hízóföldi 

158. sírban feltárt őstulok tarsus csont,434 illetve borsod-edelényi telep állatcsontanyagában feltűnő 

őstulok maradványok.435 Az sem zárható ki, hogy az Abū Ḥāmid al-Ġarnāṭī által a 12. században 

összeállított útleírásban (Nyugat országai néhány csodájáról szóló világos beszámoló) szereplő 

„elefánthoz hasonló tehenek” alatt nem bölényt érthetünk, hanem az őstulkot, hiszen al-Ġarnāṭī 

külön kihangsúlyozza az állat szarvainak nagyságát és hosszát, elefánthoz való hasonlóságát.436 Ez a 

jellemző ugyanis sajátos jellegzetessége az őstulkok tömegvázlatának – szemben a bölényekével, 

amik esetében inkább a mellkasi rész zömök, masszív alakja és mérete szembetűnő első pillantásra. 

Az újabban feltárt romániai őstulok leletanyag datálása ráadásul egészen a kora újkorig húzódik a 11. 

századtól a 17. századig bezárólag: nem csak a moldvai, dobrudzsai, bánáti régiókban, de Erdélyben is 

találunk 11–13. és 14–15. századra keltezett őstulok maradványokat.437 Úgy tűnik tehát, hogy 

legalábbis a Kárpát-medence bizonyos régióiban az őstulok biztosan fennmaradt a középkor 
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folyamán, így a 10–11. századi íjas mesterek is használhattak az őstulkok tülkeit megfelelő 

hosszúságú szarulemezek beszerzésére. A fenti megfigyeléseket összefoglalva megállapítható, hogy a 

10–11. századi Kárpát-medencében tartott, tenyésztett háziállatok és honos vadállatok közül csupán 

az őstulok szarva érte el azt a méretet, ami a hosszúszarus íjkar konstrukcióhoz szükséges. Az őstulok 

kipusztulása miatt azonban a modern tudományos íjrekonstrukciók szükségszerűen más 

szaruanyagot kell felhasználjanak, de remélhetőleg az őstulkok visszatenyésztésére tett 

próbálkozások pár éven belül eljutnak olyan szintre, hogy ha nem is kereskedelmi mértékben, de 

speciális tudományos kutatások céljára be lehet majd szerezni tulokszarvat, illetve összehasonlítani 

más mai szaruanyagokkal. Miután sorra vettük a tudományos íjrekonstrukció nyersanyagait, s az 

azokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket, az alábbiakban röviden felvázoljuk a szóban forgó 

rekonstrukció régészeti alapjait. 

 

Az íjrekonstrukció régészeti alapja 

A fentiekben láthattuk, hogy az adott rekonstrukció alapjául szolgáló leletanyag és sír kiválasztása 

bonyolult, többlépcsős folyamat, amelynek során számos gyakorlati körülmény mellett vizsgálni kell a 

sírból előkerült íjapplikációk mennyiségét, épségét, formai, szerkezeti tulajdonságait, sírbeli helyzetét 

és pozícióját, egymáshoz való viszonyát. Az itt bemutatandó íjrekonstrukció alapjául szolgáló 

magyarhomorogi temető 103. sírjának laterális szarvlemezeire azért esett a választás, mert a lemezek 

deformáció nélküli, tökéletesnek mondható épségben és állapotban maradtak meg, (190. ábra) 

bizonyos attribútumaik alapján pedig az íj szarvszerkezete kétséget kizáróan rekonstruálható. A 103. 

sír szarvlemezei ugyanis kizárólag egyetlen típusú szarvmagon helyezkedhettek el: olyanon, aminek a 

keresztmetszete egyenlő szárú háromszög alakú, s ahol a szárszög, vagyis a szarv éle az íj frontális 

irányába esik. (191. ábra) A lemezek frontális hosszanti szélei eltérő kialakításúak: az egyik lemez 

ferdén levágott, irdalt szélének síkjára a másik lemez megfelelő, lekerekítve végződő, irdalatlan széle 

pontosan felfekszik, miközben a lemezek ívelése minimális, 1–1,5 mm-es játékot enged meg. A 

pontos illeszkedésnek köszönhetően a szarvmag szárszöge, mérete és alakja bizonyos határok közt jól 

rekonstruálható. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a lemezek dorzális hosszanti széleinek ferdén 

befelé levágott és irdalt felszínei a frontális szélek összeillesztésekor pontosan egy síkba kerülnek, 

ami egy, talán a földben elbomlott, talán a sírba be sem került, egyenlő szárú háromszög alakú 

dorzális, tehát hátlapi szarvlemez létezésére utal. Az íjszarv-konstrukciókat tárgyaló VIII. fejezetben 

részletesen tárgyaltuk, hogy noha természetesen más típusú szarvszerkezetek használata is 

kimutatható a 10–11. századi Kárpát-medencében, a rekonstruálható honfoglalás kori íjszarvleletek 

nagyobb része a háromszög átmetszetű szarvszerkezet szélesebb körű elterjedtségéről tanúskodott. 

Azt is láttuk a IX. fejezetben, hogy a vizsgált Kárpát-medencei leletanyaggal egykorú, 8–11. századi, a 

Kaukázusban és Belső-Ázsiában épen fennmaradt íj többségének szarvszerkezete ugyancsak egyenlő 

szárú háromszög átmetszetűnek bizonyult. A háromszög átmetszetű szarvstruktúra azonban 

mindeddig nemcsak a tudományos világban, de az íjkészítők körében is ismeretlen volt: a különféle 

replikák és elméleti „rekonstrukciók” mindegyike téglalap átmetszetű részleges vagy teljes 

szarvmagos konstrukcióval készült – ezek a megoldások azonban nem a régészeti leletek technológiai 

elemzésén alapulnak. A háromszög átmetszetű szarvszerkezet teljes újdonsága, stabilitásának 

ismeretlensége következtében úgy döntöttünk, hogy az elkészítendő íjrekonstrukciókat elsősorban e 

sajátos szarvkonstrukció vizsgálatának fogjuk szentelni. Éppen ezért a készítendő íjak további 

tulajdonságainak meghatározásakor jóval szabadabban dönthettünk, mint egy teljesen hiteles, adott 



234 
 

sír íjának rekonstruálásakor. Mivel a tárgyalt szarvlemezeket tartalmazó 103. sír nagyobb része az íj 

többi részével együtt elpusztult, (233/2. ábra) ezért az íjmarkolat tekintetében ugyanezen temető 23. 

sírjának markolatlemezeit választottuk alapul, (260. ábra) mert a két sír szarvlemezei egymásnak 

méret, forma és szerkezet tekintetében is szinte tökéletesen megfelelnek, azzal a különbséggel, hogy 

a 23. sír szarvlemezei a sírban rendkívül erős mértékben deformálódtak, (187–188. ábrák) így 

önmagukban rekonstrukcióra alkalmatlanok. Mivel az íjlemezek sírbeli helyzete a 23. sírban sem 

problémamentes, (233/3. ábra) ezért a rekonstruálandó íj általános méreteit és szögeit a temető egy 

harmadik, 81. számú sírjában in situ feltárt íjlemezek pozíciója alapján határoztuk meg. (233/1. ábra) 

A fentiekben röviden kibontott általános forráshelyzet alapján még azt is szerencsésnek tarthatjuk, 

hogy egyetlen temetőn, tehát hozzávetőlegesen egykorú és lokális egységen belül sikerült olyan 

sírokat találni, amelyekben egyenként szarv, illetve markolat szerkezetének rekonstrukciójára 

alkalmas ép, valamint lényegében elmozdulatlan, az íj eredeti viszonyait és méreteit hűen őrző 

íjlemezeket tártak fel és dokumentáltak. Noha éppen ezért magától értetődik, hogy a rekonstrukciós 

munkának köszönhetően megszületett két íjat az aprólékos régészeti megalapozású tervezés és a 

szinte tökéletesen pontos merev íjlemez másolatok ellenére sem tekinthetjük egy adott honfoglalás 

kori íj másának, rekonstrukciójának, mégis, jelenlegi tudásunk szerint e két íj áll legközelebb ahhoz a 

formához és szerkezethez, amilyen egykor őseink íja lehetett. A következő alfejezetben az 

íjrekonstrukciót megépítő Bencsik Péter leírása alapján, azt lerövidítve438 foglaljuk össze röviden a 

rekonstrukció folyamatát, az íjkészítés során nyert tapasztalatokat és az eddigi lőtesztek 

eredményeit. 

 

Bencsik Péter: az íjrekonstrukció megépítése, tapasztalatok és eredmények (235–236. ábrák) 

Az íjrekonstrukció építése során számos akadályba és korlátba ütköztünk. A tervezés és építés során 

a hitelességi kategória legmagasabb szintjét, vagyis a „tudományos rekonstrukciót” céloztuk meg, így 

csak adatolható és közvetlen információkat használjunk fel. Mivel a rekonstrukció elsődleges célja a 

háromszög-átmetszetű szarvszerkezet megépítése, megismerése és tesztelése volt, a tervezés során 

minden mást ennek rendeltünk alá. Az építendő íjat húrnyereg nélkülinek terveztük, mert az egykorú 

ép íjak alapján nyilvánvaló, hogy a húrnyergek a premongol korban még biztosan ismeretlenek 

voltak. Mivel a húrnyereg nélküli íjak egy bizonyos tartományon (kb. 30–45°) belül meghatározzák az 

íj alkalmazandó szarvszögét, ezért esetünkben a kalkulált íjarányok, főleg a markolatszög és karhossz 

figyelembevételével 40°-os szarvszög mellett döntöttünk. Az alkalmazandó markolatszög 

meghatározása – mivel a 103-as sírban nem maradtak meg a markolatlemezek – csak közvetett 

módon történhetett. Ezért az azonos temetőből származó, 23-as sír markolatlemezei, illetve azok 

íjász felé néző ívének paraméterei határozták meg íjunk relatíve nagy reflexű szögértékét, melyek 

körülbelül 150–160°-os markolatszögű íjakra utalnak. Az íj íjvégtől íjvégig mért teljes hosszát a 

magyarhomorogi temető 81-es sírjában feltárt íjlemezeinek egymástól való kalkulált távolsága 

alapján, 1390–1400 mm között határoztuk meg. A tervezés során azt is figyelembe kellett venni, hogy 

egy csupán természetes anyagokat tartalmazó, kockázatos kialakítású íj életre keltésére nincs száz 
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százalékos garancia. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a nagy terhelésre szánt anyagokban nem 

látható, rejtett hibák miatt az íj végül visszafordíthatatlanul károsodik. Ezért, a vizsgálati lehetőségek 

esélyének növelése érdekében két, „A” és „B” változatú íj megépítését határoztuk el. 

A rekonstrukciók öt fő anyag felhasználásával készültek, ezek az agancs, a szaru, az ín, a fa és az enyv. 

Az egykorú, épen maradt íjak anyagának ismeretében, az íj famagjának anyagaként elsősorban a som 

és a juhar jött szóba, ám végül – éppen az építésből fakadó, várható kockázatok csökkentése miatt – 

a bevált és megbízható kőrist választottuk, abból is légszárított, görcsmentes, sűrű és egyenes 

szálirányú álló évgyűrűs anyagot. A honfoglalás kori magyar íj famag-konstrukciójának 

ismeretlensége miatt, illetve mert az íjak működését az íjrészek többnyire kor- és műhelytradíció 

függő illesztésének módjai, valamint a magrészek darabszáma nem befolyásolja, négyrészes famag 

kialakítása mellett döntöttünk. Ez a famag konstrukció két darab csapolandó szarvmagból, egy 

gőzöléssel formázott maglécből és az ívelt kialakítású markolatmagból áll. A gőzöléssel kezelt 

maglécre a markolatmagot úgynevezett ültetett módszerrel építettük rá. Ez a kialakítás és 

íjmagszerkezet gyakran alkalmazott és megbízható megoldás nagy markolatreflexű íjak esetén. A 

rekonstrukció merev szarvait úgy kellett méretezni, hogy azok – a lelet információk alapján – nem 

vehetnek közvetlenül részt az íj munkájában, vagyis energiát nem tárolhatnak. Az íjrekonstrukció 

szarvai – szerkezeti felépítésük alapján – famagból, agancsból faragott merev lemezekből áll. Az ún. 

fejes kialakítású laterális szarvlemezek esetében a szarv frontális élére ínréteget enyveztek fel – ez a 

megoldás azonban rekonstrukciónk kapcsán kizárható, mert a fejetlen laterális szarvlemezekből 

épített háromszög átmetszetű szarvkialakítás esetén ínmerevítésre nincs szükség. A szarvmag 

alapvetően három módon csatlakozhat a hajlós karokhoz: 1) lehet a karral azonos anyagú, annak 

gőzöléssel hajlított meghosszabbítása (ilyenek például az egykorú épen maradt kaukázusi íjak), 2) a 

kar lemezére úgynevezett ráültetéses illesztéssel is felenyvezésre kerülhet, 3) a ma alkalmazott 

leggyakoribb megoldás szerint a szarv „V” csapolással illeszkedik a karokhoz. Mi a rekonstrukciónknál 

a szarvakat – a módszer megbízhatósága miatt – csapolva illesztettük a karokhoz. 

A szarvszerkezet megépítése során a legtöbb időt és fejtörést a szarv magját burkoló agancslemezek 

pontos kialakítása okozta. Az anyagbeszerzés és az anyagminőség problémái miatt számos olyan 

próbadarab és lemezkészlet is készült, melyek végül nem voltak alkalmasak a felhasználásra. A 

korábbi tudományos íjrekonstrukciók merev íjlemezei többségében nem agancsból készültek, így e 

tekintetben is úttörőnek tekinthető az elvégzett munka. Ehhez azonban az agancs pontos anyagát is 

vizsgálni kellett: a 10–11. századi Kárpát-medencében honos agancsos állatok közül a gím- és a 

dámszarvas jöhetett szóba. A munka során kiderült, hogy a dámszarvas lapos agancslapátjaiból nem 

lehetett kiszabni a szükséges méretű lemezeket, mert a lemezek ívelt átmetszete nem alakítható ki. A 

keményebb, szívósabb és kiadósabb gímszarvasagancsnál viszont a pontos méretű (megfelelő 

kéregvastagságú) anyag megtalálása jelentette a gondot. Ha a kéregvastagság kisebb volt a 

szükségesnél, a szivacsos állomány átütött a csontos részen, míg nagyobb méretnél az úgynevezett 

íveltség-probléma jelentkezett. A lemezek ívének főzéssel történő módosítását – növelését vagy 

csökkentését – azonban sem a dám, sem pedig a gím agancsa nem tolerálta, mert a lemezek 

hosszirányban repedtek és törtek. Ugyancsak alapvető kihívást jelentett a homorú, irdalt és 

egyenetlen belső lemezfelületnek a szarvmagra történő illesztése is, amit végül ínszálak 

réskitöltőként való alkalmazásával sikerült áthidalni. A legnagyobb gondot azonban az okozta, hogy a 

szarvrekonstrukciót fordított sorrendben kellett végrehajtani. Vagyis amíg a lemezek végleges 

kialakítását (az ív csiszolását, a lemezszélek lezárását, illesztését) annak idején nyilván a már elkészült 

íjszarvon, arra felenyvezett lemezeken hajthatták végre, addig az egykori íjkészítési sorrenddel 
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ellentétben, nekünk azokat még az íjmagra történő ragasztásuk előtt kellett a régészeti leletek 

tökéletes másaként elkészíteni. Enyvezéskor a pontos illesztések kialakítása is sok gondot okozott, 

mert a lemezek szabálytalan felületre történő szorítása, kötözése során azok egymáson elcsúsztak, az 

enyv száradása, összehúzódása pedig további elmozdulást okozott a lemezeknél. A pontatlanságokat 

az íj stabilitása és épsége végett végül ki kellett küszöbölni, ami miatt sajnos nem beszélhetünk 

milliméterpontos leletmásolatokról. 

Igazi különlegessége a rekonstrukciók íjszarvainak a dorzális szarvlemez alkalmazása, amire a laterális 

szarvlemezek dorzális széleinek irdalásai alapján következtethettünk. Mivel a sírban agancsból 

faragott dorzális szarvlemez nem került elő, így azt feltételeztük, hogy az a földben elbomló anyagból 

készült. A rekonstrukcióban ezért a dorzális szarvlemezeket szaruból készítettük el. Mivel a két 

laterális szarvlemez egymáshoz illesztése nem adta meg tökéletes pontossággal a lemezek által 

bezárt szögek mértékét, ezért a két íjnál különböző szarvátmetszet-szögmértékekkel építettük meg 

az két rekonstrukciót. Ebből fakadóan az egyik egy kecses, vékony szarvkialakítást (’A’ változat), míg a 

másik egy nagyobb szögmértékű, zömökebb alakot kapott (’B’ változat). A fentiektől problémáktól 

függetlenül, a lehetőségekhez képest sikerült olyan egyenlő szárú háromszög átmetszetű, zárt 

szarvszerkezetű kialakításokat megvalósítani, melyek remélhetőleg alkalmasak lesznek a lőtesztek és 

vizsgálatok elvégzéséhez. 

A merev szarvakhoz csatlakozó íjrészek a hajlós karok. Ezen karok magja az összetett íjak esetében 

fából készül, amit az íj frontális oldalán állati ínakból, a dorzális oldalon pedig szaruból készített réteg 

fed. Mivel az íjkarok végzik az íj tényleges mechanikai munkáját, ezért nagy terhelést kell kiállniuk. 

Hajlításkor, vagyis az íj felajzásakor illetve megfeszítésekor ugyanis az anyag külső oldala megnyúlik, a 

belső pedig összenyomódik. A karoknak ráadásul szívósnak is kell lennie, hiszen a kompressziós és 

nyújtó megterhelést, valamint az eredeti helyzetbe való visszatérést több ezerszer kell elviselnie. Az 

íjkarok méretezése szoros összefüggésben van az íj húzóerejével. Különféle megfontolások alapján 

úgy véljük, hogy a korabeli átlag harci vagy vadász célú íjak minimum 60–70 fontos (körülbelül 27–

31,5 kg) húzóerővel rendelkezhettek, ezért a tervezés során minimálisan mi is ezt a húzóerőt céloztuk 

meg. Az íjkarok méretezését is ennek megfelelően alakítottuk ki: az íjkarok szélességét 35 mm-ben, 

míg vastagságát 12 mm-ben határoztuk meg. Ezen felül ezúttal is elsősorban az íj stabilitásának, 

működőképességének meghatározása volt az elsődleges, ezért figyelmen kívül hagytuk az egykorú 

épen maradt íjak vonatkozó adatait. Az íjkarokhoz szükséges korhű szarulemez kiválasztása is 

nehézséget okozott. Az íj stabilitásának biztosítása érdekében ugyanis egyetlen lemezből terveztük 

kialakítani a karok szarurétegét, vagyis két, 40–40 cm hosszú ívvel rendelkező szarutülökre volt 

szükségünk. Az egykor nagy valószínűséggel alapanyagot szolgáltató őstulok és az európai bölény 

nem jöhetett szóba, mivel az előbbi állat napjainkra kipusztult, a másiknak a tülkét pedig szinte 

lehetetlenség beszerezni. A korszak szarvasmarháinak, kecskéinek és juhainak ugyanakkor túl rövidek 

voltak a tülkei, az itthon nagyobb mennyiségben elérhető magyar szürkemarha-szaru használata 

pedig anakronisztikus lett volna, ráadásul az utóbbi lemezesedésre is hajlamos. Végül az íjkészítő 

körökben már régóta ismert és használt, jól bevált import bivalyszaru felhasználása mellett 

döntöttünk. A rendelkezésre álló bivalytülökből végül rövid, 33 és 39 cm hosszúságú szarulemezeket 

alakítottunk ki. A szarulemezek és a famag közötti illesztést síkmagos elrendezéssel és úgynevezett 

nem illeszkedő hornyolással készítettük el, ami az enyvezett felületek, vagyis a kötés szilárdságának 

növelése céljából szükséges. A hajlós karokon végigfutó és a markolaton végződő szarulemezek 

illesztése jellemzően markolatcsap, markolatlap vagy markolatléc alkalmazásával történhet. A 

tervezett, a mai íjkészítési hagyomány gyakorlatához képest rövid szarulemezek miatt döntöttünk 
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úgy, hogy kihasználjuk a lehetőséget és megvizsgáljuk a markolatléces, valamint a markolatlapos 

kialakítás tulajdonságait, azzal a kitétellel, hogy anyaguk a földben elbomló anyagból készülhet, mivel 

a forrásként felhasznált sírokban ezeknek nincs nyoma. Ezért az egyik íj markolatát szarulécesre, míg 

a másikat szarulaposra alakítottuk ki. 

Mindenképpen szót kell ejteni a szerkezeti elemek kötését biztosító természetes ragasztóanyagokról 

is. Az ínrétegek kialakításához, az ínrostok (szálainak) rögzítéséhez a kollagént tartalmazó állati 

eredetű enyvek a legalkalmasabbak. A rekonstrukciók építése során minden ragasztási feladat 

végrehajtásához, vagyis a fa részek, az agancs- és szarulemezek felragasztásához, valamint az 

inazáshoz is jó minőségű bőrenyv különböző sűrűségű vizes oldatát használtuk. Az ínanyagra térve, 

elmondható, hogy a tapasztalatok szerint az íjkészítésre legalkalmasabb ín többnyire vadállattól 

származik, hiszen a folyamatos mozgás miatt a vadállatok szalagjai sokkal erősebbek, illetve kevésbé 

zsírosak, mint a tenyészállatoké. A legjobb minőségű ínalapanyagot hazánkban az öreg gímszarvasok 

lábából lehet kinyerni, ezért mi azokból íjanként körülbelül 100 gramm feldolgozott inat használtuk 

fel. Ugyan a honfoglalás kori magyar íjak idege a régészeti leletanyagból azok elbomlása miatt nem 

ismerhető meg, az épen fennmaradt 8–11. századi kaukázusi és belső-ázsiai íjak idegei sodrott bőr 

alkalmazására utalnak. Mivel felesleges kockázatnak nem kívántuk kitenni az íjak épségét, ezért a 

rekonstrukcióink esetében ideiglenesen olyan mesterséges ideget használtunk, mely legfőbb 

tulajdonságát, vagyis nyúlását tekintve a legközelebb áll a természetes anyagokhoz. Fontos 

megjegyezni, hogy az íjak még nem készültek el véglegesen, tervezésük és készítésük nagyjából 2012 

tavaszán kezdődött el, s 2013 márciusában keltek életre. Az íj életre keltése, más néven betörése 

ajzófa segítségével történt. Az íj beállítása, vagyis tillerezése céljából, a merev részekre hőhatással, a 

hajlós karokra pedig mechanikai anyagleválasztással (szarulemezek vékonyításával) gyakoroltunk 

hatást. Mivel az alkalmazott enyv nem vízálló, ezért az íjakat védeni kell a környezeti hatásoktól, főleg 

a nedvességtől. A lövéstesztekre már alkalmas, de még nem teljesen kész rekonstrukciókat – az épen 

maradt íjak analógiái alapján – spirálisan tekert, teljes, csak a szarvakat szabadon hagyó zárt 

nyírfakéreg burkolással tervezzük véglegesíteni. Az e sorok írásakor már lőképes rekonstrukciók 

legfőbb technikai az alábbi táblázatban találhatóak: 

 húzóerő (28 inchen) íj teljes tömege ideghossz 

’A’ változat 83 lb (kb. 37,6 kg) 484 g 107–108 cm 

’B’ változat 68 lb (kb. 30,8 kg) 490 g 106–107 cm 

 

A részletesebb méréseket igénylő adatok meghatározására, mint a nyíl kezdősebessége és a 

maximális lőtáv, valamint a sajátos szarvszerkezetek laboratóriumi tesztelésére a közeljövőben 

szeretnénk sort keríteni. 

 

 

Összefoglalás: a tudományos íjrekonstrukciók tanulságai 

A fentiekben már több alkalommal utaltunk a szóban forgó és itt bemutatott íjrekonstrukciók 

különlegességére, lezárásképpen azonban érdemes a legfontosabb megállapításokat újra 

hangsúlyozni és összegezni. Az íjak építése során ugyanis számos olyan, a régészeti anyagból 

kinyerhető információt hasznosítottunk, amikre korábban nem volt példa. Elsőként említendő, hogy 
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ez az első, lehetőség szerint kizárólag a régészeti leletanyagra építő tudományos célú íjrekonstrukció 

Magyarországon. Ennek megfelelően a merev íjlemezek anyagi és alaki szempontból is a leletek 

tökéletes másaként lettek kialakítva. Legfontosabb azonban, hogy ezek az első zárt szerkezetű – 

agancs oldallemezes és szaru hátlemezes – háromszög szarvátmetszetű leletrekonstrukciók a világon. 

A rekonstrukció tervezése során ugyanakkor több esetben is eltértünk a 8–11. századi eurázsiai épen 

maradt íjak olyan nyersanyagaitól, szerkezeti jellemzőitől és méretezésétől, amik a Kárpát-medencei 

régészeti leletanyagból nem ismerhetőek meg – a modern íjkészítő tradíció megbízhatónak tekintett 

anyagai és megoldásai javára. A rekonstrukció tervezése során kötött kompromisszumok (például: 

famag anyaga, famag konstrukció, stb.) mindegyike az építendő íjak stabil működésének biztosítása 

érdekében történtek, annak szem előtt tartásával, hogy a jelen íjrekonstrukciók fő célja a háromszög 

átmetszetű szarvszerkezet kipróbálása és tesztelése volt. Noha a végső tanulságok levonásáig még 

számos kísérlet vár az íjakra, két, már most nyilvánvaló tapasztalatot, megfigyelést előre 

bocsájthatunk. Bencsik Péter figyelte meg, hogy a háromszög átmetszetű szarvszerkezet miatt csak 

rövid, 70 mm-nél nem nagyobb idegfüllel biztonságos az íjak használata, hosszabb idegfül esetén 

ugyanis az íj lövéskor leajzhatja magát. Nyilvánvalóan téves lenne a megfigyelést általánosítani az 

összes háromszög átmetszetű honfoglalás kori íjra, de az ilyen mértékű reflexszel rendelkező és ilyen 

szarvszerkezetű íjakra e megállapítás helyessége kétségtelen. Másodsorban az eddig, íjanként 

elvégzett 200–200 lövéses lőtesztek egyértelműen bizonyították, hogy a háromszög átmetszetű 

szarvszerkezet nem csupán tökéletesen lőképes, de az első megfigyelések alapján lényeges 

mechanikai különbség, például teljesítménycsökkenés nem tapasztalható a kereskedelmi 

forgalomban kapható, tehát más szarvkonstrukciójú többi íjhoz képest. A szarvszerkezetekkel 

foglalkozó fejezetben láthattuk, hogy jelenlegi tudásunk szerint a honfoglalás kori magyar íj egyetlen, 

régészeti leletanyag alapján bizonyosan rekonstruálható íjszerkezeti jellemzője a szarvkialakítás. 

Éppen ezért reméljük, hogy a hazai íjkészítők „honfoglaló magyarnak” titulált termékei közt minél 

hamarabb megjelennek majd a háromszög szarvátmetszetű íjak is, hogy az íjászattal foglalkozó, egyre 

szélesebb közönség a lehetőség szerint valóban autentikus formájú íjakat használhasson.439 

 

Appendix: a magyarhomorog-kónyadombi 103. sír laterális szarvlemezei 

A fejezet végén célszerűnek látjuk a rekonstrukció legfontosabb pontjának tekintett szarvszerkezeti 

megoldás alapjául szolgáló két laterális szarvlemez részletes leírását és méretadatait bemutatni – 

mintát kínálva ezzel íjlemezek hasonló részletességű későbbi feldolgozásához. 

 

1. laterális szarvlemez 

A lemez teljes húrhossza 24,8 cm. A lemez szélessége az alsó végen 2,45 cm, középen 1,85 cm, az 

állszakaszon 1,7 cm, a húrvájatban 1,2 cm, a homlokszakaszon 1,6 cm, a csúcsban 1,45 cm. A lemez 

vastagsága az alsó végen 0,05 cm, a csúcsban 0,15 cm, legnagyobb vastagsága középen 0,22–0,25 

cm. A frontális szél legnagyobb vastagsága 0,28 cm, vastagsága a homlokszakaszon 0,1 cm. A dorzális 

szél vastagsága 0,18–0,2 cm. A húrvájat toroknyílása 0,5 cm, mélysége kb. 0,51 cm, az alsó és felső 

ajakhosszok kb. 0,3–0,35 cm hosszúak, a garat magassága 0,58 cm. A lemez metszetének magassága 

                                                           
439

 Ezúton is szeretnék hálás köszönetüket kifejezni Dr. Kovács Lászlónak, aki a közöletlen magyarhomorogi 
íjleletanyag vizsgálatára, valamint az itt tárgyalt eredeti sírrajzok közlésére engedélyt adott. Az íjrekonstrukciók 
fotóit (235–236. ábra) Bencsik Péter készítette, a képek rendelkezésünkre bocsátásáért ezúttal is köszönettel 
tartozunk. 
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az alsó végen 0,7 cm, középen 0,5 cm, a homlokszakaszon 0,4–0,3 cm. A lemez alsó végén a frontális 

szél a középső szakasz meghatározta síktól 1,4 cm-re emelkedik fel. A lemez tömege 15,1 g. Leltári 

száma: MNM 99.55.3.A 

Egyetlen agancsdarabból faragott, vékony, balra nyíló laterális íjszarvlemez. Teljesen ép, jó 

megtartású, a sírban nem deformálódott, csak néhány helyen repedt meg. Mindkét lemezszél 

egyenes, enyhén összetartó, a húrvájattól kb. 4,5–4,7 cm-re azonban mindkét szél megtörik. A csúcs 

alakja a dorzális szélhez felívelő, az ív egy helyen szögben tört. Az alsó vég lezárása épen maradt meg, 

ami igen ritka jelenség. A lezárás alakja egyenes: a frontális szél felé ferdén levágott, a hosszanti 

szélekkel való találkozásnál szabályos sarkakat képeztek ki. A lemez átmetszete igen erősen 

domború. A lemez hosszanti, frontális széle befelé kissé ferdén levágott, s az így kialakított sík 

felületet markáns, bevésett irdalás fedi. Az irdalás az alsó végen sűrű, diagonális irányú, a középső 

szakaszon szellősebb és keresztirányú, a homlokszakasz azonban ferdén befelé jobban levágott és 

irdalatlan. A lemez másik hosszanti – vagyis a dorzális – széle kissé ferdén befelé levágott, markánsan 

bevésett, sűrű, keresztirányú irdalás borítja teljes felületét. A húrvájat szélei finoman íveltek, ferdén 

levágottak, a garatnál és az alsó ajakszakasz sarkában peremeik lekoptak. A lemez külső felülete 

simára csiszolt, polírozott, kisebb foltokban helyenként enyhén erodált. Az alsó lemezvéget kb. 2 cm-

es magasságig sűrű, keresztirányú, markánsan bevésett irdalás fedi. A belső felület teljes egészét 

sűrű, a lemez tengelyét követő, viszonylag mély, kapart/vésett irdalás borítja. A lemez frontális széle 

az alsó lemezvégen erősebben, a csúcs mellett kisebb mértékben elhajlik a középső szakasz 

meghatározta síktól. 

 

2. laterális szarvlemez 

A lemez teljes húrhossza 25,45 cm. A lemez szélessége az alsó végen 2,15 cm, középen 1,65 cm, az 

állszakaszon 1,61 cm, a húrvájatban 1 cm, a homlokszakaszon 1,52 cm, a csúcsban 1,35 cm. A lemez 

vastagsága az alsó végen 0,08–0,03 cm, a csúcsban 0,15 cm, legnagyobb vastagsága középen 0,18–

0,2 cm. A frontális szél vastagsága 0,08 cm, a dorzális szélé 0,2 cm (ez utóbbi a homlokszakaszon csak 

0,15 cm). A húrvájat toroknyílása 0,5 cm, mélysége kb. 0,53 cm, az alsó és felső ajakhosszok kb. 0,45 

cm hosszúak, a garat magassága 0,55 cm. A lemez metszetének magassága az alsó végen 0,38 cm, 

középen 0,42 cm, a homlokszakaszon 0,35 cm. A lemez alsó végei a középső szakasz meghatározta 

síktól 0,5 cm-re emelkedik fel. A lemez tömege 12,23 g. Leltári száma: MNM 99.55.3.A 

Egyetlen agancsdarabból faragott, vékony, jobbra nyíló laterális íjszarvlemez. Szinte teljesen ép, jó 

megtartású, a sírban nem deformálódott, csak az alsó végén repedt ketté – itt egy kisebb darab a 

lemezből is hiányzik, illetve az alsó vég kissé töredékes. Mindkét lemezszél egyenes (a külső kissé 

talán homorú), enyhén összetartó, a húrvájattól azonban kb. 4,5–5 cm-re mindkét szél megtörik. A 

csúcs alakja a dorzális szélhez felívelő. Az alsó vég lezárása eredetileg talán a frontális szél felé ferdén 

levágott lehetett. A lemez átmetszete domború. A frontális szél az alsó szakaszon elkeskenyedve, a 

középső és felső szakaszon lekerekítve élben végződő, irdalatlan. A dorzális szél befelé kissé ferdén 

levágott, vésett, viszonylag sűrű, vegyesen diagonális és keresztirányú irdalás borítja teljes felületét. 

A húrvájat szélei finoman íveltek, ferdén levágottak, a garatnál és az alsó ajakszakasz sarkában 

peremeik lekoptak. A lemez külső felülete sima, polírozott, kisebb foltokban helyenként erodált. Az 

alsó lemezvéget kb. 2,5 cm-es magasságig sűrű, keresztirányú, markánsan bevésett irdalás fedi. A 

belső felület teljes egészét sűrű, tengelykövető, viszonylag mély, kapart/vésett irdalás borítja. A 

lemez frontális széle az alsó lemezvégen erősebben, a csúcs mellett kisebb mértékben elhajlik a 

középső szakasz meghatározta síktól. 
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A szarvlemezek alkotta szarvszerkezet elméleti rekonstrukciója 

Elsőként is megállapíthatjuk, hogy a két szarvlemez egykor nagy valószínűséggel ugyanazon íj 

ugyanazon szarván szerepelt. Ezt bizonyítja, hogy húrvájataik egyeztetésekor a lemezek külső 

felszínének alsó végén látható irdalt mezők azonos magasságig húzódnak fel. Az egykori íj tényleges 

használhatóságát és használatát pedig mindkét lemez húrvájatának alsó sarkában megfigyelt finom 

kopásnyom igazolja. Mindenképpen kiemelendő, hogy a két szarvlemez egymásnak szinte 

tökéletesen megfelel (egymásnak mintegy tengelyes tükörképei), csupán minimális eltérésre 

figyelhetünk fel, mint az alsó végek és a csúcszárás kissé eltérő alakja. A két szarvlemez által egykor 

alkotott szarvszerkezet meghatározásának első lépcsőjeként azt vizsgáltuk meg, hogy elképzelhető-e 

az egymással nagyjából párhuzamos, vagy a csúcs felé kissé összetartó, de a csúcsban nem érintkező 

lemezekből álló, ún. téglalap átmetszetű, teljes magos konstrukció. A vizsgálat során egyértelművé 

vált, hogy a lemezek finom csavarodása, eltartása és általában a kialakítása ezt a szarvmodellt nem 

teszi lehetővé. A lemezek átmetszete és alakja pedig egyértelműen kizárja az ún. Sebestyén-féle 

szarvkonstrukciót, vagyis azt a részmagos szerkezetet, amikor a laterális szarvlemezek legalább a 

húrvájat magasságától egymáson, egymásra lapolva futnak. Ezzel szemben a két szarvlemez 

pontosan egymáshoz illeszthető frontális hosszanti széleik mentén, mégpedig úgy, hogy az 1. lemez 

levágott, irdalt frontális szélére ráhúzódik a 2. lemez lekerekítve élben végződő, irdalatlan széle. (Az 

illeszkedés annyira pontos, hogy legfeljebb 1–1,5 mm-es játékot enged meg a lemezek ívelése). Ekkor 

a szarvmag átmetszete egyenlő szárú háromszöget formál. (A lemezek átmetszetének íve miatt 

természetesen nem pontos geometriai formáról van szó: a háromszög szárai enyhén íveltek, 

domborúak.) A pontos illeszkedésnek köszönhetően a szarv átmetszete egyértelműen 

rekonstruálható: az alsó és középső szakaszon, nagyjából a laterális lemezek profilalakjának szögben 

töréséig a szarvmag háromszög átmetszetének alapja 1,1–1,2 cm széles, a háromszög magassága 

pedig 1,3–1,6–2,1 cm a szakasz felső végén, közepén és az alsó végen mérve. A lemezek szögben 

törésének magasságáig enyhén csökken a lemezek szélessége és így csökken az átmetszet 

háromszögének alapja is, de igazán csak a húrvájat és a csúcs közti (homlok)szakaszon figyelhetünk 

meg jelentős összeszűkülést. A csúcsnál a teljes szarv vastagsága ugyanis (a lemezekkel együtt) már 

csak max. 0,9 cm, míg a szarvmag háromszöges átmetszetének alapja kb. 0,5 cm, magassága pedig 

kb. 1,3 cm. A húrvájat ebben a pozícióban 0,6 cm széles belső garattal rendelkezett, amit 

értelemszerűen a szarv famagjába kellett faragni. A lemezek átmetszete alapján a szarvmag hosszanti 

oldalai erősen domborúra faragottak lehettek. Arra is érdemes felfigyelni, hogy mindkét laterális 

szarvlemez dorzális szélét kissé ferdén levágták és az így kialakult meglehetősen vastag sík felületeket 

erősen irdalták. A fentiekben rekonstruált pozícióban ez a két szélsík felülete szinte pontosan 

egyetlen síkba esik. Ennek alapján arra gondolhatunk, hogy a szarv hátoldalát egy harmadik, a 

szarvlemezek dorzális széleinek kiképzése alapján közel síkra faragott vékony fa-, de inkább 

szarulemez zárhatta le. E húrvájat nélküli, nagyjából egyenlő szárú háromszög alakú dorzális 

szarvlemez két hosszanti széle tehát ráhúzódott és befedte a két laterális szarvlemez dorzális széleit, 

s ezáltal mintegy szabályszerű szarvtokot képezett. A dorzális szarvlemez rekonstruálhatósága, vagyis 

a laterális szarvlemezek dorzális szélsíkjainak egybeesése ugyanakkor meggyőzően támogatja a 

feltételezett háromszög átmetszetű szarvszerkezet elképzelését. 



 

 

 

 

 

 

„és lebocsátottuk a vasat, amelyben szörnyű 

erőszak van és különféle haszon az 

embereknek – hogy megtudja Allah, ki az, aki 

segíti őt és küldötteit. Mert bizony Allah erős 

és hatalmas” 

Korán, 57. szúra, 25. 
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BIZÁNCI SPATHION(OK) A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN?  

A 9–11. SZÁZADI BIZÁNCI ÉS MUSZLIM KARDOK PROBLEMATIKÁJA 

 

1. Bevezetés és problémafelvetés 

A Bizánc anyagi kultúrája iránt érdeklődők kíváncsiságát számos monumentális kiállítási 

katalógus hivatott kielégíteni,440 melyeknek szűnni nem akaró sora, sőt különösen az utóbbi években 

megugró száma Bizánc misztikusan és távolian csengő nevével csábítja az újabb és újabb 

generációkat. E színes képekkel gazdagon ellátott kiadványok között azonban csak elvétve találni 

olyat, amely speciális terület bemutatását ígéri címében,441 s még kevesebb olyat, amely az ígéretét 

meg is valósítja.442 E katalógusok azonban döntő többségükben csak ötvösművészeti, kisplasztikai 

remekeket, kimagasló minőségű és értékű tárgyakat mutatnak be, de mivel ezek köre és mennyisége 

erősen korlátozott, az ismétlések mindennaposak. Az első pillantásra a nézők és olvasók szépérzékét 

megcélzó, érdeklődését felkeltő, a luxuskategóriába tartozó tárgyak dömpingje mellett csak 

elenyésző számban találhatunk a mindennapi élet egyszerű használati tárgyait, ékszereit bemutató 

katalógustételeket.443 Hasonlóan ritkák Bizánc egykori anyagi kultúrájának e szeletével foglalkozó 

tanulmányok, monográfiák – a kerámiakutatást kivéve. E felemás helyzet természetesen Bizánc 

speciális forrásadottságai kövekeztében alakult ki: a ránk maradt nagy mennyiségű írott forrás 

mellett a császári székhely többszöri elfoglalása, tulajdonképpeni kirablása során történő szelektálás 

természetesen a legszebb, legértékesebb tárgyakat közvetítette az európai kincstárakba, 

magántulajdonba és utoljára az Oszmánok birtokába. Ezek között természetszerűleg egyszerű 

használati tárgyak nem találhatóak. 

Bizánc egykorú „köznépi” anyagi kultúrájának vizsgálatához a vonatkozó – egyébként viszonylag 

szűk körű és behatárolt mennyiségű – képi ábrázolások és írott források elemzésén túllépve a 

régészeti leletanyagtól várhatjuk csak ezirányú ismereteink bővülését. Bizánc ilyen szempontú 

régészeti kutatása azonban – óvatosan fogalmazva is – még csak a kezdeteinél tart: a 20. század nagy, 

főként anatóliai őskori telepeket megcélzó ásatásainak felső, bizánci rétegeiből származó leletanyag 

ma is feldolgozásra vár a raktárakban, s csak elvétve ismerhetünk fel egy-egy ma már egyértelműen 

bizáncinak meghatározható tárgyat e korai ásatások közléseinek miscellaniákat felsorakoztató 

lapjain.444 A későbbiekben meginduló, kifejezetten bizánci emlékanyagot megcélzó kutatások, 

ásatások pedig elsősorban az építészeti emlékekre és ezeken keresztül a művészeti alkotásokra 

koncentráltak. A keresztény bizánci birodalom lakossága természetesen melléklet nélkül bocsátotta 

halottait a földbe, így temetőik feltárása is csak egy-két apró, maradandó anyagból készült ruházati 

                                                           
440

 Például The Glory of Byzantium 1997., Die Welt von Byzanz 2004. és Byzantium 2008. 
441

 Mint például a legújabb, bonni kiállítás kötete: Byzanz 2010. 
442

 Ilyen például a fény, világosság Bizánc különböző vallási, teológiai, hétköznapi, stb. vonatkozásaiban 
betöltött szerepéről készített paderborni katalógus: Byzanz 2001.  
443

 Bálint 2004b. p. 38. 
444

 Jó példa erre, hogy a boğazköyi ásatásból származó igen nagy számú, nem őskori formát mutató, 
rétegkontextus nélküli vas nyílhegyek közül csak két példányt tudott a kisleletanyagot feldolgozó Rainer 
Michael Boehmer a büyükkalei három őskori horizont („Zeit der Schicht Büyükkale I-III”) utánra datálni, mint 
„hellenisztikus-római” formát. A további hetven nyílhegy értékelés és meghatározás nélkül maradt: Boehmer 
1972. pp. 150-154. és Tafel L-LIV. 
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elemmel gazdagíthatja a kutatást. Legtöbbet tehát a különféle típusú lakott területek feltárásától 

várhatunk, legyenek azok akár erődök, városok, vagy kisebb lélekszámú „falvak”.445 

Még bonyolultabb a helyzet a bizánci fegyverzet kutatása viszonyában. A fegyverzetre 

vonatkozó, bőségesnek tűnő képi források megfelelő forráskritika, illetve kontextuális elemzés nélküli 

felhasználása alapvető tévedésekhez vezethet: a bizánci művészetben a klasszikus antik, illetve 

császárkori római példák, tárgyak, így páncélok és fegyverek ábrázolása korabeli környezetben, 

személyeken és azok kezében általános gyakorlat volt.446 Ezen „ábrázolási toposzok” kiszűrése az 

adott műtárgy bemutatta fegyverek közül alapos vizsgálatot, és természetesen az antik világ 

fegyverzetének és képzőművészetének mélyreható ismeretét követeli meg.447 Csak e lépés után 

kezdődhet meg a szűrőn átjutó fegyverek értékelése, valamint az írott forrásokból ismert 

terminusokkal és a szórványos tárgyi emlékekkel való összevetés. A képi források elemzésének 

nehézségei azonban nem érnek véget az anakronisztikus tárgyak kizárásával: az alkotó-, vagy 

ábrázolóművész egyszerűsítő, sematizáló törekvése igen gyakran jellemző – hiszen csak a legritkább 

esetben képezi maga a fegyver a központi témát. Szerencsére éppen a 10. században indul meg az a 

folyamat, amelynek eredményeképp egyre realisztikusabb, s ennélfogva az elemzésben nagyobb 

biztonsággal felhasználható ábrázolások készültek.448 Éppen ezért az eddigi sporadikus kutatások – 

többségében sajnos csak rövid lélegzetű tanulmányok – csak e két forráscsoportra 

koncentrálhattak.449 

Még csüggesztőbb azonban a helyzet a tárgyi emlékanyag forráscsoportja tekintetében, és 

különösen a – számunkra érdekes – közép-bizánci periódusban, szemben a korai bizánci időszak 

elejéről ismert, még viszonylag gyakoribb fegyverleletekkel. Mint minden magas szintű 

adminisztrációval, kifinomult államgépezettel és – a kor viszonyai között – jól szervezett hadászati 

intézményrendszerrel450 rendelkező Bizáncban, a fegyvergyártást és a fegyverek elosztását, 

kereskedelmét központilag irányították, szabályozták. A civil és a katonai szféra ilyen éles 

elkülönülése – még, ha nem is olyan éles, mint a modern társadalmakban – ennek megfelelően a 

Bizáncban használt fegyverek előfordulását a katonai vonatkozású helyszínekre és személyekre 

korlátozza. A közösséget érő krízis, katasztrófa esetén természetesen felborul a kényes egyensúly: 

minden, saját életét veszélyben érző személy igyekszik szert tenni azokra az eszközökre, amelyeket az 

irányító hatalom saját szervezett erőszakrendszere számára kizárólagosan igyekezett fenntartani. Az 

új hatalmi struktúra kialakulásával, vagy a régi restitutiojával azután visszaáll az eredeti helyzet, és a 

fegyverek előfordulási gyakorisága újfent leszűkül. Az agresszió eszközeinek az adott közösség 

változásaihoz igazodó, egy részről felülről kényszerített, más részről alulról szerveződő 

dinamizmusának modellje451 kínál magyarázatot a bizánci fegyverek hiányára. 
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 Például a pergamoni vagy az amoriumi ásatások során előkerült fegyverek: Gaitzsch 2005. pp. 130-160. és 
Lightfoot 2007. p. 110. 
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 Schreiner 1981. p. 224. Lásd például az ún. Joshua tekercs, vagy a troyes-i ládika harcos és 
fegyverábrázolásait. 
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 A bizánci kardok, fegyverek vonatkozásában ilyen szempontrendszerű elemzést csak legújabban találunk: 
Parani 2003. pp. 130-135. 
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 Dawson 2002/2003. p. 85. 
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 Iskolapéldáját adja erre az írott és realisztikusnak tekintett képi források összevetésének módszerével 
dolgozó Timothy Dawson tanulmánya: Dawson 2007b. 
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 Bréhier 2003. pp. 341-409. 
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 A történeti agresszió különböző megnyilvánulási formáinak kutatása újabban került előtérbe: , melyből 
Carman 1997., Hallsal 1998., amelyből legújabban már a késő-antikvitás is kivette a részét: Drake 2006., 
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A központi szervezésnek és szabályozásnak megfelelően a bizánci hadseregek 

fegyverszükségletét olyan központi, vagy lokális műhelyek elégíthették ki, amelyek többé-kevésbé 

egységes minta alapján készítették el a felszerelést.452 Noha a korban katonai uniformis még nem 

létezett, – az ugyanis a kora-újkor találmánya – de a katonai felszerelés egységesítése egyértelmű 

következménye a különböző harci funkcióval és potenciállal rendelkező különböző katonai egységek 

megszervezésének. A fegyverzet egységesítsére irányuló törekvést már az első bizánci katonai 

kézikönyvben – amely egyébként egészen a 10. század közepéig irányadó maradt – megtalálhatjuk.453 

A központi egységes gyártás és elosztás viszont a fegyverzetnek a – minden emberi közösségben, 

társadalomban megfigyelhető – magas értéke miatt az állami újrafelhasználását könnyítette meg. A 

fentieket szem előtt tartva egyáltalán nem meglepő, hogy Bizánc – az idők folyamán gyakran változó 

– határain belül szinte egyáltalán nem ismerünk nemhogy régészeti kontextusból, de még ismeretlen 

forrásból származó fegyvereket sem. Egy – normálisan – működő közösségben a hatalom ugyanis a 

fegyvereket, mint fenyegető veszélyforrásokat, az agresszió potenciális eszközeit korlátozza:454 nem 

lehetett ez másként az általában túlhangsúlyozottan, az élet minden területére kiterjedően 

militánsnak tekintett népvándorlás kori barbár népek esetében sem – az ő fegyvereikről sem tudnánk 

többet, régészeti hagyatékukban ugyancsak ismeretlenek lennének a fegyverek, ha a temetés során a 

mellékletadás szokása miatt nem helyeztek volna el újra és újra fegyvereket a halottak mellé. Nem 

marad hát más potenciális forrása a régészeten belül a bizánci fegyverzet kutatásának, mint a 

tényleges katonai jelenlét, egyes összecsapások és akciók helyszínének tudatos keresése, vagy az 

azokra való véletlen bukkanás. Ritkán adódik azonban olyan lehetőség, amikor e lelőhelyek a katonai 

tevékenység után érintetlenül maradnak, és egyáltalán eredményeznek bármilyen leletanyagot.455 A 

csaták, ostromok után, vagy éppen az erődök, katonai táborok felhagyása során minden értékes, 

újrahasználható fegyverzetet általában összeszednek, s csak elvétve bukkanhatunk például 

tömegsírokban fegyverekre. Ezért az újabban megjelenő és az angolszász területeken egyre inkább az 

érdeklődés középpontjába kerülő, az ún. „landscape archaeology”, terepbejárás és tényleges 

régészeti ásatás módszereit is alkalmazó csatatérkutatás is csak elvétve szolgáltathat számunkra 

leletanyagot. 

Amennyiben figyelmünket a határra, pontosabban a határ túloldalát kísérő régióra irányítjuk, 

egy újabb, szorosan véve már nem a bizánci régészet témakörébe tartozó leletanyag siet 

segítségünkre. A határ túloldalán élő egykorú, (még) pogány melléklettel temetkező népesség 

sírmellékletei között ugyanis akár nagyobb számban találhatunk bizánci tárgyakat, és köztük 

természetesen fegyvereket is – már amennyiben képesek vagyunk azok bizánci eredetének 

valamilyen módszerrrel történő meghatározására. Közismert, hogy noha a fegyverek exportját a 

                                                                                                                                                                                     
remélhetőleg a kora- és középbizánci világ feldolgozása lesz a következő a sorban. Számos, a modern 
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kora-középkorban igyekeztek tiltani az egyes államok, így például a Karoling Birodalom, de a régészeti 

leletanyag, mint az VLFBERHT-feliratos rajnai központtal gyártott pengék elterjedésének tanúsága 

szerint, illetve a számos, hosszútávú fegyverkereskedelemre utaló írott forráson túl, a fegyverzet az 

egyik olyan tárgycsoport, amely életbevágó fontosságánál fogva a lehető leggyorsabban képes 

különböző személyek, hadseregek, népek és államok között mediátorként viselkedni – 

gyakorlatiasabban fogalmazva hadizsákmányként és más módokon tulajdonost váltani.456 A 

szomszédos nomád népekkel szoros kapcsolatokat ápoló, pontosabban azokat előszeretettel 

manipuláló bizánci külpolitika, továbbá a szomszédokkal – így esetünkben, a 10. században a 

magyarokkal – vívott számtalan háború szolgáltatja a turbulens történeti hátteret a bizánci fegyverek 

határ menti fluktuácójának számára. E pogány sírok mellékleteként manifesztálódó, pontosabban a 

bennük feltételezhető és keresendő bizánci fegyverek jelentik azt a forrásanyagot, amelynek 

elemzésével, például a magyarországi honfoglalás kori régészet hozzájárulhat a bizánci fegyverzet 

kutatásához. 

Doktori munkám e fejezetében a közép-bizánci (9-11. századi) bizánci fegyverzet egyik kulcs 

elemének, a bizánci kardok pontos meghatározására, különböző típusainak elkülönítésére, végül a 

közel-keleti muszlim és a kontinentális európai457 kardművességi hagyomány között játszott 

szerepének vizsgálatára vállalkozom néhány, bizánci eredetűnek tartott 9-10. századi Kárpát-

medencei kard elemzése segítségével. 

 

2. Mi a bizánci, mitől bizánci? Kutatástörténet és módszertan 

2.1. A 10. századi Kárpát-medencei „bizánci” tárgyak kutatástörténete 

Bizánci tárgyak a 10. századi Kárpát-medence régészeti leletanyagában 

A 10. századi Kárpát-medence leletanyagát, pontosabban annak bizonyos részeit sokan, 

sokféleképp, de általában leegyszerűsítve és ennélfogva felületesen rendszerezték: legyen szó a 

leletanyag akár társadalmi szempontú, akár kronológiai vonatkozású csoportosításáról.458 Az egyes 

tárgyak eredetének problémája – kivéve az állandóan jelen lévő kérdést a még keleten készített 

tárgyakról459 – csak ritkán merült föl460 az 1940-es évek óta elsősorban László Gyula munkássága és 

személyisége által befolyásolt és indukált honfoglalás korral foglalkozó régészeti kutatásban. 

Amennyire Hampel József korában a tudományos köztudatban még alapvető kérdésként és 

megvizsgálandó feladatként élt az egyes tárgyak – mindenekelőtt az ornamentika – különböző 

provenienciájának felderítése,461 addig a (kutatástörténeti) korszak lezárulta után és természetesen a 

radikális bel- és külpolitikai változás következtében a lassanként egyre szervezettebb keretek közt 
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folyó temetőfeltárások és leletmentések mellett a tárgyalt témák elsősorban tárgy- és 

viseletrekonstrukciókra, időrendi kérdésekre, társadalmi rekonstrukciókra, valamint a temetkezési 

szokások és hitvilág problémakörére szűkültek.462 Csak az 1980-as évek vége, 90-es évek eleje hozott 

lényeges változást, noha egyes dolgozatok jóval korábban elkészültek, de megjelentetésükre nem 

került sor. Ekkor ugyanis, s a publikációk sorát épp Kiss Attila bizánci kardokról szóló tanulmánya 

nyitotta 1987-ben,463 egymás után jelentek meg az idegen eredetű, elsősorban a kalandozásokból 

származónak tekintett nyugat-európai leletanyagot tárgyaló tanulmányok,464 de új lendületet nyertek 

a bizánci tárgyak horizontjának meghatározására tett kísérletek is. Legelőször készült el, de a sorban 

csaknem legutoljára jelent meg Bálint Csanád kandidátusi értekezése,465 melyben a szerző részletes 

elemzést szentelt a bizánci provenienciájú leletanyagnak, körvonalazva azok Kárpát-medencében 

előforduló tárgytípusainak csoportját: selyemszövetmaradványok, övcsatok, kétélű kard(ok), 

keresztek és bizonyos ékszerek.466 E tárgytípusok többségének a 80-as, 90-es évek dömpingjében, 

illetve a 2000-es évek második felétől újrainduló kutatásoknak köszönhetően elkészült a 

feldolgozása: a 10-11. századi bizánci ékszereket Mesterházy Károly aprólékos munkája 

eredményeképp ismerjük,467 a bizánci pénzek monografikus feldolgozására Kovács László 

vállalkozott,468 a mellkeresztek és a szíjbefűzős csatok (újbóli) értékelésére csak nemrégiben került 

sor,469 mint ahogy a Kárpát-medence bizánci samit-selymeinek összegyűjtésére is.470 A sorból 

tulajdonképpen csak a bizánci kardok maradtak ki: noha a Kárpát-medence kardjai között sikerrel járt 

azonosításuk, de részletes elemzésük elmaradt – ennek pótlására vállakozom doktori dolgozatom e 

fejezetében. 

 

Bizánci kardok a Kárpát-medencében 

Bizánci eredetű kardok Kárpát-medencei előfordulásával elsőként és sokáig utolsóként is, 

Hampel J. számolt. Elképzelése szerint 

„a régibb középkorban Európában két gyártási terület őrizte meg az antik kard typusát, 

egyik a Rajna melletti frank terület, a másik a byzanti birodalom. Úgy az egyik, mint a 

másik területről messze földre kiterjedő hatás észlelhető és hazánkban a két hatás 

egymásra talált.”471 
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Noha Hampel J. elemzésében olyan kardokat (Horgos és Kecskemét) minősített bizánci 

eredetűnek, amelyekről azóta bebizonyosodott, hogy egyrészt nem honfoglalás koriak, hanem az 5. 

századból származnak, másrészt pedig a lokális és „nemzetközi” germán, illetve szarmata  

kardművességbe tartoznak. Hampel J. megközelítése azonban a tévedés ellenére is alapvetően jó 

maradt: a Kárpát-medencében előkerült kardokon és kardok között, mivel a terület a két 

kardművességi világ határán helyezkedik el, mindkét központ hatásaival és termékeivel számolnunk 

kell. Megjegyzése visszhang nélkül merült feledésbe, így amikor közel harminc évvel később Móra 

Ferenc a frissen előkerült kunágotai kard szokatlan formáját a következőképpen történő 

értékelésekor 

„a nehéz kard nyilvánvalóan nem keleti forma, ellenben ez a bronz markolatdísz megfelel 

a többi sírokban lelt tárgyak stílusának”472 

már fel sem merült a bizánci eredeztetés lehetősége. A kunágotai kard bizánci származásának 

kijelentéséhez egészen a kétélű kardok monografikus feldolgozásáig kellett várni, de érvelés és 

elemzés helyett sajnos csak egy egymondatos ötletszerű felvetésig jutott Bakay Kornél.473 E 

felvetésre alapozva fejtette ki Bálint Cs. röviden előbb 1985-ben, majd kissé részletesebben 1991-ben 

elképzelését,474 miszerint a közben a bulgáriai Pliszka lelőhelyről szórványként előkerült bronz ellenző 

hasonlósága miatt mindkét tárgyat bizánci eredetűnek tekinthetjük. A két tárgy közti hasonlóság 

alapja Bálint Cs. szerint az, hogy mindkét ellenző penge felőli részébe a kardhüvely felső vége 

becsúsztatható, s az ellenző azt mintegy körbezárja. Mindeközben jelent meg Kiss A. összefoglaló 

tanulmánya a Kárpát-medence bizánci eredetűnek tekinthető kétélű kardjairól. Gyűjtése egy kora-

bizánci, megállapítása szerint 613 utánra keltezhető kardot (Aradka/Aradac-Mečka 85. sír), valamint 

három közép-bizánci (Vízkelet-Homokdomb/Čierny Brod 2. sír, Kunágota 1. sír és Sepsiszentgyörgy) 

példányt tartalmazott. E kardok bizánci eredetének meghatározása elsősorban azon a felületes 

megállapításon alapult, miszerint a felsorolt kardok különböznek mind a hun és kora avar (sic), mind 

a germán, mind a Karoling kori, mind pedig a honfoglalás kori ívelt szablyáktól.475 A különbség(ek) 

mértéke és pontos meghatározása azonban kimerült annyiban, hogy e kardok markolatszereléke 

bronzból készült. A szerző másik érve a bizánci származás mellett a kardok rendkívüli ritkasága, amit 

a birodalom határain túl a bizánci fegyverek exportjának szigorú tiltásával magyarázott, a birodalom 

területén pedig a keresztény temetkezési szokással.476 Pontos régészeti párhuzamot azonban csak az 

aradkai kardhoz talált: a csak 1974-ben közölt, de már a századelőn feltárt korinthoszi sírból 

származó kardot és bronz ellenzőjét,477 valamint egy pergamoni feltárásból származó szórvány 

ellenzőt.478 (A már Bálint Cs. által említett pliszkai ellenző valamint a többi bizánci kard 

markolatszereléke, vagyis a vízkeleti, kunágotai és sepsiszentgyörgyi példányok között 

meghatározható, az ellenzők bronz anyagán túlmutató hasonlóságok meghatározásával Kiss A. 

ugyancsak adós maradt.) Munkája nyomán azonban hamar elfogadottá vált a magyar kutatásban e 

                                                           
472

 Móra 1926. p. 126. 
473

 „In der Mitte des 10. Jahrhunderts muß auch mit einigen byzantinischen Schwertern gerechnet werden (z. B. 
Kunágota).” Bakay 1967. p. 172. 
474

 Bálint 1985. p. 215. és Bálint 1991. p. 110. 
475

 Kiss 1987. p. 194. 
476

 idem 1987. pp. 194-195. 
477

 Davidson-Weinberg 1974. 
478

 Gaitzsch 2005. Tafel 4í. 



247 
 

kardok bizánci származása,479 s a publikáció szerencsésen megválasztott német nyelvével tanulmánya 

a bizánci anyagi kultúra nemzetközi régészeti kutatásának egyik sarokkövévé vált.480 

Az azóta előkerült egyetlen, Garabonc-Ófalu temetőjének 55. sírjában talált, bizáncinak 

meghatározott kard esetében beszélhetünk csak olyan részletesebb tárgyelemzésről, valamint a kard 

párhuzamának tekintett vízkeleti (Čierny Brod) példánnyal való összehasonlításról, amelyre a szóban 

forgó tárgy bizánci eredetét nagyobb biztonsággal alapozhatta Szőke Béle Miklós,481 annak ellenére 

is, hogy a kard markolatszereléke ezúttal nem bronzból, hanem vaslemezből készült. A vízkeleti és 

garabonci markolatszerelékek nagyfokú hasonlóságának – mint a későbbiekben látni fogjuk téves – 

megállapítása, valamint szláv területen való előkerülésük indította arra a szerzőt, hogy a szóban forgó 

kardokat – történeti keretbe helyezve – a bolgár terjeszkedés elől délről északnak menekülő 

timočánok és abodriták (praedenecenti) hagyatékának tartsa.482 A garabonci kard publikálása óta 

újabb bizáncinak értékelt kard nem került elő a Kárpát-medencéből, s a ritka fegyverrégészeti-

történeti összefoglalásokban, munkákban már az is szokatlannak számít, hogy ha említésre méltónak 

találták a bizánci kardok feltételezett jelenlétét.483 A kunágotai markolati tok bizánci eredetét 

legújabban Valeri Yotov igyekezett megállapítani, a pliszkai ellenzőkkel való rokonítás módszerével,484 

e markolatszerelékek azonban alapvetően más típusba tartoznak, mint ezt az alábiakkban bőven 

kifejtjük. 

  

2.2. A bizánci eredetű tárgyak meghatározásának módszertana 

Csak a legújabb kutatások vetették fel és elemezték a „bizánci” tárgyak meghatározásának 

problematikáját, s tettek kísérletet azoknak a módszereknek a kialakítására, amelyekkel egy tárgy 

bizánci készítése, vagy eredete megállapítható.485 Már önmagában Bizánc fogalmának tisztázása is 

nehézségekbe ütközik, hiszen a hosszú életű birodalom földrajzi határai és belső világa is koronként 

változott.486 

A legfontosabb lépés annak (újbóli) felismerése és hangsúlyozása volt, hogy a bizáncinak 

minősített leletanyagban, illetve azokon kívül olyan tárgyak is jelen kell legyenek, amelyek nem 

valamely Bizánc területén működő műhely, vagy kézműves termékei, hanem a Birodalom 

szomszédságában, az eredeti bizánci tárgyakat másolva, vagy azok befolyása alatt vagy azok hatására 

készítettek.487 Sokáig dominálta a kutatást az adott tárgy kivitelezésének foka szerinti meghatározás, 

vagyis a szép, jó minőségű, művészeti értékkel bíró tárgyak közvetlen bizánci eredetének 

feltételezése, a gyengébb példányokat a minőségük degradálódásától függően minél messzebb 

helyezték a központi, konstantinápolyi készítéstől.488 A helyzet természetesen ezen leegyszerűsítő 
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modellnél jóval bonyolultabb: a nyilván birodalomszerte működő különböző nagyságú és technikai, 

szakmai színvonalon álló műhelyeknek és kézműveseknek a Birodalom különböző vagyoni tehetségű, 

ízlésű és igényű társadalmi csoportjainak tárgyi szükségleteit a basileostól és a protospathariostól 

egészen az egyszerű stratiota földművesig ki kellett tudniuk elégíteni.489 

Bizánci készítésű, illetve bizánci hatás és befolyás alatt készített tárgyak azonosítására Falko 

Daim dolgozott ki egységes koncepciót, melyet az avar kori Kárpát-medencei övveretek vizsgálatánál 

alkalmazott. Összetett módszerét három oszlopra alapozta („Dreisäulenmodell”): elsőként a bizánci 

gyanús tárgyak (természettudományos) anyagmeghatározásának, másodikként a 

készítéstechnikának, harmadikként pedig a tárgy egyszerű, régészeti módszerekkel is vizsgálható 

alakjának, díszítésének (motívum, stílus és díszítéstechnika) ismert bizánci tárgyakkal való 

összevetése, és ezek együttes vizsgálata képezi a bizánci eredetmeghatározás alapját, az adott 

tárgytípus földrajzi (mediterráneumi és Kárpát-medencei) elterjedésének figyelembe vételével. A 

módszer alapján az adott tárgy mediterráneumi eredetének megállapítása annál biztosabb, minél 

több szempontot sikerül figyelembe venni az elemzés során, és minél több mutat közülük eltérést a 

helyi (F. Daim vizsgálata esetében a Kárpát-medencei avar kori) leletanyaghoz képest.490 

A F. Daim által felállított rendszernek megfelelően, azon belül Birgit Bühler tett legújabban 

kísérletet bizánci tárgyak meghatározására. A tárgyak ötvöstechnikai elemzésének segítségével a 

szerző a Kárpát-medence avar kori ötvöstermékei között tudott elkülöníteni olyan tárgyakat, 

amelyeken az általában kiemelkedő minőségű, biztosan bizánci tárgyakon megfigyelt magas 

szakértelmet igénylő technológiai eljárások (email-, üveg- és ékkőberakás, nielló, filigrán, stb.) közül 

egyszerre többnek nyomai voltak azonosíthatóak, így például az adott tárgy több elemből történő 

összerakása (ún. „composite technique”), a repoussé- vagy az áttöréses opus interrasile technika, a 

finom granuláció, a forrasztás, stb.491 E valószínűleg bizánci készítésűnek tartható körrel szemben az 

alacsony technikai színvonalat képviselő tömegáruként interpretált öntött bronz vereteket állította 

szembe.492 B. Bühler felfogása az ötvöstárgyak készítési folyamatát befolyásoló és meghatározó 

tényezőkről: 

„There is a framework of technological necessities for creating a particular effect in 

metalworking. Within this framework, however, in the process of producing most motifs 

and stylistic elements, the metalworker has a number of choices, which will depend on 

the metalworker’s skills, education and personal preferences, the traditions of the 

workshops to which he is or was affiliated (including regional traditions and chronological 

development), as well as on the demands of the customer regarding motifs, style, 

material and technique. Therefore, the technological choices made in the production 

process of a particular object can provide us with valuable clues about the identity and 

background of the goldsmith who made them.”493 

a kovácsolással készített vastárgyakra is igaz, így az ezeken végzett technológiai vizsgálatok 
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„are not only relevant for the »history of technology« of a particular period, but they are 

also important additional criteria for the historical interpretation of archaeological finds: 

... technological criteria may be crucial in the process of identifying genuine »Byzantine« 

products and to discuss some techniques that may be characteristic of »Byzantine« 

craftmanship.”494 

Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a készítéstechnológia csak az adott tárgy 

további jellemzőivel együtt adhat teljes képet az esetleges bizánci eredetről, de a tényleges bizánci 

készítésű tárgyak és azok helyi imitációinak elkülönítésében önállóan alkalmazva is perdöntő lehet.495 

F. Daim relatív, többtényezős viszonyrendszerre épülő módszere tehát a régészeti elemzésnél 

objektívabb készítéstechnológiai vizsgálatok terén is kiállta a próbát. Azonban a kardok, mint 

többségében kovácsolással előállított vastárgyak helyzete a fent megrajzolt pozítív és 

megismerhetőnek tűnő képtől több ponton lényegesen eltér. Annak ellenére, hogy egy kardpenge 

elkészítése során legalább annyi különböző kovácsolástechnológiai fogást és eljárást kell 

alkalmazni,496 mint egy jól kidolgozott ötvöstermék esetén – csak az arányok és kézmozdulatok 

mértéke különböző, de a megkövetelt precíz, pontos kivitelezés ugyanúgy alapvető fontosságú. A 

legkisebb formai, kialakításbeli hiba ugyanis azonnal meglátszik, különösen a tengelyesen 

szimmetrikus kialakítású kétélű kardpengéken. A tökéletes épségben megmaradt pengék kovácsolt 

felszíneinek vizsgálata tehát legalább olyannyira árulkodó lehet készítéstechnológiai szempontból, és 

akár alkalmas egyes „kezek”, mesterek, műhelyek elkülönítésére, mint azt B. Bühler a bizánci eredetű 

ötvöstermékek esetében lehetségesnek tartja. A kardpengék megismerhetőségét azonban gátolja az 

a tény, hogy elsődleges alapanyaguk, a vas kitűnő oxidációs képességekkel rendelkezik: vagyis e 

tárgyak régészeti kontextusuknál fogva többségében erőteljes korróziós folyamatoknak estek 

áldozatul,497 ennélfogva egy részletes készítéstechnológiai vizsgálathoz szükséges ép felületek csak a 

legriktább esetben várhatóak. Mivel azonban a bizánci kardok körének meghatározása nem a 

pengék, hanem a markolatszerelékek egyedi, bronz kialakítása alapján történt, s ezek esetében, ha 

finom ötvöstechnológiai eljárásokat nem is várhatunk, de különböző öntési eljárásokkal kell 

szembesülnünk, amelyeknek az egykorú Kárpát-medencében általában alkalmazott öntési 

technikákkal való egyezése vagy eltérése hozzásegíthet az adott tárgy bizánci proveniencia 

kérdésének eldöntéséhez. Összefoglalásul elmondható, hogy a Daim-Bühler féle összetett, számos 

összehasonlítandó elemből (anyagösszetétel, készítési technika, forma, elterjedés, díszítéstechnika, 

ornamentika, ikonográfia) felépülő modellt teljes egészében nem tudjuk teljes egészében átvenni: az 

anyag makroszkópikus (a szakirodalomban eddig is közhelyként használt) meghatározása mellett a 

készítéstechnikára vonatkozóan is csak korlátozott érvényű megállapításokat várhatunk. A vizsgált 
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kardok díszítetlensége miatt kieső rendkívül értékes és sokatmondó vizsgálati szempontok kiesésével 

a chorologiai érétkelésen túl az adott tárgyak lehető legrészletesebb formai-klasszifikációs 

elemzésére szorít rá bennünket. 

Az alábbiakban ezért arra törekszem, hogy az eddigi kutatás által bizáncinak tekintett 9-11. 

századi kardok aprólékos (makroszkópikus) tárgyvizsgálatát elvégezve mérleget vonhassunk: minél 

több olyan formai és készítéstechnológiai attribútumot sikerül ugyanis elkülöníteni, amelyek az 

egykorú, jól ismert kontinentális európai és skandináv kardoktól eltérnek, illetve azokon 

ismeretlenek, vagy csak szórványosan jelentkeznek, annál valószínűbb, hogy az adott jellegzetesség 

egy másik utat járó kardművességi hagyomány része lehet. Ez a modell természetesen abból az 

axiómából indul ki, hogy a közös – római – gyökereik ellenére az európai „barbár” területek és a 

kelet-mediterráneum kardjai eltérően változtak az idők folyamán. Noha ez a kiindulási pont magától 

értetődőnek tűnik, hiszen a bizánci kardokra minden bizonnyal erős közel-keleti muszlim, steppei, 

továbbá közép-ázsiai és ezeken keresztül áttételesen akár távolabbi, indiai és kínai kardművesség is 

hatást gyakorol(hatot)t, paradox módon, amíg a Kelet-Mediterráneum kardjai az ismeretlenség 

homályába burkolóznak és összevetésük az európai kör termékeivel nem kivitelezhető, az 

elemzésünk alapjául szolgáló axióma is bizonyíthatatlan marad. 

 

3. Bizánci (eredetű) kardok a Kárpát-medence 9-11. századi régészeti leletanyagában? 

3.1. A kunágotai spathion (I-VI. tábla) 

3.1.1. Lelőkörülmények 

A szóban forgó kunágotai kardot tartalmazó sírt – a többi gazdag honfoglalás kori sírhoz 

hasonlóan – nem szakértő kezek tárták fel.  

A Kunágota község határától mintegy másfél kilométerre elhelyezkedő temető e sírjára ugyanis 

1925 januárjában bukkantak rá a helyiek homokbányászás közben.498 A sírt feldúlásáról a község 

jegyzője értesítette Móra Ferencet, illetve elküldte az előkerült tárgyakat. Móra F., miután megtudta, 

hogy a sírból származó aranytárgyakat Szegeden igyekszik értékesíteni egy kunágotai gazda,499 az 

aranytárgyak felvásárlása után kiszállt a helyszínre és ásatást kezdeményezett, elsősorban helyben 

felfogadott napszámosokkal.500 Az 1925 október 10-én kezdődő kutatás Boldog Antal cirokföldjén501 a 

már feldúlt, kardos temetkezésen kívül további öt sírt eredményezett. A feltárás minden kétséget 

kizáróan a korabeli kutatóárkos módszerrel történt – noha erre vonatkozóan nincs egyértelmű 

adatunk –, így a temetőt egy modern hitelesítő ásatás kivitelezéséig nem tekinthetjük teljesen 
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feltártnak.502 A feldúlt első sírt Móra F. újra felásatta, abban azonban apró csonttöredékeken kívül 

egyebet nem talált. A helyiek elmondása szerint a sírban ló csontok is voltak, azok helyzetét azonban 

nem figyelték meg. A sírban fekvő váz korának meghatározását (senilis) Kovács László egy eldugott 

táblázatában találjuk meg, hivatkozás nélkül.503 A teljes temető antropológiai leletanyagából azonban 

Móra F. csak két meg nem nevezett váz koponyáját emelte ki, a többi csontanyagot pedig 

visszatemettette504 – emiatt a Kovács L.-nál található kormeghatározás minden bizonnyal csak elírás 

eredménye lehet. 

A sírból a kardon és markolatszerelékén túl egy, már közvetlenül a bolygatás után elveszett 

csikózabla került elő, a kopony két oldaláról egy-egy arany drótkarika, valamint meghatározatlan 

helyzetű ún- trapéz alakú kengyelpár és négy darab apró téglalap alakú arany lemezecske.505 A sírt 

terminus post quem datálja két bizánci ezüst érme, mindkettő I. Romanos Lakapenos, VII. 

Konstantinos Porphyrogennetos, Stephanos és Konstantinos közös verete. A pénzeket 931 és 941 

között verhették Konstantinápolyban.506 A sírt feldúló napszámosok állítása szerint „ilyen pénzféle 

legalább 60 darab volt a váz mellett a sírban, de amikor felszedték őket, összetörtek, mint az ostya, 

úgy, hogy ez a két darab is csak csorbultan volt menthető”.507 Móra F. megjegyzése, miszerint e 

pénzek inkább vékony nemesfém lemezkék lehették, ma is megállja a helyét. Noha azóta már 

előkerült rendkívül magas számú érmét tartalmazó 10. századi sír (Kiskunfélegyháza, Radnóti utca),508 

de a bizánci érmek viszonylag vastagok, jó megtartásúak (szemben a muszlim érmekkel),509 így 

nehezen képzelhető el, hogy azok így porladtak volna szét. A sírból előkerült három keskeny, igen 

vékony arany szalagocska510 is arra utal, hogy a halotti ruházat vagy lepel (esetleg egyéb szövet) ilyen 

jellegű díszekkel lehetett kivarrva. Mivel a 10. századi Kárpát-medencei leletanyagban ismertek mind 

ún. pénzutánzatok,511 mind arany vagy ezüstlemezből kivágott kör alakú lemezecskék, így 

elképzelhető, hogy a kunágotai sírban e pénzeket utánzó vagy azokra hasonlító lemezek porladtak el 

a homokbányászó helyiek kezén.  

A kard három darabra törve került a múzeumba valamilyen rézötvözetből öntött ellenzőjével 

együtt, azonban markolatgombja még a bolygatás után elkallódott. A falubeliek állítása szerint 

ugyanis a kard vége „valami zöldesfehér almaformájú gömbölyűségben végződött, ami elég nehéz 
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volt”. Ezt azonban az egyik napszámos hazavitte a gyermekeinek játszani, s azok kezén azután 

elveszett.512 A leírásból egyértelműen tekinthető, hogy a kard markolatgombjáról van szó, ami 

minden bizonnyal szintén bronzból lehetett. A tárgy nagy súlyának említése azt valószínűsíti, hogy a 

markolatgomb vagy (a lemezes szerkezetű ellenzővel szemben) tömör lehetett, vagy pedig a 

markolattüske vasa a gombbal mitegy eggyé korrodált, s az adta a tárgy jelentős súlyát. 

A kard a szegedi Móra Ferenc Múzeum régészeti gyűjteményében az 53.170.1 leltári számon 

szerepel, jelenleg az ópusztaszeri kiállításon tekinthető meg. 

 

3.1.2. A penge 

A kard törött, a penge egy része hiányzik, ennek ellenére az eredeti pengealak és hossz 

viszonylag megbízhatóan rekonstruálható. A kard jelenlegi teljes (töredékes) hossza: 65,5 cm; a kard 

teljes tömege 590 gr. 

A penge közepesen korrodált, a korróziós felület rétegesen válik le a megmaradt vasmagról. 

Viszonylag vastag, közelebbről nem azonosítható restaurációs massza fedi a pengét. Feliratnak vagy 

damaszkolásnak nincs nyoma, de a használt vas vagy acél alapanyagnak természetes mintázata 

(lüsztere) sem figyelhető meg makroszkopikusan. A kardot a múzeumba kerülése és 2008 júniusában 

tett személyes tárgyvizsgálatom között valószínűleg többször restaurálták. (A restaurálásról nem 

készült dokumentáció.) Ennek során a penge három töredékét eggyé ragasztották, a köztes, hiányzó 

részeket pedig fekete restaurációs masszával kitöltötték, mintegy egységes, ép penge hatását keltve 

ezzel a szemlélőben. A három pengetöredék ugyanakkor a Móra F. közölt rajza szerint nem is 

pontosan illeszkedett egymáshoz. A restaurálás során másrészt az ellenzőt mozdíthatatlanul a 

pengetőre ragasztották, így jelenleg a pengető-markolattüske átmenet alakja nem vizsgálható. 

Szerencsére a megjelent rajz szerint az ellenző akkor még lejárt a pengetőről, így külön-külön 

kerültek ábrázolásra. Ennek segítségével pengető-markolattüske átmenet alakja meghatározható: a 

pengető derékszögű beugrásának vonalával a markolattüske széle kb. 95-105°-os szöget zár be.  

Az erőteljes korrózió ellenére a penge keresztmetszete viszonylag egyértelműen 

meghatározható: a penge kétélű, lapos, pengevájat nincs. Pengevájat nélküli kard tulajdonképpen – a 

detvai kardpenge kivételével – nem ismert a Kárpát-medence 10. századi leletanyagában: a korszak 

kétélű pengéinek alapvető jellemzője a széles és sekély pengevájat. Ezek még a legtöredékesebb, 

korrodáltabb példányok esetében is kivehetőek. A penge élei majdnem teljesen épen maradtak, 

ennek alapján a penge alakja egyértelműen meghatározható: a penge szokatlanul szélesen indul 

(közel 6 cm-es pengetövi szélesség), szélei közel párhuzamosak, csak enyhén összetartóak – a penge 

szélei csak csak a pengetöredék felétől szűkülnek be erőteljesebben. A szűkülés mértékéből 

hozzávetőlegesen rekonstruálható a penge eredeti hossza: véleményem szerint a pengéből 

maximum az utolsó 7-9 cm-es szakasza (vagyis a csúcsa) hiányzik. Még az általános 80-90 cm-es 

pengehosszal sem számolhatunk, ebben az esetben ugyanis a penge alakja teljességgel abnormális 

lenne. Móra F. ugyanakkor a három darabba tört penge 57 cm-es hosszán kívül további, minimum 40 

centiméternyi hiányzó pengeszakaszt feltételezett, amely kétségkívül téves elképzelés. Ez ugyanis 

egyrészt a meglévő töredékekkel együtt minimum 97 cm-es pengehosszt jelentene – a hozzá társuló 

minimum 10-12 cm markolathosszal összesen 107-109 centiméteres kardot jelentene. Ez azonban 

teljességgel irreális, hiszen a 9-11. századi kardok átlag hossza a legritkább esetben éri el a 100 cm-t. 
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Természetesen a pengeszélek fent jellemzett vonalvezetése (fokozatos szűkülése) is ellentmond e 

feltételezésnek. 

Részletadatok 

A megmaradt pengeszakasz hossza 57,5 cm. A pengető szélessége 5,85 cm, a penge szélessége a 

töredék közepén 5,5 cm, a töredék végén 3,9 cm. A penge átlagos vastagsága szabálytalanul 

váltakozik 0,4 és 0,2 cm között. A markolattüske keresztmetszete szabályos téglalap, megmaradt 

hossza: 5 cm. A markolattüske szélessége 2 cm az ellenző mellett, majd 1,5 cm-re szűkül a mérhető 2 

cm hosszú szakaszon. A markolattüske vastagsága 0,35 cm. 

 

3.1.3. A markolati tok 

Alak és forma 

Az ellenző alakja két, egymástól kiugró bordával elválasztott részre tagolódik: egy kör 

átmetszetű hengerre, ami a markolattüske kezdetét öleli körbe, és egy ellapított, nagyjából ovális 

átmetszetű ’D’ alakú nyúlványra, ami a markolattüske-pengető átmenetet és magát a pengetőt 

borítja. (A továbbiakban az előbbit markolattövi hengernek, az utóbbit pengetövi – ’D’ alakú – 

nyúlványnak fogom nevezni.) A pengetövi nyúlvány nem lapul rá szorosan a a pengére, köztük 

mindkét pengeoldalon 0,5 cm-es távolság található. A markolattövi henger a markolattüskére 

ragasztott/kötözött fa félhengereket szorította össze – ennélfogva meghatározza az egykori markolat 

átmetszetének maximális átmérőjét. A pengetövi nyúlvány szélessége a markolattüske-pengető 

átmenet széleit követve szélesedik ki, de a pengető szélességét alig lép túl, valódi hárító, védő 

szereppel nem bizonyosan nem bírt. Az öntött bronz ellenző tehát valójában nem tekinthető igazi 

ellenzőnek vagy keresztvasnak,513 csak a penge és a markolat tövét borító ún. „markolati toknak”. A 

továbbiakban ezt a meghatározást fogom alkalmazni felváltva a kunágotai, ill. hasonló típusú 

„ellenzőkre” (lásd alább). A cső közepén 1,6 cm széles kivágás található. A kivágás minden bizonnyal 

díszítés, mert az ellenző rögzítésében nincs szerepe: a markolattüskét ott sem üti át szeg. 

Az ellenző másik oldalán a csőrész egy helyen keskeny V alakban behasadt 0,7 cm mélységig, 

valamint a markolattövi henger külső pereméből kitört egy 0,2 cm-es szakasz. Előbbit minden 

bizonnyal, utóbbit biztosan nem tekinthetjük használat közbeni sérülésnek (Kampfspuren). Az előbbi 

sérülés irányából és kis méretéből arra következtethetünk, hogy azt egy, a pengetövi nyúlvány és a 

penge közé becsúszó/beragadó kardpenge törhette ki, pattinthatta le a markolati tok pereméről, 

vagy egyszerűen egy lecsúszó penge marta bele a bronzba. 

 

Készítéstechnikai problémák 

Az ellenző két egybevágó, öntött részből van összeillesztve, a két lemez egymással érintkező 

szélei a penge éleinek megfelelően, azokkal párhuzamosan futnak. Az ellenző anyaga 

meghatározatlan összetételű rézötvözet. Mivel az ellenző teljes külső felületén öntési kéreg (ún. 
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 Igaz, a keresztvas terminus egy bronz anyagú tárgy esetében értelmetlen, de széles körben elterjedt 
használata miatt, a keresztbronz kifejezés helyett az ’ellenző’ megnevezést fogom az alábbiakban használni 
minden, a vastól eltérő anyagú, a pengetőre applikált markolatszerelékre. 
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Gußhaut) eldolgozatlan maradványai figyelhetőek meg, ennek alapján bizonyos, hogy az ellenzőt 

öntötték.514 Az ellenző egész felületén továbbá oxidációs nyomok és az azokat eltüntetni szándékozó 

egyirányú csiszolások nyomai láthatóak. A két féllemez a legapróbb részletekig egyezik, szinte 

tökéletesen egybevágóak, csupán egyetlen aprócska eltérés figyelhető meg közöttük. A pengetövi 

nyúlvány két féllemeze közül ugyanis csak az egyiken található a lezáró, kiugró perem közepén egy 

0,4×0,3 cm-es nagyságú négyszög alakú tag. A két egybevágó féllemez rendkívül pontosan került 

összeillesztésre. 

Egybeöntés? 

A két lemezt egymáshoz rögzítésének egyik lehetséges megoldása a két lemez egyszerre történő 

precíziós öntése, amelynek során a (majdani) két lemezszél érintkező felületei kissé egybefolynak, s 

ezáltal maga a tárgyak anyaga között jön létre a kristályszerkezetek kötése. Az öntési eljárás 

meghatározásában nyomra vezető lehetnek a két lemez pontos illeszkedése következtében kialakult 

rendkívül keskeny vonalak, amelyek a két féllemez között mind a külső oldalukon, mind a 

peremükön, sőt a belső felületükön is megfigyelhetőek. (A keskeny vonal ráadásul a markolattövi 

henger végén résként kissé szét is nyílik.) Ez a keskeny vonal ugyanis egyértelműen jelzi a lemezek 

valamilyen fokú, a készítési eljárás során, annak valamelyik fázisában megvalósult különállását. Ennek 

segítségével számos öntési eljárás kizárható: elsőként mindjárt a homokba öntés, amelynek során a 

valamilyen puhább anyagból egészben kifaragott, vagy éppenséggel egy kész tárgyat alkalmaznak 

modellként. Hasonló a helyzet viaszveszejtéses öntési módszer esetén, amelynek során a 

viaszmodellt agyagköpennyel burkolják, amelynek szárítása és végül kiégetése közben a viaszmodell 

kifolyik és elpárolog, s a kialakult üreg képezi az öntőformát.515 Ilyen öntési eljárás esetén csak az 

képzelhető el a szóban forgó ellenző előállításának vonatkozásában, ha az ellenző viaszból történő 

kifaragása során a két lemez különállóan alakították ki, de még az agyagköpennyel való beburkolás és 

a viaszveszejtést eredményező kiégetés előtt összeillesztették azokat. Természetesen a 

viaszveszejtéses eljárásnál is felesleges a két lemez különálló kifaragásával bajlódni, hiszen a teljes 

markolati tok minden bizonnyal kifaragható egyben: ezzel egyrészt masszívabb, megbízhatóbb 

öntvény készülhet, másrészt nem kell bajlódni a két külön kifaragott viaszlemez pontos 

összeillesztésével. Elképzelhető ugyan, hogy valamilyen okból az ellenzőt mégsem lehetett kifaragni 

egészben (például az alacsony lemezvastagság miatt), de a markolattövi henger végén a két lemez 

között nyíló keskeny rés egyértelműen azt mutatja, hogy ez az eljárás is kizárható – hiszen a külön 

kifaragott lemezek összeillesztésekor ezt bizonyosan összedolgozták volna, vagy ha nem, akkor az 

agyagköpeny kiégetése során a rés megszűnik az öntőüregben és a beöntött olvadt bronz kitöltötte 

volna azt. 

Az egyetlen szóba jöhető eljárás a többtagú öntőformába való öntés.516 Ebben az esetben a két 

lemez közti keskeny vonal valójában öntési varrat, öntési sorja (Gußnaht), ami az öntőformák 

illeszkedésénél alakul ki.517 Ilyen öntést azonban a kunágotai ellenző esetében csak magbelsővel 

ellátott kétrészes öntőformában lehet kivitelezni. Mivel azonban a lemezek belső felületén is jelen 

van az őket elválasztó vékony vonal, ezért a magbelsőnek is két külön részből kellene állnia – tehát 

valójában négytagú öntőformáról lenne szó. Ez minden bizonnyal már az értelmetlen bonyolítások 
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 Bühler 1998-1999. pp. 438-439. 
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 A viaszveszejtéses öntési eljárás leírása: Goldmann 1985. p. 55., Bühler 1998-1999. pp. 429-430.  
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 A módszer leírását lásd Goldmann 1985. pp. 56-58. 
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 Bühler 1998-1999. p. 430. 



255 
 

kategórájába tartozna, hiszen négy öntőforma (két külső forma, és a két belső mag) hajszálpontos 

illeszkedésének kialakítása, és azok elmozdulása nélkül az abba való öntés kivételesen problémás 

lenne. Mivel a fenti öntési eljárások közül ez tűnik legvalószínűbbnek, problematikus 

megvalósíthatósága ellenére sem húzhatjuk ki a potenciális készítési eljárások listájáról.Mivel 

forraszanyag jelenléte egyáltalán nem dokumentálható az ellenző külső felületén (a belső 

természetszerűleg nem látható), és a két lemez között csak az egyik oldal végén látható igen keskeny, 

eltartó rés, ezért a két lemez egymáshoz rögzítése nem történhetett forrasztással. Noha a 

forraszanyagnak a két lemez szélein túlra türemkedő részét természetesen lereszelhették volna, de a 

lemezszélek között meg kellett volna maradjon a forraszanyag, ellenkező esetben a két lemez 

szétválna. (A forrasztásnak ugyanis pont az a lényege, hogy két, összeforrasztani kívánt tárgy 

olvadáspontjánál alacsonyabb olvadási pontú anyagot – ez lehet ún. fémes forrasz, vagy nem fémes-

forrasz – visznek fel a forrasztandó felületekre, majd a forraszanyagot olvadásáig hevítik, a 

felületeket összeillesztik, s ahogy a forrasz lehűl, fizikai kötés alakul ki.)518 Elméletileg ugyan 

elképzelhető olyan forrasztási eljárás, – valójában ez a hegesztés – amelynek során a két lemez 

érintkező széleinek felületét – de csak azt!519 – hevítik fel a rézötvözet olvadáspontjáig, ehhez 

azonban olyan szúróláng és precíziós eszközök szükségeltetnek, amik aligha állhattak rendelkezésére 

egy 10. századi ötvösnek. 520 

Forrasztás? 

Az ellenző markolattüske felőli lezárását a lemezek illeszkedésénél aprólékosan megfigyelve, az 

ellenző belső felülete felől olyan jelenség tűnik fel, ami esetlegesen segíthet a továbblépésben. 

Mindkét oldalon ugyanis a lemezek vastagságánál jóval vékonyabb, amorf alakú, és amennyire 

megállapítható, a lemezek anyagával valószínűleg megegyező színesfém öntecsecske (?) található. A 

henger átmetszetének egyik oldalán pontosan az illeszkedő lemezszélek belső felületén helyezkedik 

el, mindkét irányban kb. 0,1-0,2 cm-re kihúzódva. A másik oldalon az anyagdarabocska jóval 

amorfabb, de ott is csak a két összeérő lemezszélre korlátozódik a kiterjedése, szinte ugyanakkora 

szélességben – igaz, nemcsak a belső felületen, de a peremen is megtalálható. (A jobb híján itt 

öntecsecskének nevezett amorf anyagdarabok hosszanti kiterjedésének megállapítására a vizsgálat 

során sajnos nem kerülhetett sor, mivel csak az adatfelvétel után, a nagyfelbontású fényképek 

vizsgálata során figyeltem fel a jelenségre.) Az amorf anyagdarabok értelmezése igen problematikus: 

noha korábban kizártuk a forrasztás lehetőségét, most mégis leginkább forraszanyagként 

azonosíthatnánk őket – a leginkább az anyag színe, tapintása alapján ítélő  makroszkópikus 

anyagmeghatározás természetesen pontatlan, csakis az anyagösszetétel kémiai vizsgálata döntheti 

el, hogy a szóban forgó anyag olvadáspontja alacsonyabb-e az ellenző két lemezénél, s ennélfogva 

alkalmas-e a forraszanyag szerepének betöltésére. Még pozítív eredmény esetén is problémás marad 

az anyag forraszként való meghatározása, hiszen a forrasztást ez esetben belülről kellett volna 

elvégezni fizikailag, ami ugyan többé-kevésbé kivitelezhető (forraszanyag felkenése után az egész 

tárgy izzásig hevítése, majd a forrasz megolvadása után lehűtése), de nem ad magyarázatot arra, 

hogy miért csak a lemezbelsőre vitték fel az anyagot, a lemezek érintkező széleire pedig nem? Ezzel 

ugyanis alighanem kevésbé megbízható rögzítést értek el, mintha nagyobb felületen történik a kötés 
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 A forrasztás közel egykorú leírását megtalálható Thephilus presbyter schedula deversarum artium című 
munkájában: Theophilus 1986 pp. 94., 103-104. és 145-46. 
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 Ellenkező esetben ugyanis a lemezek szélein az anyag folyásának nyomai lehetne megfigyelni. 
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 A szóba jöhető készítési technikák értelmezésében, valamint egyéb öntéstechnikai kérdésekben nagy 
segítségémre volt Schwarz Dávid ötvös, akinek ezúton is szeretném megköszönni szíves segítségét. 
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– különösen érdekes ez egy olyan elvárhatólag komoly fizikai igénybevételnek kitett tárgy esetében, 

mint egy kard ellenzője. Logikus magyarázat lenne, ha csak a szétnyíló oldalon találnánk az anyagot: 

ebben az esetben ennek javítására tett megoldásról beszélhetnénk, – igaz, ez a két lemez egymáshoz 

rögzítésének kérdését újból felvetné. Sajnos az ellenző pengető felőli oldalán az egyik lemezszél 

megsemmisült, a másik oldalon azonban hasonló nyomokat is felfedezhetünk, noha a helyzet nem 

olyan egyértelmű, mint a markolattövi henger esetében. A legvalószínűbbnek tehát mégis a 

valamilyen forrasztással, pontosabban megolvasztott fémmel történő kötés tűnik lemezek 

rögzítésének megoldására. Ebben az esetben a két lemezt természetesen külön-külön öntötték, akár 

viaszveszejtéses eljárással, akár kéttagú öntőformában (amennyiben tökéletesen eltávolították az 

utóbbi esetében jelentkező öntési varratokat). Itt kell megjegyeznünk, hogy mivel a markolati tok két 

fél lemeze nem tökéletesen egybevágó, ezért a két lemez öntéséhez két különböző öntőformát 

kellett használni. 

Részletadatok 

A markolati tok teljes hossza 5,65 cm. A markolattövi henger hossza 2,7 cm, vastagsága 0,15 cm. A 

henger keresztmetszete majdnem szabályos kör alakú, átmérője 3,05×2,8 cm. A henger a pengetövi 

nyúlvány felé enyhén szélesedik, a két tagot elválasztó peremnél átmérője már 3,2×3 cm. A hengert 

lezáró kiszélesedő perem vastagsága 0,22 cm. A kiszélesedő perem a markolati tok két lemezének 

illeszkedése helyén, valamint a kört eszerint negyedekre osztó másik két ponton kicsúcsosodik. A 

markolatot egykor alkotó két fa félhenger átmetszete félkör alakú, a markolattövi henger valamint a 

markolattüske távolsága alapján egykori magasságuk 1,15-1,15 cm volt. A pengetövi nyúlványt és a 

markolattövi hengert egy 0,2 cm széles, a lemez felszínéből alig 0,1 cm-re kiugró belső perem 

választja el. 

A pengetövi nyúlvány legnagyobb szélessége: 7,4 cm, hossza: 2,9 cm, magassága 2 cm, a lemez 

vastagsága 0,2 cm. A nyúlványt a penge felőli végét lezáró külső perem méretei egyeznek a markolati 

tok két tagját egymástól elválasztó perem méreteivel. A pengetövi D alakú nyúlvány és a penge közti 

távolság mindkét pengeoldalon 0,5-0,55 cm. A pengető éle és a pengetövi nyúlvány belső fala közti 

távolság egy helyen mérhető, ott 0,6 cm. A váll penge felőli végét díszítő kettős félkör alakú 

kiugrások közül kettő töredékes (ellentétes oldalakon). 

 

 

3.1.4. Értékelés – a kunágotai kard helye a 9-11. századi kardok között 

A kardpenge 

A kunágotai kard nemcsak szokatlan alakú, anyagú és készítési technikájú ellenzőjével (valójában 

markolati tokjával) tér el a 10-11. századi Kárpát-medence összes többi kardjától, hanem pengéjének 

kialakításával is. A tárgytechnikai elemzés során ugyanis megállapíthattuk, hogy a penge meglepően 

rövid (kiegészítve 70 cm alatt), azonban szélessége megegyezik a korszak többi kardján mért átlagos 

szélességgel (5 cm fölött a pengetőnél). Érdemes megjegyezni, hogy a kialakítás ezen arányai így egy 

minden valószínűség szerint neheze(bbe)n forgatható, súlyosabb, kiegyensúlyozatlanabb kardpengét 

eredményeztek. A penge keresztmetszetének lapos, pengevájat nélküli kialakítása jelenti azonban a 

legjelentősebb eltérést a kunágotai kard és a Kárpát-medencéből ismert egykorú többi kétélű kardok 

pengéi között. A kardpenge e sajátos jellemzői teljességgel egyediek a felmért leletanyagban: a 

Kárpát-medence 10-11. századi (ép) kardpengéi egytől egyig 70 cm fölöttiek és természetesen 
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pengevájattal ellátottak. (Hasonlóságot is találni azonban a kunágotai kard és egykorú társai között – 

itt azonban egyedül csak a pengető-markolattüske átmenet kialakításának alakját említhetjük, amely 

nem különbözik sem a Kárpát-medencei, sem a nyugat-európai formáktól.521) A kunágotai kardpenge 

fent elemzett egyedi attribútumai azonban nemcsak a felmért Kárpát-medencei kardpengék körében 

számít kirívónak: azok nem találhatóak meg sem az egykorú,522 sem a kissé korábbi,523 sem a 

későbbi524 európai leletanyagban sem. Mindössze egyetlen 9-10. századra datálható, biztosan 

pengevájat nélküli kardpengéről tudunk, éppen a Kárpát-medencében, amely markolatszereléke, 

általános pengeformája és méretei alapján egyértelműen az európai-skandináv formákhoz tartozik: 

ez a detvai példány. Mivel a penge keresztmetszete lapos és nem csúcsban végződő ovális, ezért a 

kardpenge jelenlegi formájában (de természetesen nem állapotában) mindenféle formai, szerkezeti 

átalakítás nélkül is alkalmas lenne pengevájat kialakítására. Ugyanakkor éppen emiatt köthetjük 

feltehetőlkeg a detvai penge készítését egy helyi, lokális kovácshoz, aki valamilyen okból 

elmulasztotta a kovácsolás utolsó fázisaként a penge szimmetriatengelyébe ütni a pengevájatot. 

A kunágotai kardpenge fő tulajdonságai tehát (hossz-szélesség arány és pengekeresztmetszet) 

mindenképpen a 9-11. századi Nyugat-, Észak- és Kelet-Európában egyaránt uralkodó – eredetében 

egyébként népvándorláskori germán525 – kétélű kardpenge típusoktól eltérő hagyományra és 

eredetre utalhatnak. Nem zárható ki természetesen az sem, hogy a kardpengét egy gyenge 

képességű, helyi (?) kovács készítette, azonban a markolati tok készítéstechnikájának kifinomultsága 

ennek ellentmond. Fontos megemlíteni, hogy a Kárpát-medencei leletanyagban egyetlen bizonyosan 

helyi kovácsolásúnak tartható kard található, amely a Vörs-Papkert B temető 167. sírjából került elő. 

A vörsi kard azonban csak markolatszerelékének egyedi, párhuzam nélküli szerkezete alapján 

tekinthető helyi, regionális kovácsolás eredményének, pengéjének szokványos kialakítása azonban 

semmiben sem különbözik a korszak többi kétélű pengéjétől. Ugyanezzel a helyzettel találkozunk a 9-

11. századi európai kétélű kardok koinéjának bizonyítottan helyi, regionális készítésű 

kardcsoportjainál, amiket a kutatás határozottan elválaszt a közmegegyezés szerint a Karolingok és 

Ottók birodalmában vert összes többi kardpengétől.526 Az első ilyen csoportot Anatolij Nikolájevics 

Kirpicsnyikov határozta meg, oroszországi, illetve ukrajnai kardokon található, kovácsolásra utaló cirill 

betűs szláv nyelvű pengefeliratok (КОВАЛЬ, ЛЮДОТА és ЛЮДОША) vizsgálata alapján.527 A második 

csoportot az intenzív kutatások528 nyomán egyre jobban kibontakozó skandináviai vasfeldolgozás és 

fegyverkovácsolás termékei alkotják. Ugyan a feldolgozók a legújabban közölt svédországi Helgö 

lelőhelyen feltárt hosszú életű kovácsműhelyekben („Building group 2”) előkerült fegyverek, köztük 
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244. Továbbra is tartja magát a kutatásban például az a nézet, miszerint az VLFBERHT feliratos pengéket 
kizárólag a kontinensen készítették (Stalsberg 2008.), annak ellenére, hogy kovácstechnológiai vizsgálatok 
egyértelműen megállapították, hogy pengefeliratok készítése egyszerűen és könnyen kivitelezhető, nem igényel 
különösebben magas szakértelmet (Andresen 1993). 
527

 Kirpicsnyikov 1965. pp. 198-201. A. Kirpicsnyikov megállapítása a Kijevi Rusz saját fegyvergyártásáról a 10-
11. században alapozta meg annak a lehetőségét, hogy V. M. Zocenko a Kelet-Balti területek kard- és 
fegyverleleteinek egy részét kijevi exportterméknek tekinthesse (Zocenko 1983.). 
528

 Pl. Schietzel (szerk.) 1971., Müller-Wille 1973b., Westphalen 1989. és Munksgaard 1984. 
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kardok esetében kételkednek az előkerült damaszkolt pengéjű példányok helyi készítésében, de az 

egyszerűbb, damaszkolatlan pengéket minden kétséget kizáróan a helyi kovácsok is képesek voltak 

előállítani.529 Számunkra azonban most az a fontos, hogy mind a keleti, mind az északi régióban 

helyben előállított 10-11. századi kardok pengéi közös formai attribútumokat mutatnak: 

pengevájattal ellátottak, hossz-szélesség arányaik pedig a többi, kontinensről származónak minősített 

pengék arányával pontosan megegyeznek. 

A kunágotai kardpenge tehát kialakítását tekintve egyértelműen kiválik a vele egykorú európai 

kétélű kardok formailag egységes koiné-jából. A penge formai különállása ugyanakkor természetesen 

csak az első lépés lehet a kardpenge különállásának meghatározásában, hiszen a penge készítésének 

technológiája fontos egyezésekre, hasonlóságokra, vagy különbségekre mutathatna rá. Azok a 

metallográfiai vizsgálatok, amelyek a „népvándorlás” és Merowing kori példányok elemzése530 után 

újabban egyre inkább tért nyernek az ún. „viking” kori kardok kutatásában,531 megfelelő 

összehasonlító és kontroll anyagot szolgáltathatnának is a kunágotai kard hasonló vizsgálatához. 

Csakis metallográfiai vizsgálattól várhatóak ugyanis olyan eredmények, amelyek felfedhetik a szóban 

forgó kardhoz felhasznált nyersanyag összetételét, továbbá a penge kovácsolása, edzése során 

alkalmazott technológiát – ezáltal hasonlóságát vagy eltérését a Kárpát-medencében és Európában 

uralkodó pengetípusokhoz.532 

 

A markolati tok 

A két lemez nagy pontosságú egyezése, a szándékos eltérést kivéve tökéletes egybevágósága, 

valamint a külön öntött lemezek forrasztással történő egymáshoz rögzítése vagy a tökéletesen 

összeillesztett két- vagy négyrészes öntőforma igen magas szintű öntési és ötvös szakértelmet, 

ügyességet feltételez. Az ellenző sorozatgyártásáról éppen a kifinomult és bonyolult 

készítéstechnológia miatt valószínűleg nem beszélhetünk. E bonyolult öntési és rögzítési eljárás 

teljességgel szokatlan, mondhatni idegen az egykorú Kárpát-medencében használt öntéstechnikai 

eljárásoktól.533 A honfoglalás kori leletanyagban ugyanis az ötvös készítette termékek egy része a 

rendkívül egyszerű, olcsó, de többségében viszonylag rossz minőségű termékeket előállító, 

sorozatgyártásra is alkalmas préseléssel készült (pl. ún. ruhaveretek), többségüket (öv- és 

lószerszámveretek, tarsolyveretek, stb.) azonban ún. kipörgetett viaszveszejtéses eljárással (thin-
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 Thålin-Bergman 2005a., Thålin-Bergman – Arrhenius 2005. pp. 81-82. 
530

 Például Emmerling 1967., Emmerling 1971., Arrhenius 1982., La Salvia 1998., Daim et al 2005., Gilmour 
2007. A középkori kardok metallográfiai vizsgálatára még kevesebb példát találni: Williams 1977. Átfogó munka 
a 39 darab 6-12. századi kardot vizsgáló Tylecote-Gilmour 1986. pp. 123-252. 
531

 Edge-Williams 2003., Mehofer 2007a., Jiří- Jiří 2006. és Williams 2009. Thålin-Bergman 2005b. pp. 74., 92., 
100. 
532

 10-11. századi Kárpát-medencei kovácsolt vas fegyveranyagon mindezidáig rendkívül kevés metallográfiai 
vizsgálatot végeztek el: Hegedűs 1960. pp. 122-123., 126-127. (5 db nyílhegy), Gömöri 2000. pp. 280-282. (1 db 
szablyapenge), Mehofer 2007b. (1 db szablyapenge). 
533

 Az alábbiakban Bollók Ádám 10. századi Kárpát-medencei művészetével foglalkozó doktori dolgozatának az 
„Alkalmazott technikák” című fejezetében a honfoglalás kori Kárpát-medencében alkalmazott ötvös 
módszerekről írott eredményeit foglaltam össze röviden. Bollók 2010. Az ő elemzésének ismerete nélkül a 
kunágotai ellenző készítéstechnikai szempontú különállása meghatározhatatlan maradt volna számomra, ezért 
különösen hálásan köszönöm, hogy elérhetővé tette számomra kézíratát. 
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casting) öntötték különféle igen folyékony rézötvözetekből és ezüstötvözetekből.534 A Kárpát-

medencében készült ötvöstárgyak – technológiai – csúcsát a domborított-vésett-poncolt tárgyak 

(tarsolylemezek, hajfonatkorongok, szablyaveretek) jóval szűkebb köre jelenti. Az ötvöstechnikai 

eljárással készült tárgyaink döntő többsége készítéstechnikai szempontból egységesnek, 

pontosabban egysíkúnak és egyszerűnek tekinthetők, hiányoznak a magasabb szakértelmet igénylő 

módszerek: a niello, az ezüst-inkrusztáció, a tausírozás, a filigrán, a granuláció, az email berakás. 

Variációra inkább a felhasznált ornamensek spektrumában, mintsem a készítéstechnikai 

finomságokban törekedtek a helyi ötvösök. Így rendkívül ritka a több részből összeillesztett-készített 

tárgy, általában igyekeztek ugyanazon anyagból kialakítani a teljes terméket. 

Éppen ezért emelkedik ki készítéstechnikai szempontból, ebből a viszonylag alacsonynak 

értékelhető szintből a kunágotai kard markolati tokja, hiszen azt akár többtagú öntőformában 

készítették, akár külön-külön öntött lemezeit forrasztották össze, jóval magasabb, bonyolultabb 

készítéstechnikai szintet képvisel, mint a Kárpát-medencei helyi készítésű darabok döntő többsége. 

További fontos szempont az ellenző készítési technika kivitelezésének vizsgálata: a pontos illesztések, 

a majdnem tökéletesen, de mégsem teljesen pontosan egybevágó öntött lemezek kivitelezése, a 

feltételezhető belső oldali, a lemezek közé nem kiterjedő forrasztás szakértelemről, mégpedig 

magasszintű, begyakorolt tudásról árulkodik. Természetesen e mesterségbeli tudás ugyan nem 

egyedülálló, de nem is megszokott (vö. a csúcsdaraboknak tekinthető Kárpát-medencei termékek 

alacsony számával). A kunágotai markolati tok tehát elsősorban készítéstechnikájával, de részben 

annak kivitelezésével is kiemelkedik a Kárpát-medencei ötvöstermékek közül: így más hagyományú, 

más készítéstechnikákat is ismerő és gyakorló ötvös keze munkájának tarthatjuk. 

 

Bronz markolatszerelékek a 10. századi Kárpát-medencében 

A kunágotai karddal egykorú, tehát 10. századra keltezett Kárpát-medencei leletanyagban 

találhatóak rézötvözetből készült, öntött ellenzők – mégpedig egyenes pengéjű egyélű kardok, illetve 

ívelt pengéjű szablyák markolatszerelékeként, de szórványosan feltűnnek döntött markolatú kétélű 

kardokon is. Noha mennyiségük jóval alatta marad a vasból kovácsolt ellenzőkének, de 20 alatti 

számukkal így is jelentős csoportot képviselnek a Kárpát-medencei leletanyagban. Az újabban 

előkerült leletanyag sem változtatta meg alapvetően területi eloszlásuk – még Kovács László által 

felfedezett535 – többé-kevésbé világos elkülönülését a vasból kovácsolt példányokétól.  A rézötvözet 

ellenzők azonban érdekes módon éppen a Felső-Tisza vidéken nem jelennek meg, ott, ahol 

egyébként szinte minden 10. századi tárgytípus tömörül. Ezzel szemben a Kisalföld területén, a 

Dunántúl északi felén, valamint a Duna-Tisza közének északi részén jellemzőek. Egy példány ismert 

Erdélyből, illetve kettő (Arad és Gádoros 1. sír) a Körös-Maros közéről, pont Kunágota közeléből. Az 

szóban forgó kis régióban tehát nem volt ismeretlen rézötvözetből készült ellenzők használata. 

Ugyanakkor a Kárpát-medencei bronz ellenzők kivétel nélkül egy darabból öntöttek (tömörek és nem 

lemezes szerkezetűek), mégpedig viaszveszejtéses eljárással – erre utal egyrészt az ellenzők bonyolult 

tagolása és keresztmetszete, másrészt az öntési varratok hiánya. A kunágotai markolati tok azonban 
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 Az idáig egyetlen anyagösszetételi vizsgálatot Kárpát-medencei honfoglalás kori tárgyakon a mainzi Römisch-
Germanisches Zentralmuseum munkatársa, Susanne Greiff végezte 2006-ban mikor-röntgenfluerszcens 
analízissel (μ-RFA). Eredményei mindezidáig publikálatlanok, a vizsgálatról készített jelentését (Greiff 2006.) 
Révész László szívességéből ismerhetem, segítségért ezúton szeretném kifejezni köszönetemet. 
535

 Kovács 1982. p. 245. Taf.5. 
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a szerkezeti és készítéstechnikai eltérésen túl alapvető formai, feltehetőleg funkcionális különbséget 

is mutat (ennek kifejtését lásd a következő pontban). Nem tekinthetjük tehát a 10. századi 

szablyákon, döntött markolatú kardokon és egyélű kardokon megjelenő öntött bronz ellenzőkkel egy 

csoportba tartozónak: közös pontjuk csupán az anyaguk hasonlósága. Természetesen 

anyagösszetétel vizsgálat akár komolyabb különbségre is fényt deríthet. A rézötvözetből öntött 

ellenzők jelenléte és ismertsége az egykorú Kárpát-medencében tehát legfeljebb azt eredményezte, 

hogy nem tekinthettek a kunágotai példányra annyira különleges és szokatlan tárgyként. 

 

Bronz markolatszerelékek az egykorú Európában 

A kunágotai kard markolati tokjának rézötvözet anyaga nem ismeretlen az egykorú Európában 

domináns markolatszerelékek esetébens sem. Ezek köréről legutóbb Alfred Geibig értekezett 

röviden.536 Gyűjtése szerint bronzból öntött markolatgombok és ellenzők elsősorban az ún. Petersen 

W típusú (=Geibig Kombinationstyp 11), markolatszerelékekre jellemzők,537 amelyek tulajdonképpen 

a Petersen-féle U, V és X típusok bronzból készített másai, mint pl. a Schlei folyóból előkerült darab 

(Schleswig, Németo.).538 Bronzból öntött markolatszerelékek ugyanakkor megjelennek a Petersen O 

típus I. variánsai539 (=Geibig Kombinationstyp 9) között, de különösen gyakoriak a Petersen-féle Z 

típus, valamint annak különböző altípusai és helyi variánsai (pl. ún. Piast-T és helyi rusz A) között is.540 

Jóval kevesebb példányt sikerült felgyűjtenünk Petersen S típusából.541 E 9-11. századra keltezhető 

rézötvözetből készült markolatszerelékek elterjedési területe és sűrűsége csak részben egyezik a 

„viking” kétélű kardok által mutatott képpel.542 Míg előbbiek ugyanis elsősorban Észak-Európában, 
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 Geibig 1993. pp. 222-223. 
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 A típusra lásd: Petersen 1919. pp. 156-157. A típus bronz markolatszerelékeinek listáját lásd Geibig 1993. 10. 
lábjegyzetében (Bredvold, Hundstad, Sør-Braud [Norvégia]; Stångebro [Svédország]; Schlei-Schleswig 
[Németország]), továbbá Jan Petersen nyomán: Øksendal, Onsøien, Rygg, Vambeim, és Ukj. st. (Norvégia), 
összesen tíz példány. 
538

 Müller-Wille 1977. Abb. 19/1-2. és p. 64. 
539

 A típusra lásd: Petersen 1919. pp. 126-127. A típus bronz markolatszerelékeinek listáját (tíz példánnyal, lásd 
Geibig 1993. 8. lábjegyzetében: ismeretlen lelőhely, Haddebyer Noor, Schuby, Sierksdorf [Németország]; 
ismeretlen lelőhely [Nagy-Britannia]; Kaldárhöfða [Izland]; Gislevold, Vangsenes [Norvégia]; Rya, Skanör 
[Svédország]) egy bronz ellenzővel egészíthetjük ki a gotlandi Hemse-ből (Thunmark-Nylén 1998. Tafel 231/3). 
540

 A Z típusra lásd: Petersen 1919. pp. 175-177., a Piast-T-re: Sarnowska 1955. pp. 304-305. és Nadolski 1954. 
p. 25., a helyi A altípusra: Kirpicsnyikov 1966. pp. 34-36. A típusok bronz markolatszerelékeinek listáját 
(összesen hat példánnyal, lásd Geibig 1993. 11. lábjegyzetében: Haithabu [Németország]; Berg-Vaerdalen, Bø 
[Norvégia]; Skillingsmark [Svédország]; Segevold [Lettország]; Foscsevataja [Ukrajna]), egy lengyelországi 
(Ostrożnica) markolatgombbal (Sarnowska 1955. p. 291., Rys 26.), egy svédországi, gotlandi (Tingstäde) 
ellenzővel (Thunmark-Nylén 1998. Tafel 231/4.), egy finnországi (Suontaka, Tyrväntö, Häme) 
markolatszerelékkel (Wikinger, Waräger, Normannen 1992. p. 286., cat. nr. 220), végül két ukrajnai 
(Karabcsijev, Kijev) markolatszerelékkel (Kirpicsnyikov 1966. Таб. XI-XII.) egészíthetjük ki. (A suontakai kard 
mellesleg azért rendkívül izgalmas, mert az egyetlen olyan női sír amelyből ún. viking kard került elő.) 
541

 A típusra lásd: Petersen 1919. pp. 175-177. A Holger Arbmann és N. O. Nilsson által közölt ismeretlen 
lelőhelyről származó, franciaországi példányon (Arbman-Nilsson 1968. Fig. 171.) kívül a romániai Păciul lui 
Soare lelőhelyen feltárt szórvány öntött bronz markolatgombot (Popa 1984.), a svédországi Fole-Sojdeby 
(Gotland) területén 1990-ben előkerült markolatgombot (Thunmark-Nylén 1998. Tafel 231/5.), valamint egy 
finnországi (Pahnainmäki, Kalvola, Häme) markolatszereléket (Wikinger, Waräger, Normannen 1992. pp. 288-
289., cat. nr. 230) sorolhatjuk ide. Nem mellékes megjegyezni, hogy a Păciul lui Soare-i és a Fole-Soydeby-i 
példányok magas fokú formai egyezést mutatnak. 
542

 Noha e kardok összeurópai chorologiáját még nem térképezte fel a kutatás, a különböző típusok illetve 
régiók egy-egy elterjedési térképe alapján többé-kevésbé megbízható képet vázolhatunk fel: egyes országokra, 
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Skandináviában kerülnek elő nagyobb számban, de a kontinentális Európa területein, valamint a Brit-

szigeteken csak egy-egy szórványos példánnyal képviseltetik magukat, addig az utóbbiak – vagyis az 

ún. viking kardok általában – mind Skandináviában, mind Nyugat-, Közép- és Kelet-Európában 

egyaránt nagy számban megtalálhatóak. E markolatszerelékek tehát éppen abból a közép-európai 

régióból (illetve tágabb értelemben a koninentális Európából) hiányoznak, illetve tűnnek fel 

sporadikusan, ahol a kunágotai kard előkerült. 

A bronzból készített markolatszerelékek használata tehát inkább észak-európai 

jellegzetességnek tekinthető, ráadásul kizárólag a 10-11. századra datált markolatszerelékeken fordul 

elő: a Karoling kori, 9. századi kardok között egyetlen egy bronz szerelékes példány sincs (de a 

korábbi, népvándorláskori kardok között sem), noha e kardok szerves tipológiai előzményei a 10-11. 

századi formáknak. A bronz markolatszerelékek kis példányszáma, előzmény nélküli feltűnése, 

viszonylag szűk elterjedési köre, valamint az, hogy minden egyes ilyen példány gazdagon díszített és 

tulajdonképpen egy vasból kovácsolt jóval elterjedtebb típus bronzból készült „másolata” 

egyértelműen arra mutat, hogy ezek a markolatszerelékek ahhoz a tendenciához csatlakoznak, amely 

a kard természetesen magas értékével párhuzamosan, a markolatszerelék reprezentativitásának 

fokozása érdekében a korban már szinte kizárólagosan kovácsolt vasból készült és eredetileg 

gyakorlati funkcióval rendelkező markolatszerelékek meglévő formáit különféle, gyakorlati 

szempontból kevésbé effektív vagy tartós, de különleges anyagokra543 ülteti át és kiterjedt díszítéssel 

látja el.544 A folyamat már a 9. századi példányok esetében megindult, amint ezt a Rostock-

Dierkowban feltárt ötvösdepó részeként talált öntött ezüst markolatszerelék tanúsítja.545 Ezzel 

                                                                                                                                                                                     
régiókra lásd pl. Brit-szigetek: Wheeler 1927. Fig 14.; Hollandia: Ypey 1984. Abb. 4.; Németország 
vonatkozásában általánosan: Geibig 1991. Abb. 42-54.; Peene-folyásvidéke: Herfert 1978. Abb. 5.; 
Lengyelország: Sarnowska 1955. p. 298.; Horvátország és Szerbia: Vinski 1983a. Tab. I.; Belorusszia: Plavinski 
2009. Рис. 1.; Ukrajna és Oroszország: Kirpicsnyikov 1961. Рис. 1. és idem 1966. Рис. 11. Az VLFBERHT-
pengefeliratos kardok összeurópai elterjedése: Stalsberg 2008. Karte 1. A 10-11. századra keltezett kardtípusok 
(valójában csak markolatszerelékek formai klasszifikációs csoportjai) közül csak a Petersen S-típus elterjedése 
került felmérésre: Müller-Wille 1972. Abb. 20-21. és idem 1973a. Abb. 20., szemben a 9. századi, intenzívebben 
kutatott ún. Karoling kardtípusokkal (ezek nyugat-európai és skandináviai elterjedéseit lásd: Müller-Wille 1982.  
Abb. 11., 22., 29/1-3. [Petersen K típus, Menghin/Müller-Wille Haldenegg, Mannheim, Biskupija-Medvedička, 
Mannheim-Speyer, Sondertyp 1-2. típusok] és Menghin 1980. Abb. 27., 29.-30. [Petersen B, Menghin Schlingen, 
Immenstedt és Altjührden típusok], továbbá Ausztriában e típusok: Szameit 1986. Karte 1-2., Horvátország és 
Szerbia vonatkozásában: Vinski 1983b. Abb. 1. és Jelovina 1986. Abb.1.). Csupán egyetlen, országokon átívelő 
térképezési próbálkozás került közlésre (Marek 2005. p. 157.), az azonban 8-tól a 12. századig minden (ismert) 
kardot térképre vitt Kelet- és Közép-Európában, így munkája szempontunkból nem teljességgel releváns. Az 
általános feltérképezés hiányának oka feltehetőleg az lehet, hogy a kardok jelentős része Európában nem 
régészeti kontextusból származik, hanem magángyűjteményekben, régi múzeumi anyagokban található, 
ismeretlen-meghatározhatatlan lelőkörülménnyel, így jelenlegi őrzési helyük nem hordoz chorologiailag 
értékelhető információt. (Különösen sokatmondó e szempontból Alfred Geibig németországi összelterjedési 
térképe (Geibig 1991. Abb. 42.), melyen a különböző forráskritikai értékkel bíró kardokat külön jelezte.) 
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szemben a kunágotai kard sima, nagy felülete, amely egyébként vonzhatná az ornamenseket, 

teljességgel díszítetlenül maradt. Fontos megjegyezni, hogy amíg a bronzból készített „viking” 

markolatszerelékek többsége minden bizonnyal csak reprezentációs célokat szolgált, tényleges, aktív 

harci használatuk nem feltételezhető,546 addig a kunágotai kard esetében éppen a markolati tokon 

találhatjuk a bizonyítékát annak, hogy a pengét legalább egy alkalommal gyakorlati céllal forgatták. 

Az ún. viking markolatszerelékek e bronzból készített csoportja formai tekintetben is alapvető 

eltéréseket mutat a kunágotai markolati tokkal. Előbbiek ugyanis tényleges keresztvasoknak 

tekinthetők, közepükön a markolattüske számára kialakított áttöréssel, a penge felőli oldalukon 

pedig általában a pengető vállainak megülésére lemélyített vájattal. A keresztvas tehát esetükben 

szorosan körbefogja a pengető-markolattüske csatlakozását. Ezzel szemben a kunágotai markolati tok 

nem tekinthető a pengére merőleges, kétoldali szárral, nyúlvánnyal rendelkező ellenzőnek, ráadásul 

ovális keresztmetszete és lemezes szerkezete közvetlenül csak kis felületen érintkezik a pengetővel-

markolattüskével: a penge keresztmeszetének vonala mintegy a markolati tok ovális átmetszetének 

tengelyeként szerepel. 

A fent körvonalazott, rézötvözetből készült markolatszerelékek ugyanakkor készítési technikájuk 

révén még kapcsolódhatnának a kunágotai markolati tokhoz. Ezek közül azonban egyedül a Păciul lui 

Soareben előkerült markolatgomb készítési technikája ismert. A tárgyat közlő Radu Popa szerint 

markolatgomb öntött bronz, amelynek felületére – skandináv jellegű – szalagfonat ornamentikával 

díszített ezüst lemezeket kalapáltak, applikáltak, lemélyedő részeit pedig tűzarany bevonattal látták 

el.547 A markolatgomb újabban közölt színes fényképe alapján azonban egyértelműnek tűnik, hogy a 

teljes markolatgombot tűzaranyozták, s csak erre került a vékony ezüst lemez.548 Noha a szerző nem 

részletezi az öntés technikáját, de a markolatgomb belsejéről (vagyis a markolattüske felőli oldaláról), 

valamint felülről készített fényképek549 szerint a markolatgomb üreges, öntési varratok (Gussnaht) 

pedig nem láthatóak. Noha az öntési varratokat utólagosan eltávolíthatták reszeléssel, csiszolással, 

de az öntvény belseje, keresztmetszete, továbbá külső felületének összetett tagolása azt 

valószínűsíti, hogy a markolatgombot viaszveszejtéses eljárással öntötték. A viaszveszejtéses öntési 

eljárás használata jól dokumentálható az egykorú Skandináviából,550 kérdéses ugyanakkor, hogy a 

szóban forgó tárgy hol készülhetett – nem zárható ki ugyanis sem Kelet-, sem Észak-, sem Nyugat-

Európa, de még a helyi, balkáni gyártás sem. Természetesen ezen egyetlen markolatgomb készítési 

technikájának valószínűsíthető meghatározása nem vetíthető ki a teljes körre, azt azonban meg kell 

jegyeznünk, hogy a kunágotai ellenző készítéstechnológiája (két részből összeállított; többtagú 

öntőformában öntött, vagy viaszveszejtése öntés és forrasztás) szintén a különbséget mélyíti a 

kunágotai példány és a „viking” csoport között. Végül, mivel mind a fenti bronz markolatszerelékek, 

mind a kunágotai markolati tok anyagvizsgálata még várat magára, ezért e tárgyak 

összehasonlításának sajnos épp e legalapvetőbb fontosságú szempontja nem értékelhető. 

Funkcionális különbség? 

A kunágotai markolati tok kialakítása további, mind az ún. viking bronz ellenzőkkel, mind a 

Kárpát-medencei ún. szablyaellenzőkkel szemben megállapíthatott készítéstechnikai, szerkezeti, 
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formai eltéréseken túlmutató különbség megállapítását is lehetővé teszi. Az ugyanis, hogy a 

kunágotai markolati tok szélei szinte közvetlenül követik a markolattüske-pengető átmenetet, vagyis 

hogy a tok nem rendelkezik a penge tengelyére merőleges irányítású szárakkal, egyértelműen 

funkcionális magyarázatú hiányosságot jelent. Ezzel szemben, mind a szablyaellenzők, mind a 

„viking” kardok ellenzőin a penge tengelyére merőleges irányítású szárak dominálnak, sőt, a 

kontinentális és skandináv európai hagyományú kétélű kardok esetében a keresztvas egyre 

hangsúlyozottabbá, hosszabbá, jellemzőbbé vált a tipológiai változás során,551 ráadásul a 

vívástechnikai rendszerek kialakulásával a középkor későbbi századaira a passzív védelmen kívül 

komoly, akár aktív, támadó szerepet is nyert. A kunágotai kard és markolati tok esetében azonban 

még a folyamat kezdeteikor alapvető funkció sem teljesül: mivel nem rendelkezik még csekély 

hosszmérettel rendelkező keresztvas-szárakkal sem, ezért a markolati tok még a pengén lecsúszó, 

vagy a kardot tartó kéz közelébe irányuló csapások ellen sem véd. Ezzel a formai kialakítással a 

kunágotai markolati tok egyedülálló nemcsak az egykorú Kárpát-medencében, de egész Európában is. 

(Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az ellenzőn megfigyelt sérülés mindenképpen arra utal, hogy 

a kardot használták, tehát nem használható érvként az, hogy eleve díszkardnak készítették, vagyis 

nem is volt szükség bármiféle védelemre.) A kunágotai kard ellenzője és a kard – eredeti – használója 

tehát minden kétséget kizáróan az európaitól eltérő hagyományú kardművesség, és egyúttal minden 

bizonnyal kardforgatási, netán vívástechnikai hagyomány részese volt. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a fent körvonalazott 10-11. századi ún. „viking”, és Kárpát-

medencei ún. „magyar szablya” markolatszerelékek egyetlen közös vonása a kunágotai markolati 

tokkal anyaguk makroszkopikus meghatározású egyezése. Ezért egyértelműen kijelenthető, hogy a 

kunágotai ellenző sem formai-szerkezeti klasszifikációs, sem tipológiai, sem funkcionális és 

feltehetőleg készítéstechnikai szempontból sem tartozik egy csoportba a 10-11. századi Európában és 

Kárpát-medencében domináns bronz markolatszerelékekkel. A kunágotai kard eredetét – elsősorban 

formai párhuzamai segítségével – tehát máshol kell keresnünk. 

 

3.2. További rézötvözet-ellenzős kardok a 9-10. századi Kárpát-medencében 

3.2.1. Sepsiszentgyörgy/Sfỉntu Gheorghe (Ro) (VI-VIII. tábla) 

3.2.1.1. Lelőkörülmények 

Székelyföldön, a Sepsiszentgyörgyről Killyén felé vezető út és a vasúti töltés között helyezkedett 

el Csutak Vilmosné homokbányája. (A területet korábban Eprestető név alatt volt ismeretes.) 1943 

tavaszán e homokbánya területén egy sírt bolygattak meg, melynek előkerüléséről a „a tulajdonosnő 

csak utólag értesült... s csak nagy nehezen tudott a sír mellékleteiből egyes tárgyakat 

megszerezni.”552 Amint Székely Zoltán tudomást szerzett a sír megbolygatásáról, kiszállt a helyszínre, 

s a sírt feldúló egyik munkással ugyan beszélt, de ásatást nem kezdezdeményezett. A munkás 

elmondása szerint a halott váza nagyjából fél méter mélyen, hanyatt fektetve, kelet-nyugati irányban 
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volt elhelyezve, s a sírban egy kardon, lándzsán és pár vastöredéken553 kívül „semmi egyéb, edény 

vagy érem melléklet nem volt”. A tulajdonosnő szerint ugyanakkor ló koponyát és ló lábszárcsontokat 

is tartalmazott a sír, amelyeket „pontosan meg tudott figyelni a munkások által kihányt csontok 

között”. Korántsem elképzelhetetlen tehát, hogy a temetkezés egyéb tárgyakat is tartalmazott, 

hiszen a kard ellenzőjét is csak utólag tudta megszerezni Csutak Vilmosné. 

3.2.1.2. Datálás 

A temetkezés korát Székely Z. népvándorlás korinak határozta meg, pontosabban az 5-7. századi 

germán-gepida régészeti leletanyagba sorolta. Székely Z. egyrészt a kard alakja és ellenzőjének a 

horgosi kardhoz való hasonlósága miatt, másrészt a „köpűs fűzfalevél alakú vaslándzsahegy” pontos 

mezőbándi párhuzamai és a temető 14 sírjában feltárt lócsontok alapján állapította meg a sír 

kronológiai helyzetét.554 Közel negyven évvel később Kiss Attila a Kárpát-medencei bizánci kardokat 

összegyűjtő cikkében a temetkezés 10. századi datálása mellett érvelt. Kiss A. ugyanis a sír mellé 

kidobált csontok között megfigyelt lócsontokat minden további fenntartás nélkül részleges 

lótemetkezésnek értékelte, amely temetkezési szokás viszont a Kárpát-medencében legnagyobb 

számban a 10. században jellemző, noha mind a korai avar korban, mind az 5-6. századi germán 

temetkezésekben fel-fel tűnik. Az avar kori datálást Kiss A. szerint a sír földrajzi helyzete kizárja.555 

Kiss A. másik érve a kard 10. századi datálása mellett a szentpétervári Emitázsban őrzött elefántcsont 

triptichon, melyen 

„eine Parierstange von solcher Form, wo auf zwei bzw. vier Rechteckformen eine 

pyramidenförmige Verzierung erscheint, ist das Schwert in der Hand der heiligen Krieger 

auf einem Elfenbein-Triptychon aus dem 10-11. Jh., in der Eremitage zu sehen”556 

Kiss A. kormeghatározásával Bóna István is egyetértett, pontosabban egy 1977-ben elkészült, de 

a nyomdát csak 1986-ban elhagyó kézirata szerint557 a temetkezést Kiss A. munkájától függetlenül 

maga is a honfoglalás korára keltezte – igaz, érvelés nélkül.558 Legújabban az Erdélyi-medence, a 

Partium és a Bánság honfoglalás kori leletanyagát feldolgozó Gáll Erwin tört lándzsát a kard és a 

temetkezés 10. századi datálása mellett, a kard pengevájatát, mint döntő erejű bizonyítékot 

említve.559 

Ha azonban egyesével sorra vesszük a fenti érveket, korántsem a Kiss A., Bóna I. és Gáll E. által 

kizárólagosan képviselt megállapításra juthatunk csak. Mindenek előtt azt kell hangúlyoznunk, hogy a 

sírt nem szakember tárta fel, de még hitelesítés sem történt, a rendelkezésünkre álló adatok egyrészt 

a minden szempontból munkásoktól, másrészt a laikus, a sír maradványait csak utólag megszemlélő 

Csutak Vilmosnétól származnak: információink tehát szigorú fenntartással használhatóak fel csupán. 

Elsőként is érdemes a sír földrajzi közegével kezdeni, hiszen a sokat ígérő, homokbányában történő 

előkerülés szinte elmaradhatatlan: minden egyes honfoglalás kori temető lelőkörülményeire igaz.560 
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A sepsiszentgyörgyi lelet 1945-ös, első közlésében azonban olyan részlet található, amely ugyan nem 

került bele Székely Z. későbbi munkájába, viszont alapvetően kibővíti ismereteinket a sír talajtani 

viszonyáról és rétegtani helyzetéről: 

„A mintegy 10 holdat felölelő bányaterület a vékony humuszréteg alatt vastag agyag, ez 

alatt az Olt által borított finom homoréteg borítja. Az agyagot a bánya területén 

létesített téglagyár dolgozza téglává.”561 

Székely Z. mindkét tanulmányában a sírt feldúló munkásokról, mint a „téglagyár 

földmunkásairól” és nem homokbányászokról beszél. A fentiek alapján tehát szinte bizonyos, hogy a 

sír a vékony humusz alatti vastag agyarétegből került elő, és nem a homokből. Noha van példa 

agyagba ásott honfoglalás kori temetőkre is,562 de mennyiségük legalább oly csekély, mint a részleges 

lótemetkezések száma a kora avar korban.563 A halott nyugat-keleti tájolása szintén nem lehet 

kizárólagos ok a 10. századi datálásra, hiszen nem értesülünk arról, hogy a váz koponyával keletnek 

vagy nyugatnak feküdt-e, továbbá nemcsak a 10. századból ismert e temetkezési szokás.564 A 

részleges lótemetésről, pontosabban lócsontok jelenlétéről 5-6. századból származó helyi temetőben 

és sírokban már Székely Z. is tudott, kora avar kori előfordulásuk mennyisége és a lelőhely a jelenleg 

feltételezett avar szállásterület (ismeretelméletileg: éppen a régészeti leletek alapján meghatározott) 

határain kívül esése aligha lehet egyértelműen kizáró ok. Sokkal fontosabb lehetne viszont a sír 

mellékleteinek kronológiai vizsgálata: az egyetlen értékelhető lelet a kardon kívül ugyanakkor a 

lándzsahegy, melynek elemzésekor a képi közlése elmaradása és a leletanyag sajnálatos elkavarodása 

következtében csak Székely Z. leírására hagyatkozhatunk. Ez azonban az alak meghatározásán 

(fűzfalevél), hossz adatán (14 cm) és a köpű átmérőjén (2 cm) kívül csak a köpű szeggel történő 

rögzítését említi. A fűzfalevél alakú lándzsák terminusa a korai avar kor, és azt megelőző 5. század 

végére, 6. század első felére utal,565 s mert a Székely Z. által párhuzmanként hivatkozott mezőbándi 

lándzsa pengéjének alakja is ezekhez hasonló formát mutat, amely ráadásul a 10. századi Kárpát-

medencében csekély számú lándzsahegyei közt nem ismert,566 így megerősíteni látszik a sír korai 

datálását.567 Az 5. századi germán és a későbbi avar kori sírokban tömegével jelen lévő lándzsák 

azonban a honfoglalás kori Kárpát-medencében csak elvétve bukkanak fel.568 Természetesen ez sem 

lehet kizáró ok, de legalább ugyanolyan „erős” érvként használható, mint az a Kiss A.-féle 

argumentum, miszerint az avar korban kevés a részleges lótemetkezés, tehát nem lehet avar kori a 

sír. Sajnos a sír másik melléklete, a vastöredékek alapján feltételezett vaskés bármelyik említett 

periódusban elképzelhető. Rátérve a legújabb feltűnő elképzelés, miszerint a kardot (és a sírt) a 

pengevájat miatt nem lehet, csakis a 10. századra datálni, két szempontból is alapvetően hibás. 
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Egyrészt, mert a pengevájattal ellátott pengeszerkezet nemcsak az 5. századtól viszonylag jól ismert 

germán spathák igen gyakori jellemzője,569 de természetesen jelen van a római570 és késő-antik 

előzményeken571 és a későbbi Kárpát-medencei avar kori kétélű kardokon is.572 Másrészt, 

amennyiben munkahipotézisként elfogadjuk a sepsiszentgyörgyi kard bizánci eredetét, aligha 

tekinthető kizáró oknak, illetve kronológiai specifikumnak a pengevájat megléte egy olyan 

kardművességi körben, amit tulajdonképpen nem is ismerünk. 

A fentieket összefoglalva tehát nem akadhattunk egyetlen olyan tényezőre sem, amely a sír 

kronológiai helyzetét egyértelműen jelezte, vagy meghatározta volna. Kiss A., Bóna I. és Gáll E. 

határozott állásfoglalását ugyan elvethetőnek találtuk, de be kell ismernünk: a sepsiszentgyörgyi sír 

datálása jelen ismereteink szerint nem határozható meg egyértelműen. Nem a sír 10. századi 

datálását tartom vitathatónak tehát, hanem azt a módszert, mellyel tulajdonképpen részletes 

elemzés nélkül kizárólagos megállapításra jut:573 a sepsiszentgyörgyi halott eltemetése tehát 

történhetett akár az 5/6-11. századok bármelyikében. Ennek ellenére a kardot érdemesnek látom 

szerepeltetni és elemezni a Kárpát-medence közép-bizánci kardjainak sorában, hiszen a kutatásban 

meggyökerezett a nézet 10. századi datálásáról, másrészt – amennyiben közép-bizánci kora a jövőben 

bebizonyosodik párhuzamai előkerülésével – további érdekes adalékokkal szolgál a kelet-

mediterráneumi kardok fajtái vonatkozásában. 

 

3.2.1.3.  A kard leírása és értékelése 

A penge 

A kard sajnos a II. világháború során megsemmisült,574 így minden, amit róla tudhatunk, a 

kardról készített fényképről és az ellenző rajzáról állapítható meg, továbbá Székely Z. a kor 

viszonyaihoz képest rendkívül részletes leírásából származik: 

„A kard egyenes, kétélű vaskard. Teljes hossza 81.5 cm. Ebből 75.5 cm esik a pengére, 6 

cm. a markolatra, a markolat szélessége a pengénél 2 cm., felső végén 1,5 cm. széles. A 

kard markolatát borító fa vagy csontlemez hiányzik, a lemez megerősítésére 2 szeg 

szolgált. Az egyik helye a markolatvas végétől számítva 1 cm.-re, ettől a lyuktól számítva 

a másik 1.5 cm.-re van. A kard pengéjének a markolatánál a szélessége 5 cm. A markolat 
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 Annak ellenére, hogy Wilfried Menghin monográfiájából pont a pengék elemzése maradt ki, az ún. 
damaszkolt pengestruktúrák értékelésénél, de a katalógustételeiben is számtalan pengevájattal ellátott 
spathapengét találhatunk. Menghin 1983. p. 17 és pl. pp. 210., 235., 239., 245., 249., stb. 
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 A legrészletesebb monográfiát e témában, Christian Miks legújabbb kötetét (Studien zur römischen 
Schwertbewaffnung in der Kaiserzeit I-II. (Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 8.) 2007) 
sajnos nem sikerült elérnem magyarországi könvytárban. 
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 A már említett Dura-Europos lelőhelyről származik például egy pengevájatos spatha: James 2004. p. 145. 
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 Lásd Simon László kardleíró katalógusát: Simon 1991. pp. 285-312. 
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század közepe közé keltezte (Kiss 1987. p. 207.), míg Gáll E. – érvelés nélkül, táblázatosan formában – a 10. 
század kezdetétől nagyjából a század harmadik negyedének végéig datálta a kardot (Gáll 2007. V. tábla). 
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egyenes folytatása a penge tengelyének s a tövénél egyenletesen szélesedik ki a penge. 

A keresztvas derékszögben áll a pengével és a markolattal.”575 

Amit ezen túlmenően a pengéről készített fényképről megállapíthatunk, a következő: a 

kardpenge teljes hosszában, annak szimmetriatengelyében elhelyezkedő viszonylag keskeny 

pengevájat egészen a csúcsig ér. A penge szélei és többségében élei is épen maradtak, így a penge 

vonalvezetése egyértelműen meghatározható: a szélek folyamatosan enyhén szűkülnek, 

összetartóak. A penge hegye is ép, ennek alakja kissé lekerekítve csúcsban végződik. Mivel mind a 

penge és a hegy alakja, mind méretei tökéletesen megfelelnek a 10. századi Kárpát-medencében 

található domináns európai eredetű pengetípusoknak, így akár a kardpenge kontinentális vagy 

Skandináv származását is feltételezhetnénk.576 A markolattüske kialakítására pillantva azonban 

alapvető eltérésekkel szembesülünk: a rajz alapján minden bizonnyal ép markolattüske szokatlan 

rövidsége (mindössze 6 cm!), valamint a rajta átütött két lyuk teljességgel ismeretlen a Kárpát-

medencei (9-)10-11. századi kétélű kardok körében. Előbbi ugyanis vagy egyébként is rendkívül – 

használhatatlanul – rövid markolatot feltételez, amit bizonnyal elvethetünk, vagy pedig olyan 

markolatkialakítási technológiát feltételez, amely a markolat fáját csak annak kezdetén rögzíti. A 

markolattüskén átütött két, különböző méretű lyuk szintén a markolat szokatlan rögzítési eljárásáról 

tanúskodik: a Kárpát-medence felmért kétélű kardjain csak egy esetben fedeztem fel hasonló 

kialakítást: a Magyar Nemzeti Múzeum Fegyvertárában őrzött, mindeddig közöletlen, sajnos 

ismeretlen lelőhelyű példányon, ahol azonban az átütést, pontosabban valószínűleg átfúrást és a 

rögzítő szeget minden bizonnyal utólagosan, másodlagosan alakították ki. (A kard kitűnő állapota 

miatt feltehetőleg sohasem volt földben, így egy ilyen, későbbi átalakítás korántsem tűnik 

valószínűtlennek.) Érdekes módon mind a rövid markolattüske, mind a markolatnak a 

markolattüskén átvezetett szegekkel való rögzítése megjelenik a Kárpát-medencei szablyák és egyélű 

kardok esetében, de az utóbbi forma ismert bulgáriai két- és egyélű kardokon, valamint szablyákon 

is.577 A kissé korábbi, feltehetőleg a 9. századra datált Karoling-kori leletanyagban is mindössze két 

ilyen példányra bukkanhatunk: a Drávából Legrád és Koprovnica közt előkerült markolatgomb nélküli 

szórvány kard markolattüskéjén egy lyukat találunk, míg a mostar-vukodoli sír szintén markolatgomb 

nélküli (tehát pontosabban datálhatatlan) kardjának markolattüskéjén két lyukat találunk.578 

 

Az ellenző 

Mivel az ellenző a karddal együtt megsemmisült, leírásánál szintén Székely Zoltánra kell 

hivatkoznunk: 

„A keresztvas bronzból készült, teljes hosszúsága 1.5 cm. A hátsó lapja teljesen síma, a 

diszítést nélkülözi. Az első lapja diszített. A markolatlemez felerősítésére a szegek 

helyével egy síkban egy borda emelkedik ki, két oldalon egy-egy árkolással. Ez a borda a 
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 A Székely Z. által említett párhuzamok: Horgos, Benepuszta és a Fettich Nándor által közölt kijevi kard formai 
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 Kétélű kardokon: Galovo, Sumen környéke; egyélű kardon: északkelet-bulgáriai szóvány; szablyákon: 
Debrene, Jarebitsa és Popina. Yotov 2004. Обр. 12/421., 29/455., 29/454., 30/456; 31/457., 32/460. 
578

 Vinski 1983. Abb. 16-17. 



268 
 

markolatvasat mintegy kettéosztja. A bronzból készült keresztvas azon részén, ahol a 

pengéhez csatolódik, a pengének megfelelő éles bevágással rendelkezik. A felső részen 

csak köralakú nyílást találunk.”579 

A szövegből egyértelműen kitetszik, hogy a „bronzból” készült markolatot öntössel készíthették, 

mégpedig a markolat rajzát szemügyre véve, annak bonyolult felépítése, lépcsős szerkezete miatt 

alighanem viaszveszejtéses eljárással, noha természetesen aprólékosan kidolgozott kétrészes 

öntőformában is kiönthető az ellenző. Sajnos a közölt fényképen az ellenző részleteiben nem 

kivehető, a rajz részletességét és pontosságát pedig nem ismerjük, így sajnos arra a kérdésre, 

miszerint láthatóak voltak-e öntésnyomok az ellenző felületein, és ha igen, milyenek, nem 

válaszolhatunk. A sepsiszentgyörgyi ellenző egy darabból történő kialakítása ugyanakkor a 

kunágotaival szemben feltehetőleg kevesebb szakmai tudással is elkészíthető volt. 

Az ellenző központi tagjának hengerszerű kiképzése, amely mintegy körbeöleli a pengetőt és 

amelybe a markolattüskére rögzített fa markolati (fél)henger(ek) becsúsztathatóak, ismeretlen az a 9-

11. századi markolatkialakításokon: szerkezeti szempontból a sepsiszentgyörgyi ellenzőhöz 

legközelebb a hasonló felépítésű kunágotai példány áll, noha ott a pengetőt körbefogó rész két 

féllemez alkotja. A sepsiszentgyörgyi egy darabból öntött, vastag ellenző éppen ezért átmenetet 

képez a lemezes, kagylószerkezetű kunágotai ellenző, valamint az alábbikban tárgyalt további, a 

pengetőre csőszerűen ráhúzható feltehetőleg bizánci vagy muszlim eredetű ellenzők és az egykorú 

európai, kontinentális eredetű, egy tagú, többségében téglatest alakú, általában csak a pengetőig 

felhúzható, azt körbe nem fogó keresztvasak között. Ugyanakkor, ha a sepsiszentgyörgyi ellenzőt 

egybe is öntötték, horizontális felépítése egy több elemből összeállított ellenzőt idéz: a központi 

hengerből beugrással és egy-egy borda mögött kinyúló két oldali szárak ugyanis az ellenző három 

részből történő összeállításának képzetét idézik. További érdekesség a sepsiszentgyörgyi ellenző 

penge felőli oldalán a pengető vállai számára kialakított hosszanti vájat, amelynek esetünkben 

alapvető gyakorlati funkciója van: a kör alakú ellenző lehetséges elfordulását akadályozza meg. A 

szóban forgó vájat a 10-11. századi (és későbbi középkori) keresztvasok sajátja: a 9. századi példányok 

többségének penge felőli síkra kalapált oldala még egyszerűen fekszik fel a pengető derékszögű 

beugrással kialakított vállaira. A 10-11. századi európai keresztvasok pengetövi vájata és a 

sepsiszentgyörgyi ellenző ilyen kialakításának hasonlósága tehát minden esetre valamilyen fokú 

közösségre mutat. Természetesen a pengetövi vájat nem a 10. század innovációja: az már a késő-

antik580 és a császár kori római kardok581 ellenzőinek egy részén is megtalálható, s feltehetőleg 

ugyanazon céllal – az ellenző elfordulását megakadályozandó – kerültek kialakítására. 

 

3.2.1.4. Összegzés 

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy ha a sepsiszentgyörgyi penge alakja, méretezése és 

szerkezete meg is egyezik az Európában és a Kárpát-medencében „egykorú” (tehát 9-11. századi) 

kardpengékkel, a markolattüskéjén megfigyelhető sajátosságok az előbbitől jellegzetesen eltérő 

markolatkialakítási technológiát és hagyományt jeleznek, képviselnek. Az ellenző elemzése során 
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hasonló kettőségre juthattunk: az ellenző anyaga (rézötvözet) és készítési technikája (öntés), – még 

ha utóbbi nem is olyan kirívó mértékben, mint a kunágotai – formai szempontból a markolattüske 

felőli szakasz csőszerű kialakítása, az egybeöntött, egytagú, mégis markánsan háromfelé tagolt alak a 

9-11. századi európai keresztvasoktól eltérő jellegzetességek közé sorolhatóak, míg az ellenző 

egytagú mivolta, maguk az ellenzőből határozottan kinyúló szárak és végül a penge felőli oldalon 

kialakított pengetövi vájat e keresztvasakkal való hasonlóságot jelzik. Tehát a sepsiszentgyörgyi 

kardnak mind a pengéje, mind az ellenzője kétirányú kapcsolatokat mutat: amennyiben elfogadjuk a 

kunágotai és az alábbiakban részletezett kardok és markolatszerelék típusok bizánci/kelet-

mediterráneumi eredetét, a sepsiszentgyörgyi példány a két kardművességi kör közti összekötő 

kapocsként értékelhető. 

 

3.2.2. Vízkelet/Čierny Brod 2. sír (Szlo) (IX-XII. tábla) 

3.2.2.1. Lelőkörülmények 

1955-ben J. Kristof, vízkeleti (Galánta megye) gimnáziumi tanár a község határában emelkedő 

Homokdombon, vagy másképpen Első éri dombon a területet magába foglaló mezőgazdasági 

létesítmény homokbányájában csontvázak előbukkanására lett figyelmes. J. Kristof a pozsonyi 

Szlovák Nemzeti Múzeumnak (Slovenské Narodnij Múzeum v Bratislave) tett jelentése nyomán a 

következő évben, 1956. árprilisában a Szlovák Tudományos Akadémia nyitrai Régészeti Intézetének 

munkatársa, K. Sedláka szállt ki a helyszínre és az április 13-ától 29-éig tartó leletmentő ásatás során 

három sírt tárt fel.582 Az ásatást csak jóval később, 1991-ben publikálta Anton Točik, s addig csak 

rövid előzetes közlemények jelentek meg róla.583 Az alábbiakban a sír rövid leírásához és a kard 

értékeléséhez a nyitrai Régészeti Intézet Adattárában őrzött szűkszavú dokumentációt, valamint egy 

különös fordulatnak köszönhetően a szintén nyitrai Szlovák Földművelési Múzeum (Slovenské 

Polnohospodárské Múzeum v Nitre) kiállításán végül mégiscsak fellelt kard személyes vizsgálata 

során tett megfigyeléseket használom fel.584 

A kb. 150 cm mélységben előkerült és bolygatatlanul feltárt sír585 északnyugat-délkeleti tájolású 

gödre lekerekített sarkú téglalap alakú volt, a sírfolt a homokban azonban csak elmosódva látszódott. 

A kardot a halott balján, helyezték el heggyel a lábak felé fordítva: a már a feltárás során öt darabba 

törve előkerült penge a bal combcsonton, a markolati rész pedig a medencére hajlított kar felett 

feküdt. A halott jobb vállánál egy köpűs, igen rossz állapotban megmaradt vas lándzsa került elő – a 

lándzsa eredeti nyélhossza maximum 160 cm lehetett (hosszabb nyél esetén azt eltörve kellett a sírba 

helyezni). Mivel a lándzsanyél feltételezett tengelyében az ásató egy, a lándzsanyél végét lezáró 

kupakként, vagy tüskeként meghatározott amorf, apró vastöredéket talált a köpű lezárásától kb. 96 

cm-re, ezért a nyél hosszát sem tételezhetjük fel ennél nagyobbnak. Ugyanakkor a szóban forgó 
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lándzsacsúcs jelenlegi erősen korrodált és töredékes állapotában is jelentős, a feltáráskor még 29, 

jelenleg csak 22 centiméteres hosszal rendelkezik, s tömege is igen tekintélyes (196 gr), ezért a 

rekonstruálható kb. 135 cm-es lándzsa mindenképpen orrnehéz, nehezen használható, de rövid nyele 

miatt leginkább egyszerű gyalogsági közelharci lándzsának tekinthető. Amennyiben nem fogadjuk el 

az azóta megsemmisült vastöredék nyélzáró funkciójának meghatározását, hosszabb, könnyebben 

kezelhető lándzsa rekonstruálható. A halott medencetájékáról és a kard alól töredékes vaskés és vas 

borotva került elő, a lándzsahegy és a koponya között pedig szárnyas csontjai, a kard mellett 

közvetlenül egy törött vas balta (hiányzó nyéllyukkal) feküdtek. A koponyától jobbra favödör ívelt vas 

pántjai hevertek. 

 

3.2.2.2. A sír datálása és kontextusa 

A leletegyüttes (vödör, borotva, balta) alapján minden bizonnyal a 9. századra datálható sír 

pontos kronológiai helyzetének meghatározása sajnos nem lehetséges, mert a mellékletek az 

előrehaladott korrózió következtében olyannyira töredékes állapotban maradtak csak meg, hogy 

részletes formai vizsgálatuk nem hozott semmiféle eredményt. A sírt ugyanakkor a 8. század végétől 

egészen a 10. század elejéig keltezhetjük a fenti mellékletei alapján, hiszen egyik sem ismeretlen sem 

a honfoglalás kori, sem a késő avar kori leletanyagban – noha természetesen jóval szerényebb 

számban kerültek elő. A Karoling (és később a korai Ottó-kori) anyagi kultúra e jellegzetes 

határvidéki, – legyen akár szó a Morva-medencéről, Nyitra környékéről, vagy Dalmáciáról és Isztriáról 

– gyakran kifejezetten militáns jellegű lecsapódását és régészeti manifesztálódását a kutatás 

általában a birodalmi politika érdekszférájába tartozás katalizáló szerepének köszönhetően kialakult, 

és létalapját azzal kölcsönhatásban (akár szembehelyezkedve, akár függésben attól) megtaláló helyi 

regionális elithez kötötte és köti.586 Ezzel szemben érdekes Milan Hanuliak néma állásfoglalása, 

mellyel éppen a „nagymorva” temetkezések és leletanyag szlovákiai példányainak felgyűjtését és 

tárgyalását megcélzó monográfiájából maradt ki a vízkeleti 2. sír.587 Akárhogyan is vélekedjünk a sír 

keltezéséről, aminek egyébként a Szőke Béla Miklós által Kiss A. nyomán588 feltételezett 8. század 

végi, 9. század eleji, első felére pontosítását az 1. és 3. sírok dinnyemag alakú gyöngyei, morva jellegű 

fülbevalópárja és kései avar jellegű övveretei, valamint kerámiája megerősíteni látszanak,589 a 

kardnak a számunkra érdekes közép-bizánci periódus (első felébe) való tartozása egyértelmű. Így a 

fenti két 10. századra keltezhető karddal együtt történő tárgyalása megalapozott. 

 

3.2.2.3. A kard leírása és értékelése 

A penge 

A kard teljes hossza: 83,3 cm; tömege 1218,87 gr. A kard méretezése és alakja szempontjából 

majdnem tökéletesen ép: csak egy kb. 10 cm-es szakasz hiányzik az egyik éleből a pengetőtől mért 9 

centimétertől kezdődően. A penge igen rossz megtartású, felülete erősen korrodált, rétegesen 
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töredezik, ugyanakkor a kard komoly tömege azt valószínüsíti, hogy rossz állapota és előrehaladott 

korróziója ellenére a kardnak jelentős vasmagja maradhatott. 

Az eredetileg öt darabban előkerült pengét összeragasztották, mert jelenleg két illeszkedő 

darabba törve található, ennek köszönhetően viszont a penge átmetszete közvetlenül vizsgálható. 

Érdekes módon azonban a törésfelületen elsősorban az alkalmazott restaurációs technika figyelhető 

meg: a pengét – feltehetőleg a hüvelymaradványokkal együtt – előbb hosszú, 0,25 cm vastag egyenes 

drótokkal („bicikliküllőkkel”590) vették körül, ezzel külső vázat, merev tartást adva hosszában a 

pengének (ezekből a törésfelületen négy látszik egymás mellett), majd damillal keresztben sűrűn 

körbetekerték, s végül következett a restaurációs massza és a fekete festék felvitele az így 

kialakított/megváltoztatott felszínre. (A törésfelületen megfigyelt eljárást nem feltétlenül 

alkalmazták a penge egész hosszában – ezt csak röntgenvizsgálat, vagy újrarestaurálás dönthetné el.) 

A vastag restaurációs anyagfedés és az ismeretlen vastagságú korrodált réteg miatt a penge eredeti 

kovácsolt felületei sajnos még közvetetten sem tanulmányozhatóak, de az eredeti pengealak a 

restaurációs massza felszínkövetése miatt megbízhatóan rekonstruálható, noha a mért szélesség és 

vastagság adatok bizonnyal nem az eredeti penge adatait tükrözik. 

Az említett törésfelületeken a penge keresztmetszete egyértelműen meghatározható: a penge 

kétélű, lapos, csúcsban végződő ovális átmetszetű, pengevájat nincs. A 9-11. száazdi Kárpát-

medencei kardok közül egyetlen további, szintén pengevájat nélküli kétélű kardot ismerünk, ez a fent 

elemzett kunágotai kard. (A penge pontos szerkezetét természetesen csak röntgenvizsgálat 

segítségével határozhatnánk meg bizonyossággal.) A penge széleinek épsége alapján a penge alakja 

és vonalvezetése megállapítható: a penge szokatlanul szélesen indul (közel 6 cm-es pengetövi 

szélesség), szélei pedig folyamatosan enyhén összetartóak. Mivel a penge hossza tekintetében 

tökéletesen ép, 70 cm alatt maradó hosszával szintén kitűnik a korszak kétélű kardpengéi közül, mint 

ahogy 1 cm közeli legnagyobb vastagsága is teljességgel egyedi jelleg. A csúcs alakja kissé 

lekerekített, átmenet a szúró és vágóhegyek közt – a közel egykorú kétélű kardok hegyformáitól 

semmiben sem különbözik. 

Részletadatok 

A penge hossza a keresztvastól mérve 68,5 cm. A pengető szélessége a keresztvasnál 5,8 cm; a penge 

szélessége a pengetőtől mért 25 cm-en: 5,2 cm; 40 cm-en: 4,47 cm; 50 cm-en: 4,5 cm; 65 cm-en: 

4,25 cm. A penge eredeti vastagsága és átmetszete csak a törésfelületeken vizsgálható, ott 

legnagyobb vastagsága: 1 cm. A restaurációs masszával és drótokkal körülvett penge teljes, jelenlegi 

vastagsága a pengetőnél: 1,7 cm; a penge közepén: 2,1 cm és a csúcsnál: 1,35 cm. A markolattüske 

méretei és alakja nem megállapítható, mert a markolat fa borítása épen maradt. Hasonlóan a 

pengető sem vizsgálható, mert az ellenzőt a restaurálás során feltehetőleg eredeti helyzetében 

rögzítették. 

 

A penge- és markolattövi ellenző „komplexum” 

                                                           
590

 A mainzi Römisch-Germanisches Zentralmuseum restaurátor-laboratóriumába történő vizsgálatra a nyitrai 
Régészeti Intézet által kiküldött zempléni sír kardjával is ugyanezen módon jártak el a szlovák restaurátorok. Dr. 
Univ-Doz. Generaldir. Falko Daim szóbeli tájékoztatása, segítségét ezúton is hálásan köszönöm. 
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Az ellenző teljesen ép, lemezes szerkezetű, több darabból összeállított. Az egyes darabokat 

feltehetőleg valamilyen rézötvözetből öntötték, noha a lemezek a viszonylagos vékonyságuk miatt 

akár hidegkovácsolással (kalapálással) is előállíthatóak lettek volna. Az ellenzőt alkotó három elem a 

következő: először is a tulajdonképpeni ellenző, a markolat és a tulajdonképpeni ellenző közti részt 

áthidaló és körbefogó markolati torokveret, valamint végül a markolat kezdetét fedő szalagpánt. 

(Erre a tényre azért kell külön is felhívni a figyelmet, mert a kard markolatszerelékéről közölt rajz – 

amelyet Kiss A. is átvett tanulmányában591 – egybetartozónak tünteti föl e lemezeket: a köztük 

megfigyelhető vonalakat hiába keressük a rajzon.) E három elem egymáshoz és a pengetőre, valamint 

a markolattőre rögzítésének meghatározására makroszkópikusan nem nyílt lehetőség: az egyes 

elemek ugyanis tökéletesen pontosan illeszkednek, (köztük csak keskeny vonalszerű rések 

figyelhetőek meg) illetve a markolati szalagpánt és torkolatpánt esetében feltételezhető, hogy széleik 

bizonyos mértékig átfedik egymást. Forrasznyomok sehol sem láthatóak – de mint a kunágotai 

ellenző esetében erről megbizonyosodhattunk, ez még nem zárja ki a belülről történő forrasztás 

lehetőségét. A penge- és markolattövi ellenző-komplexum pontos szerkezetéről és rögzítési 

technikájáról csak röntgenfelvétel segítségével remélhetünk többet megtudni. 

A tényleges ellenző 

A tényleges ellenző felszínein – az ovális lapú szárvégződéseket kivéve – az öntési kéreg 

egyértelmű nyomai figyelhetőek meg: ennek alapján megállapítható, hogy az ellenzőt öntéssel, 

mégpedig feltehetőleg viaszveszejtéses eljárással állították elő. A viaszveszejtéses eljárás az öntési 

varratok hiánya, pontosabban még azok esetleges eldolgozása után maradó nyomok hiánya miatt 

valószínűsíthető. Az ellenző egybeöntött: egy tagból épül fel, ugyanakkor – a 10. századi Kárpát-

medencei bronzból öntött szablyaellenzőkhöz, valamint a fent elemzett sepsiszentgyörgyi ellenzőhöz 

hasonlóan – három, vizuálisan határozottan elkülönülő részre oszlik. A központi tag a pengető-

markolattüske átmeneten ülő „palást”, melynek belseje üreges. Az ellenző markolatgomb felőli 

oldalán a középső tag szerkezete közvetlenül nem vizsgálható: a torkolatpánt az ovális egyik 

csúcsában azonban nem pontosan húzódik rá az ellenző középső tagjára, így látható annak üreges 

szerkezete, pontosabban az ovális véglapok kettéválásából induló szélei a középső tagnak. Kérdés, 

hogy a lemélyedő „üreget” a pengető, vagy a hüvely maradványai, netán restaurációs massza tölti-e 

ki. Ennélfogva az ezen az ellenzőoldalon csak a középső tag csúcsaiban megfigyelhető lemélyedő 

szerkezeti kialakítás mélysége nem mérhető. Az ellentétes, vagyis a penge felőli ellenző-oldalon pedig 

a lemélyedő részbe restaurációs masszát kentek. Emiatt sajnos az sem állapítható meg, hogy az 

ellenző közepén végighúzódik-e a szablyaellenzőkön megszokott lemez, (amin a pengető ül, és amin a 

markolattüske számára kialakított áttörés található) vagy sem. Előbbi ugyanis inkább a 10. századi 

szablyaellenzők felé mutató kapcsolat lenne, utóbbi viszont a kunágotai ellenzőhöz (és köréhez) 

vezetne szerkezeti szempontból, hiszen ebben az esetben az ellenzőt üreges, hengeres teste miatt a 

pengetőre csőszerűen húzhatták volna fel, szemben az európai hagyományú keresztvasakkal (és a 

szablyaellenzőkkel). 

Részletadatok 

Az ellenző teljes hossza: 10,17 cm. A középső tag magassága: 1,65 cm; ennek vastagsága középen: 

1,92 cm; a lemez vastagsága: 0,15 cm. A középső tag pengesík felőli oldalának alakja téglalap, kissé 

domború hosszanti oldalakkal; a markolattüske/pengető felőli oldalak alakja: csúcsban végződő 
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 Kiss 1987. Abb. 5. 
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ovális. Az ovális lapú, közel kör alakú szárvégződések előtt a „nyak” magassága: 1,15 és 1,2 cm; ezek 

vastagsága: 0,35 és 0,4 cm. Az ovális szárvégek átmérője: 1,8×2,25 cm; a lapok vastagsága: 0,25 cm. 

A szárvégek szélei egyenesen levágottak, eldolgozottak. Az oválisok szélén egy-egy, 0,42 cm széles, 

0,1 cm hosszú kiugrás található, amelyek azonban feltehetőleg nem lehetnek az öntés során 

alkalmazott beöntőnyílások nyomai, mivel ezekből mindig egy van, hanem sokkal inkább tudatosan 

kialakított formák. Az ovális lapok nem pontosan egy síkban helyezkednek el, az egyik enyhén 

elhajlott. 

A markolattövi torkolatpánt 

A markolattövi torokpánt szerepe az ellenző és a markolati szalagpánt közti szakasz áthidalása, 

összeköttetésének biztosítása. Ezt bizonyítja keresztmetszetének kialakítása is, amely a 

markolatgomb felőli végén pontosan egyezik a szalagpánt átmetszetével, ellenkező végén viszont 

oválisan kiszélesedik, hogy az ellenző azon oldalát befedhesse. Ezzel a pozíciójával és a markolati 

szalagpánt felé folyamatosan csökkenő szélességével, vastagságával minden bizonnyal a tényleges 

pengető-markolattüske átmenetre feküdhetett fel, ami az ellenző előbb tárgyalt csőszerű, kunágotai 

jellegű kiképzését valószínűsíti. (Ebben az esetben egyébként az átmenet alakja ferdén lekovácsolt 

lenne.) 

Részletadatok 

A torkolatpánt szélessége az ellenzőnél: 6,05 cm; a markolatgomb felőli végén (ez megegyezik a 

markolati szalagpánt szélességével): 3,2 cm; vastagsága az ellenzőnél: 1,65 cm; vastagsága a 

szalagpántnál: 1,38 cm. A torkolatpánt magassága: 0,42 cm; lemezvastagsága nem mérhető. 

A markolati szalagpánt részletadatai 

A markolati szalagpánt hossza: 2,4 cm. A szalagpánt szabálytalan nyolcszög átmetszetéből két 

szemközti oldala hosszú: 1,9 és 2 cm-es, a többi hat oldala rövid, 0,7-0,8 cm hosszúságú. A szalag 

szélessége és vastagsága a markolatgomb felé enyhén nő: szélessége a torkolatveretnél: 2,8 cm (a 

mért adat a beszűkülés helyére – vagyis a szalagpánt legkeskenyebb részére vonatkozik); és a szalag 

végén: 2,92 cm; vastagsága a torkolatveretnél: 1,4 cm; és a szalag végén: 2 cm. A szalagpántot egy 

0,25 cm széles körbefutó perem zárja le: a perem a szalag felületéből 0,15 cm magasra ugrik ki. A 

perem nem szögben törten, hanem domborúan ívelve követi a szalag szögletes átmetszetét. A lemez 

vastagsága nem mérhető. 

A markolat 

A markolat szinte teljes épségében, vastagságában, szélességében megmaradt, így kitűnő 

lehetőséget nyújt e ritkán megfigyelhető kardrészlet értékelésére. A markolat szögletes, 

pontosabban nyolcszög átmetszetét nemcsak a markolati szalagpánt és a markolatgomb markolati 

szalagnyúlványának átmetszete bizonyítja, hanem a megmaradt fa rész is, amelynek keresztmetszete 

szintén nyolcszög alakú. Ilyen szögletes átmetszetű markolatot eddig egyetlen több-kevésbé épen 

maradt famarkolattal rendelkező kontinentális vagy skandináviai eredetű kardon sem sikerült 

megfigyelni: sőt, épp ellenkezőleg, azok bizonyosan henger, vagy kör alakú, s csak igen ritkán 

négyszög keresztmetszettel rendelkeztek.592 A markolat ráadásul mindkét vége felé keskenyedik, 
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 Az egyik legépebben megmaradt példány az ovális átmetszetű, végig ugyanolyan átmérőjű hedendorfi kard 
markolata (részletes rajzát közli: Müller-Wille 1982. Abb. 16-17.; fényképe: Kossina 1929. Abb. 5.), a számtalan 
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mind szélessége, mind vastagsága tekintetében, így középen a legszélesebb és legvastagabb: ezzel 

igen kényelmes és szilárd fogást biztosít. Ez a szokatlan, pontosabban egyedi jelleg újabb alapvető 

alaki eltérést jelent a végig megegyező szélességű, vagy ritkán a markolatgomb felé keskenyedő 

európai hagyományú kardmarkolatokhoz képest. A markolat közepén a markolat tengelyében egy 

vasszeg látható, amely arra utal, hogy a markolatot alkotó két fahasábot egy, feltehetőleg a 

markolattüskén is átvezetett vas szeggel tartották össze. Mint a sepsiszentgyörgyi ellenző esetében 

kifejtettem, ez a rögzítési mód az „európai” kardkovácsolási hagyományban szintén hiányzik. A 

bronzszalagok nem borította markolatszakaszon kisebb foltokban, illetve összefüggő, nagyobb 

felületen 0,1 cm vastag (jelenleg) sima felületű bőrmaradványok találhatóak, amiket a 

dokumentációban halbőrként azonosítottak. 

Részletadatok 

A markolat teljes hossza az ellenzőtől a markolatgombig: 9,9 cm. A markolatnak bronzpántokkal nem 

borított felülete csak közepén van, ennek hossza: 5 cm. Noha ezt a markolatszakaszt vastag 

restaurációs anyag fedi, így a szerves anyag maradvány pontos meghatározása valószínűleg nem 

lehetséges. A szakasz szélessége középen: 3,1 cm; vastagsága: 1,85 cm. A rögzítő vasszeg fejének a 

markolatfelszíntől mért magassága: 0,25 cm; a nagyjából kör alakú fej átmérője: 0,5 cm; a kissé 

elkalapált fej alatti vas alátétlemez átmérője 0,8 cm; vastagsága kb. 0,07 cm. 

 

A markolatgomb 

A markolatgombot szintén valamilyen rézötvözetből öntötték – ezt a felületén megfigyelhető 

öntési kéreg bizonyítja. Üreges, harangszerű felépítése miatt azonban az egyszerűbb, viaszveszejtéses 

eljárás alkalmazása kevésbé valószínű, de természetesen egy ügyesebb, a viaszmodellt két részből 

kifaragó mester esetén ez sem zárható ki. A markolatgomb ugyanis egybeöntött, egytagú, de két 

vizuálisan különböző részből áll. Egyrészt magából a markolatgombból, másrészt a markolat végét 

fedő markolatzáró szalagpántból, amelynek alakja és méretezése szinte pontosan megegyezik a 

másik markolati szalagpánttal. A szalagpánt egyik oldalának közepén található apró nyílású, a 

markolatgombbal egybeöntött fülecske feltételezhetően a markolatra erősített csuklópánt tartása, 

vagy díszítő szalagok, netán rangjelző bojtok felerősítése céljából került kialakításra. A markolatgomb 

alak és méret tekintetében épen maradt, noha több darabra tört, illetve megrepedt – ezek jelenleg 

ragasztva vannak. A markolatgomb üreges kialakítású, nem tömör – ez a repedés mentén 

egyértelműen látható: az üreget restaurációs anyaggal töltötték ki (a restauráció során feltehetőleg 

levették a markolatról a gombot és a vele egybeöntött szalagpántot). A markolatgomb szerkezete 

különösen bonyolult: két, alappal összefordított lapos csonkakúpból és egy köztük elhelyezkedő 

szélesebb, vastag korongból áll. Hasonlóan bonyolult markolatgomb alak az európai kardtipológiában 

majd csak a 15. század folyamán jelenik meg.593 

A markolatzáró szalagpánt részletadatai 

                                                                                                                                                                                     
példa közül itt csak az egyik haithabui négyszögű, kissé lekerekített oldalú (Geibig 1989. Taf. 5.) és a sydowoi, 
kör átmetszetű (Kossina 1929. Abb. 3.) markolatú kardokat említem.  
593

 Ún. „Oakeshott G, H, I, J és K” markolatgomb-típusok, valamint ezek variánsai, melyek az európai kardokon 
csak a 13. század közepétől-végétől jelennek meg, s 16. század végéig számítanak általánosan elterjedt, gyakori  
formáknak: Oakeshott 1994. pp. 95-96. és 100-104. 
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A szalagpánt hossza: 1,8 cm; átmetszete: szabálytalan nyolcszög – két szemközti hosszú oldala 1,5 

cm, többi hat rövid oldala 0,6 cm hosszúságú. Szélessége és vastagsága a markolatgomb felé 

csökken: szélessége az ellenző felé eső végen: 2,65 cm; és a markolatgombnál: 2,35 cm; vastagsága 

az ellenző felé eső végen: 1,7 cm; és a markolatgombnál: 1,55 cm. A szalagpántot egy 0,3 cm széles 

körbefutó perem zárja le, amely a szalag felületéből 0,1 cm magasra ugrik ki. A perem a másik 

markolati szalagpánt peremével szemben szögben törten követi a pánt nyolcszögű átmetszetét. A 

lemez vastagsága nem mérhető. A szalagpánt egyik oldalának nagyjábóli közepén egy 0,5 cm magas, 

0,75 cm széles, 0,3 cm vastag, a szalaggal (-markolatgombbal) egybeöntött kis fül ugrik ki (az ellenző 

alsó szélétől 9,2 cm-re, ami így meghatározza a maximálisan markolt szakaszhosszt is). A fülecske 

lukának átmérője: 0,25 cm; alakja oldalnézetben: téglalap, domború oldalakkal. A szalagpánt 

megrepedt. 

A markolatgomb részletadatai 

A markolatgomb szélessége: 3,95 cm; magassága: 3,3 cm; vastagsága: 2,2 cm. Pengesík felőli 

oldalainak alakja ovális (közel kör); profiloldali alakja szabálytalan ötszög, melynek két szemközti 

hosszanti oldala: 2,7 cm. A központi korong átmérője: 3,25×4 cm; magassága: 1,15 cm; a 

csonkakúpok csonkolásainak átmérője: 2,9 cm; a csonkakúpok magasságai kb. 0,55-0,55 cm. Az 

egyes felületek kialakítása sima, egymásba szögben törve futnak át. 

 

3.2.2.4. Összegzés 

Tárgyelemzésünk során mind a kardpenge, mind pedig a markolatszerelék alakja, 

készítéstechnikája és méretezése tekintetében olyan alapvető attribútumokat fedeztünk fel, amik a 

kardot a kontinentális európai és skandináv hagyományú kardművességi körrel szembehelyezik.  A 

penge szokatlan rövidsége, rövidségéhez képest aránytalanul nagy szélessége, pengevájat nélküli 

kialakítása a vízkelet-homokdombi kardot a közel egykorú, tehát 9-11. századi Kárpát-medence 

számos kétélű kardja közül egyedül a fent elemzett kunágotai példánnyal rokonítja. Noha a kunágotai 

kardpengétől is különbözik a vízkeleti kard rendkívüli pengevastagságával, és természetesen a korban 

szinte teljesen ismeretlen 1 kg feletti tömegével, ami egy különösen nehezen forgatható, súlyos, 

túlságosan hegynehéz, kiegyensúlyozatlan kardot eredményezett – főképp, ha figyelembe vesszük, 

hogy a markolatszerelék a lemezes felépítése és a markolatgomb üreges kiképzése miatt ellensúlyt 

alig nyújtott kis tömegével: a vízkeleti kard azonban ezen jellemzőivel azonban az egykorú európai 

hagyományú kétélű kardoktól még távolabb áll, mint az említett kunágotai pengétől. 

A markolatszerelék anyaga (s ebből fakadóan készítési technikája), több részből összeállított, 

bonyolult szerkezete és felépítése, a markolat nyolcszögletű keresztmetszete, szeggel történő 

rögzítése, a markolatgomb üreges kialakítása és egyedi formája mind-mind ismeretlenek az egykorú 

európai gyökerű kardművesség körében. A szeggel rögzített markolat a sepsiszentgyörgyi 

markolattüskével, a ellenző feltételezhető csőszerű kialakítása a kunágotai ellenzővel mutat 

kapcsolatot. A vízkeleti ellenzőhöz társuló két lemezes pánt, vagyis a markolati szalagpánt és a 

markolattövi torkolatpánt, valamint a markolatgomb alsó nyúlványaként kialakított szalagpánt 

szorosan vett gyakorlati szempontból afunkcionálisak, ráadásul a forgatásban megfáradó kéz 

izzadtságát be sem szívják, – szemben a bőrrel borított fával – így elsősorban díszítés céljából 

kerülhettek kialakításra. Elkészítésük és a kardmarkolatra történő montírozásuk minden bizonnyal 

komoly szakértelmet, precíz kivitelezést igényelt: különösen árulkodó, hogy a pántok rögzítését olyan 

módon oldották meg, hogy az kívülről észre sem vehető. Az ellenző tövében elhelyezett két pánt a 
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pontos illsztésnek köszönhetően még közelről tekintve is olyan kinézetet kölcsönöz a 

markolatszereléknek, mintha az ellenző markolattövi nyúlvánnyal rendelkezne, csakúgy, mint az 

egyébként más formájú kunágotai ellenző esetében. 

Excursus 

A kard pengéjének apró darabokra törése feltehetőleg arra az általában szlávnak tulajdonított 

temetkezési szokásra utalhat, amely előszeretettel igyekszik meghajlítani és eltörni a sírba 

helyezendő kardok pengéit. A szokás nem meglepő módon a biztosan 10-11. századra datálható, a 

jelenlegi Szlovákia területén sírokból előkerült kétélű kardokra esetében is megfigyelhető.594 A sírnak 

azonban nemcsak a kardját rongálták meg: a lándzsahegy vége erőteljesen elgörbült: oly módon, 

hogy valamilyen kemény anyagba, pl. kőbe döfték/hajították. Egy bizonyos: a sírba került állapotában 

a lándzsahegy használhatatlan volt. E szokás feltételesen utalhat a halott, pontosabban legalábbis az 

őt eltemető(k) hitvilágára, de további kutatások, vagyis a szokás még hiányzó feltérképezésének és 

elemzésének elvégzése után talán az illető(k) etnikumára is. 

 

3.3. További, feltételezhetően bizánci eredetű, de nem bronz markolatszerelékes kétélű kardok a 

Kárpát-medencében 

3.3.1.  Garabonc-Ófalu 55. sír (XIII-XIV. tábla) 

3.3.1.1. Lelőkörülmények 

Az ásató szerint legkésőbb a 9. század középső harmadában eltemetett,595 a teljesen feltárt 

garabonc-ófalui II. temető bolygatatlanul feltárt 55. sírjában nyugvó maturus korú férfit a végső 

útjára bocsátók számos tárggyal látták el: a szorosan a halott jobbja mellé, markolatával a váll alá, 

hegyével a medencére helyezett kardon kívül egy rövid, de masszív harci (?) kés („Griffangelmesser-

Sax?”), a bőrtarsolyában („Beutel”) borota, tűzkövek és vascsiholó, fenőkő és vasár, a medencén egy 

ónozott felületű bronzgyűrű és egy vas sarló került elő a sírból.596 A garabonci sír tehát a vízkeletihez 

hasonlóan forráskritikai szempontból ép régészeti kontextust jelent: a kard kronológiai és egyéb 

vonatkozású értékelése tehát ennek megfelelően biztos alapokon nyugszik. 

3.3.1.2. A kard értékelése 

A nagykanizsai Thúry György Múzeum a kardot kölcsönadta a bonni „Byzanz – Pracht und Alltag” 

kiállításra,597 így a kardot mindezidáig személyesen nem tudtam megvizsgálni. Hála azonban a kard – 

egyébként sajnos egyedüliként – pontos leírásának, méretadatai részletes felsorolásának, az 

alábbiakban csak a kard értékelésére szorítkozunk Szőke B. M. tárgyleírása alapján.598 

A penge 

                                                           
594

 A jelenséget az Ógyalla-Bagota/Hurbanovo-Bohatá temetőjének 3. és 17. sírok kardjai, valamint a Szered-
Mácsédi dombok /Sered’ II. temetőjének 7/55. sír kardja esetében sikerült egyértelműen dokumentálnom. 
595

 Szőke 1992.pp. 96., 172-173. 
596

 Szőke-Vándor 1992. p. 232. 
597

 Byzanz 2010. p. 293. 
598

 Szőke-Vándor 1992. p. 233-234. 
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A kard leírásában szerencsére megtaláljuk a kardpenge tulajdonságainak részletezését is: e 

szerint a pengekeresztmetszet lapos, középen kissé megvastagodó, a penge szélek pedig 

folyamatosan szűkülnek a lekerekített hegyig. A pengevájat nélküli pengeszerkezet itt is árulkodó: a 

garabonci pengét a kunágotai és vízkeleti példányokkal rokonítja. Ezzel szemben, a penge 84 

centiméteres hossza a többi itt tárgyalt, kifejezetten (Kunágota, Vízkelet), illetve viszonylag rövidnek 

(Sepsiszentgyörgy) tekinthető karddal szemben az európai kétélű kardok szokásos hosszával egyezik 

meg.599 A markolattüskén kialakított négy lyuk, amelyek közül az első kettő Szőke B. M. véleményével 

szemben minden bizonnyal nem a kard feltételezett markolatszerelékének cseréje előtti állapotra 

utal, hanem a fa markolati hasábok, a másik kettő pedig markolatgomb rögzítésére szolgált, 

ugyancsak a vízkeleti, sepsiszentgyörgyi kardok hasonló markolatrögzítési technikájával mutat 

közösséget.600 A publikáló elképzelését, miszerint a két „gazdátlan” lyuk a markolatgomb előszöri 

felerősítésének lenne a nyoma, s a második két lyukat utólag, az új markolatgomb rögzítésekor 

alakították volna ki, a tárgy személyes vizsgálatának hiányában is megkérdőjelezhetjük. A 

markolattüskén ugyanis két módszerrel alakíthatnak ki új lyukat a kard kikovácsolása után: 1) a 

markolati rész teljes lemeztelenítése után a markolattüskét izzásig kell hevíteni, majd rendkívül 

keskeny átmérőjű lyukasztót átverni rajta. Ennél a módszernél az anyagfelgyűrődés természetesen 

elkerülhetetlen: noha a felgyűrődött részt elkalapálhatják, de kérdéses, hogy milyen sikerrel, ekkor 

ugyanis a markolattüske dimenziói, szélessége, hosszúsága is változik, ami könnyen aránytalan végső 

formához vezethet, nem eléggé ügyes kovácsmunka esetén. 2) A második eljárás a lyukasztó helyett 

olyan jó minőségű vasfúró alkalmazását feltételezi, amelynek használata a korban 

megkérdőjelezhető.601 Akár a lyukasztásos, akár a fúrásos megoldás mellett tesszük le a voksunkat, 

mindkét módszer precíz, pontos munkát igényel: a markolatgombnak a sírban előkerült állapotábani 

rögzítése azonban csak a lehető leggyengébb minőségű kivitelezésnek (erről bővebben lejjebb) 

titulálható. Elképzelhető-e, hogy egy ilyen óvatos munka elvégzése után mégis kontár módon 

rögzítették volna a markolatgombot? Természetesen ez az eshetőség sem zárható ki, mégis 

valószínűbb az egyszerűbb magyarázat, miszerint a markolattüskén a két „kihasználatlan” lyuk 

valójában a fa markolatnak a markolattüskéhez való rögzítésére szolgált. A penge tehát mindkét 

csoport felé mutat kapcsolatot, noha arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a bizánci kardok 

általános ismeretlensége miatt elképzelhető, hogy az európai kardművességi hagyomány formáival 

közös attribútumok a bizánci kardművességre is jellemzők voltak. 

Az markolatszerelék 

A markolatgomb és a pengetövi-markolattövi lemezek készítési technikája teljességgel egyedi, 

mind Kárpát-medencei, mind európai viszonylatban: még a Kárpát-medencei bizáncinak tartott többi 

kardon sem találkozunk olyan eljárással, mely hajlított vaslemezekből rézforrasz segítségével 

egymáshoz történő rögzítéssel alakította ki a markolatszereléket.602 Sajnos a garabonci 

                                                           
599

 Szőke B. M. véleménye szerint a garabonci penge alakja összességében tér el az egykorú európai pengéktől 
(Szőke 1992. pp. 93.), ezzel szemben véleményem szerint mind folyamatosan szűkülő vonalvezetése és kissé 
lekerekített hegykialakítása (tkp. a penge alakja), valamint a penge szokásos hossza mind jellemző az európai 
hagyományú kétélű kardokra. 
600

 A jelenségre már Szőke B. M. is felfigyelt: idem 1992. p. 93. 
601

 Még a középkori Theophilus presbyter sem említ fúrót a szerszámok (különféle kalapácsok, vésők, 
vágóvasak, reszelők, fogók, stb.) között: Theophilus 1986. pp. 79-85. 
602

 Szőke B. M. a rézforrasztást a markolatszerelék javítási módszerének tartotta, s nagy ívű tárgytörténeti 
interpretációt kreált ennek alapján: Szőke 1992. p. 94. A rézforrasz jelenléte azonban minden egyes markolati 
tag és lemez között éppenséggel azt bizonyítja, hogy ezen eljárást a lemezek egymáshoz rögzítésére, vagyis a 
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markolatszerelék vaslemezeinek vastagságát nem ismerjük, így nem állapítható meg, hogy azok 

kialakítása milyen finomságú és minőségű kovácstechnikai tudásról árulkodhat. Megválaszolatlan 

kérdés marad az is, hogy a markolatszereléket miért kovácsolt vaslemezekből, s miért nem bronzból 

öntötték? A bronz alapanyag hiányával, mint érvvel aligha számolhatunk, hiszen a két garabonci 

temetőben számos bronz tárgy került elő (fülbevalók, gyűrűk, csatok, gombok és egy késő-római 

bronz érem). Feltűnő azonban ezen bronztárgyak készítéstechnikája: döntő többségük, a két 

fülesgombot (I/16 és II/38), két csatot (I/21 és II/6), valamint az „Altstück” érmét kivéve, – melyek 

öntéssel készültek – mindegyikőjüket drótból, ritkábban vékony lemezből állították elő. Tehát, 

amennyiben a helyi készítést vesszük először is alapul, nem csodálkozhatunk azon, ha a helyi, 

leginkább dróthúzáshoz értő kézműves nem kísérletezett a bonyolult szerkezetű üreges 

markolatgomb kiöntésével, hanem helyette két domborított vaslemezt forrasztott össze, s ugyanígy 

járt el a feltehetőleg még bonyolultabb ellenző esetében is. A forrasztás ugyan nem tartozik a 

bonyolultabb ötvöstechnikai eljárások közé, de az alkalmazónak tisztában kell lennie a forrasztás 

során zajló mechanizmussal, illetve a megfelelő forraszanyag előállításához is értenie kell. Mivel a 9. 

században, de már a 8. század végétől ismerték és alkalmazták a technikát:603 ráadásul a garabonci 

temető egy másik sírjából (I/70) is került elő forrasztott tárgy – így  a markolatszerelék 

készítéstechnikáját a kunágotai és a vízkeleti példányokkal ellentétben nem tekinthetjük 

egyértelműen Bizánc felé mutató, illetve óvatosabban fogalmazva: a helyi viszonyoktól eltérő, 

szokatlan jelenségnek. A forrasztás ugyanakkor egy, a használatnak különösen kitett tárgyon, mint 

egy kard markolatszereléke, kevésbé tűnik célszerű választásnak, mint a masszívabb felépítést ígérő 

egy darabból történő öntés. (A vékony kovácsolt, domborított vaslemez semmivel sem tartósabb, 

mint az ugyanolyan vékony öntött bronzlemez.) 

A részleteiben megválaszolhatatlan kérdés – miszerint miért nem öntéssel készítették a 

markolatszereléket? – mögött minden bizonnyal a kunágotai, sepsiszentgyörgyi és vízkeleti 

markolatszerelékeket előállító kézművesektől eltérő készítéstechnikai hagyományokkal és 

ismeretekkel rendelkező mester rejtőzik. A markolatszerelék különböző lemezekből történő 

összeállítása (összesen minimum 6-7 elemmel számolhatunk: két markolatgombfél; a markolatgomb 

markolati nyúlványa; az ellenző talán három, de legalább két része; az ellenző markolati nyúlványa, 

végül az ásató által hüvelytorkolati veretnek [Mundband] meghatározott lemez – utóbbit lásd az 

alábbiakban) ugyanakkor alapvetően precíz munkát végző és komoly gyakorlattal rendelkező 

szakemberre utal, semmiképpen sem egy helyi, forrasztani is csak ímmel-ámmal képes dróthúzóra. 

A készítéstechnikai problémákon túl további kérdések is felmerülnek a garabonci 

markolatszerelékkel kapcsolatban – ezek közül itt azonban csak a kard értékelését közvetlenül 

meghatározó jelenségekkel kívánok foglalkozni. Szőke B. M. elképzelése a markolatborítás utólagos 

cseréjéről, átszereléséről, melyet a markolatgomb rögzítéstechnikájának szokatlan megoldására 

alapozott, mint a fentiekben láthattuk, nem feltétlenül állja meg a helyét, pontosabban a felhozott 

érvek nem elégségesek egy ilyen kijelentés alátámasztására. Az az elejtett megjegyzése azonban, 

miszerint a tárgy olyan benyomást kelt, mintha „otthon barkácsolták volna” („hausgemacht 

hergestellt wurden”),604 különös jelentőséget kap a markolatgomb rögzítésének alábbi 

újraértékelésénél. A szerző fontos megfigyelése, hogy a teljes markolatszereléket elcsúszva 

                                                                                                                                                                                     
két markolati (ellenző és gomb körüli) tömb kialakítására, egységessé tételére, így végső soron a 
markolatszerelék elkészítésére használták. 
603

 Szőke 1992. p. 93. és 308. lábjegyzet. 
604

 idem 1992. p. 93. 
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rögzítették: a markolattüske nem a szerelék központi tengelyében húzódik, hanem az egyik 

lemezoldalhoz húzódva.605 Még fontosabb azonban, hogy a markolatgombot helyén tartó két hosszú 

vasszeg rögzítése teljesen kontár módon történt: azokat az ellentétes oldalon L alakban vissza-

ráhajtották a markolatgomb markolati nyúlványának, illetve az elporladt fa markolat külső felszínére. 

Ez a megoldás egyértelműen kizárja a kard ilyen állapotban történő használatát: a kardot tartó 

tenyéren ugyanis a forgatáskor nemcsak, hogy kellemetlen nyomást okoztak volna, de durván fel is 

sértették volna az illető bőrét.606 Ezt igen csekély idő és munka ráfordításával elkerülhették volna, 

amennyiben eleve megfelelő hosszúságú vágják a rögzítő szegeket, vagy akár utólag eltávolítják a 

felesleget. Kérdés természetesen, mennyiben szabad és lehet a viszonylag öreg, de az antropológiai 

vizsgálat szerint607 komolyabb betegségben nem szenvedett férfival eltemetett fegyver esetében 

tényleges harci használatot, funkciót feltételezni. 

A markolatszerelék formai kapcsolataira térve igazat kell adjunk Szőke Béla Miklósnak, aki a 

markolatgombi részt a vízkeleti kard megfelelő elemével rokonította. Noha a két gomb térbeli 

formája megközelítőleg sem azonos (a vízkeletié korongszerű, míg a garabonci példányé inkább 

amorf gömbszerű), oldalnézetben mindkettő ovális/kör alakú. (Az európai kardművesség majd csak a 

12-13. században jut el a körformákig: még a 11. században is oldalnézetben a félkör, félovális a 

domináns típus.608) Üreges belső szerkezetük, markolati nyúlványuk és e nyúlványnak a gomb felé 

történő keskenyedése azonban alapvető fontosságú azonos attribútumokként értékelhetőek. 

Hasonlóan igaz ez az ellenzőhöz tartozó markolati nyúlvány jelentőségére, illetve ezáltal a markolat 

összképének speciális kialakításában: a markolat két végpontja felől elhelyezett lemezek/pántok 

ugyanis a markolat fa magját nagyobbrészt lefedik, s csak középen hagynak meg egy rövid fedetlen 

szakaszt. Hasonló kialakítás az európai hagyományú kardművességben egyetlen esetben 

dokumentálható: a már idézett 11. századi írországi Lough Derg lelőhelyéről származó öntött ezüst 

markolatszerelék esetében.609 Ez a szerelék azonban a markolati nyúlványok abnormálisan kicsi 

átmérőjével (tehát a markolat átmérőjével) tökéletesen illeszkedik a 9-11. századi európai díszkardok 

sorába, és feltehetőleg nincs tipológiai köze az imént tárgyalt kardokhoz. 

Amint a későbbiekben típusszinten is elkülönítve fogjuk látni, a vízkeleti és a garabonci ellenzők 

rokonságának nem az előbbi szárain található lapos, korong alakú végződések mondanak ellen,610 

hanem a Szőke B. M. által hüvelytorkolati lemezként (Mundband) interpretált,611 közepén ∩ alakú 

kivágással ellátott tag, amelynek az ellenzőhöz való tartozásáról – a garabonci kard személyes 

tárgyvizsgálatának hiányában – az ellenző párhuzamai szólnak majd az alábbiakban meggyőzően. e 
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 idem 1992. p. 233. 
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 Noha a számos szövetmaradványt sikerült megmenteni és kiemelni a sírból, mind a kard hüvelyéről 
származtak, s egy sem a markolati részről. Ennek alapján kizárható, hogy a markolatot – az európai tradícióhoz 
hasonlóan, csak itt a veszélyes fogást megkönnyítendő egyedi céllal tekercselték volna körbe. Vö. Szőke 1992. 
pp. 233-234. és Taf. 64-66. A vízkeleti kardmarkolat központi, bronzpántok által nem fedett részén közelebbről 
azonosítatlan „halbőr” maradványait figyelték meg, de a markolat két végén lévő bronz fedőlemezekre az sem 
terjedt ki. 
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 Éry 1992. pp. 349-350. Érdekes módon a vizsgált vázak viszonylag jelentős mennyiségénél sikerült 
megfigyelni traumatikus elváltozásokat: egyszerű töréseket és akár fegyveres küzdelem következtében történt 
sérüléseket egyaránt – az 55. sír halottja azonban nem szerepel ebben a körben: idem 1992. pp. 347-348. 
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 Az első kör alapú markolatgombok feltűnésére lásd az 593. lábjegyzetet. 
609

 Vö. az 543. lábjegyzettel. 
610

 Szőke 1992. pp. 93-94. 
611

 idem 1992. pp. 233-234. 
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helyütt is megjegyezhetünk azonban annyit, hogy a kunágotai ellenző pengető felőli nyúlványa 

elhelyezkedése és a pengesíktól való eltartása hasonló szerepre utal. 

 

3.3.1.3. Összegzés 

Amíg tehát a garabonci kardpenge – akárcsak a sepsiszentgyörgyi példány – mindkét 

kardművességi hagyomány felé kapcsolódni látszik, addig a markolatszerelék általános szerkezete, 

több részből történt előállítása, viszonylag precíz kivitelezése, – eltekintve a rögzítés barbár módjától 

– valamint az egyes markolatszereléki részelemek elosztása a garabonci példányt legerősebben a 

vízkeleti szerelékhez, és ugyan kisebb mértékben, de szintén határozottan a kunágotai ellenzőhöz 

kardhoz kapcsolja. Ugyanakkor markolatszerelékének készítéstechnikája és anyaga helyi, lokális 

készítésre utal. A későbbiekben tárgyalandó, valójában az ellenzőhöz tartozó, penge felőli tag 

(Mundband) szerepe maradt kérdéses. 

 

3.3.2. Püspökladány-Eperjesvölgy 16. és 22. sírok (XV-XVI. tábla) 

3.3.2.1. Forráskritikai nehézségek 

Az alábbiakban két olyan, 10. századra datálható temetőből származó, újabban közölt kétélű 

kardot értékelek röviden, amelyek bizánci eredetét, kapcsolatát csak áttételesen feltételezhetjük. A 

kardmaradványok részletes leírását, feleslegesnek találván, mellőzöm, egyrészről, mert a kardok 

rendkívül töredékes állapotban maradtak meg, másrészről pedig restaurálásukat sem sikerült 

megfelelően kivitelezni: az 1977-től 1982-ig tartó ásatásokon előkerült leletanyag vasmagja a 

konzerválás óta eltelt évtizedek alatt mára szinte teljesen elpusztult, mert a restaurált felszín alatt a 

korrózió tovább folytatódott. A kiábrándító külső forráskritikai helyzethez járul még az is, hogy a 

kardok pengéi az agyagos, száraz földben – post depozicionális pedológiai, talajtani hatások 

következményeképp – darabokra törve kerültek feltárásra, s a restaurálás során kocepciózusan, és 

nem a sírban dokumentált, feltehetőleg az eredeti alakot leginkább megőrző formát kísérelték meg 

rekonstruálni, hanem a tárgyak „szablya” meghatározásának megfelelően612 ívelt pengealakot 

konstruáltak a többségében könnyen manipulálható töredékekből. 

A fentiek alapján csak a restaurálást megelező dokumentációt, vagyis a sírleírást, sírrajzot, 

sírfotót és a közölt tárgyrajzot használhatjuk fel az eredeti pengealak meghatározására. Ottjártamkor 

azonban kiderült, hogy mind az eredeti sírrajzok, mind a sírfotók elkeveredtek, így csak egyetlen, a 

publikációban is megjelent, a 22. sírról készített színes fényképet sikerült a múzeumi adattárban 

megtalálni a lelőhelyről.613 Elemzésünk alapjául tehát csak a restaurálás előtt készített két tárgyrajz 

szolgálhat – ennélfogva a tárgyak interpretálása, értékelése során csak igen óvatos megállapításokat 

engedhetünk meg magunknak. 

 

                                                           
612

 Nepper 2002/I. p. 219. 
613

 Szilágyi Krisztián Antal szíves segítségét, aki fáradtságot és időt nem kímélve igyekezett utánajárni az 
elveszett dokumentációnak, ezúton is hálásan köszönöm. 
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3.3.2.2. A kardok értékelése 

A két püspökladányi kard legfontosabb közös jellemzője a kétélű, vélhetőleg eredetileg egyenes 

penge. Noha jelenlegi formájában mindkét penge ívelt, a restauráció előtti állapotot rögzítő 

tárgyrajzok,614 valamint az egyetlen sírfotó615 és a sajnos erősen leegyszerűsítve közölt, átrajzolt 

sírrajzok616 tanúsága szerint a pengék vonalvezetése semmiképpen sem lehetett a honfoglalás kori 

Kárpát-medencei szablyákon jellemző általános forma, ami szerint a pengeszélek folyamatosan, de 

igen enyhén ívelnek, s erősebb ívet legfeljebb a penge felső harmadában vesznek fel. A pengék kétélű 

mivoltát, továbbá pengevájat nélküli, csúcsban végződő ovális (22. sír), illetve csúcsban végződő 

ellapított ovális (16. sír) keresztmetszetét a tárgyrajzok, illetve a személyes tárgyvizsgálat során tett 

megfigyeléseim bizonyítják. 

A két püspökladányi kard a pengevájat nélküli keresztmetszetük miatt tehát határozottan 

elkülönül az egykorú európai hagyományú kardművességtől, és ezzel együtt természetesen szoros 

kapcsolatot mutat mind a kunágotai, a vízkeleti és a garabonci pengék felé. További, a püspökladányi 

kardpengéknek a kunágotai és vízkeleti példányokkal való rokonságára utal az általában szokásos 80 

cm fölötti pengehosszoktól alapvetően eltérő 70 centimétert alig túllépő (71,9 cm valamint 74,5 cm-

es) hossza. Egyedi jellegzetességük viszont szokatlanul keskeny pengejük (legnagyobb szélességük 4 

cm, illetve 3,6 cm), amely attribútum nemcsak a az előbbi körtől, de a Kárpát-medencei, bizánci 

eredetűnek tartott kardoktól is elkülöníti őket. Különösen érdekes a 22. sír kardpengéjének alakja, 

amely szabályos szúróhegyet, és ennek megfelelően a szúróhegybe erősen szűkülő vonalvezetést 

mutat. Ha mindehhez hozzávesszük a penge, a korban egyébként is szokatlan, kis szélességét, akkor a 

püskpükladányi 22. sír kardpengéjét minden további nélkül minősíthetjük tipikus szúrópengének. 

Noha a 12. század elejétől megjelenő Oakeshott XI. pengetípus már ilyen formát mutat,617 az európai 

kardtipológiában az ilyen alakú szúrópengék csak az Oakeshott-féle II. középkori kardcsoportban 

lesznek uralkodóak (XV-XIX. típusok, a 14. század közepétől a 16. század közepéig).618 Ezek alapján 

egyértelműen kizárható a kardok esetleges nyugat- észak- és kelet-európai eredete, pontosabban a 

sokat emlegetett kontinentális-skandináv kardművességi körhöz tartozása: nem lehet szó ilyen 

kardok markolatszerelékének átszereléséről, s helyi, a szablyákon alkalmazott markolatkupakkal és 

kovácsolt vas ellenzővel való ellátásáról. A püspökladányi kardpengék ugyanakkor kétélű 

kialakításukkal alapvetően térnek el a 10. századi Kárpát-medence jól körülhatárolható és 

azonosítható helyi, lokális kard és szablyaművességében uralkodó formáktól (ívelt pengéjű szablyák, 

egyélű egyenes kardok és hibrid pengék). 

A két püspökladányi kard markolatszerelékei ugyanakkor – mint már említettem – éppen a helyi, 

lokális szablyamarkolatokról jól ismert formáknak felelnek meg. Miután a pengék lokális 

gyökértelensége és alapvető különbségei az európai-skandináv körrel egyértelműen a kardpengék 

ezektől eltérő hagyományára, más lehetőség híján pedig bizánci eredetére mutat, kézenfekvőnek 

tűnik a feltételezés, miszerint a zsákmányként, vagy egyéb úton-módon a Kárpát-medencébe került 

                                                           
614

 Nepper 2002/II. 131. és 135. táblák. 
615

 idem 2002/I. 83. kép 
616

 idem 2002/I. 108. kép 
617

 Oakeshott 1994. pp. 31-37. Egy ismeretlen lelőhelyű angliai, Ewart Oakeshott magángyűjteményében őrzött 
kard esetében lehet feltételezni esetleg korábbi, 11., talán 10. századi datálást is: idem p. 32. és plate 4/A. 
618

 idem 1994. pp. 56-79. 
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kardok szokatlannak ható, feltételezhetően eredeti bizánci markolatszerelékét helyi, jól megszokott 

formákkal cserélhették le. 

 

3.4. Összefoglalás 

3.4.1. A Kárpát-medence bizáncinak tartott kétélű kardjainak belső kapcsolatrendszere (XVII. 

tábla) 

Az alábbiakban arra teszek kísérletet, hogy a fent elemzett markolatszerelékek és kardpengék 

formai kapcsolatait és különbségeit röviden összegezzem. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy 

az egyes kardok, illetve pengéik és/vagy markolatszerelékeik között milyen egyezések, hasonlóságok, 

avagy eltérések vannak. 

A tárgyalt hat kardpenge mindegyike kétélű. Mind a hat esetben meg lehetett állapítani a 

pengekeresztmetszet alakját: ez a kunágotai, vízkeleti, garabonci, valamint a püspökladányi 16. és 22. 

sírok pengéi esetében csúcsban végződő ovális volt, pengevájat nélkül. (A garabonci és kunágotai 

pengék erősen lapított ovális, majdhogynem teljesen lapos átmetszetűek.) Ezzel szemben, 

pengevájattal egyedül a sepsiszentgyörgyi kardpenge rendelkezett. A kardpengék alakja is 

egységesnek mondható, kisebb formai különbségek csak a hegy lekerekítettségének mértékében 

voltak megfigyelhetőek: a pengeszélek folyamatosan kissé szűkülve húzódtak (kivétel a kunágotai 

példány, ahol a pengeszélek a megmaradt penge alsó két harmadában közel párhuzamosak, s csak a 

felső harmadban kezdenek szűkülni). Alapvetően eltért viszont ettől az egységes alaki csoporttól a 

püspökladányi 22. sír kardpengéje szabályos szúróhegyével és hosszú, karcsú, erősebben szűkülő 

pengéjével. A kardpengék közül csak Kunágota esetében tekinthető a pengetövi szélesség viszonylag 

nagynak (5,8 cm) – még az egykorú európai kardművességi körbe tartozó kardokhoz képest is. A 

többi kardpenge a két püspökladányi kivételével mind 5-5,5 cm közti pengetövi szélességűek. 

Ugyanakkor a pengék hossza tekintetében az általános 5 cm fölötti pengetövi szélesség is 

aránytalanul soknak tűnhet: a töredékes kunágotai (57,5+max. 10 cm) és a vízkeleti (68,5 cm) 

példányok esetében mindenképp, de feltűnő a sepsiszentgyörgyi (75,5 cm), a két püspökladányi (71,9 

és 74,5 cm)  pengék 80 centimétert sem elérő viszonylagos rövidsége. A sorból egyedül a garabonci 

kard lóg ki (84,5 cm), a kontinentális-skandináv kardművességi körben általánosan megszokott 80 cm 

fölött hosszával. 

A jóval összetettebb markolatszerelékekre áttérve hasonló jelenséget fedezhetünk fel, mint a 

pengék esetében: az adott attribútum általában a markolatszerelékek többségére igaz, de mindig 

akad egy-két kivétel, eltérő forma. 

A markolatgombok sajnos csak garabonci és a vízkeleti példányokon maradtak, meg – a 

kunágotai kard esetében rendelkezünk még biztos információval az elveszett gömb alakú 

markolatgomb egykori meglétére. A garabonci és vízkeleti gombok üreges kialakításúak, lemezes 

szerkezetűek és markolati nyúlvánnyal rendelkeznek. A garabonci gombot több, külön részből 

domborított/kalapált vas lemezből forrasztották össze, míg a vízkeleti rézötvözet gombot és a 

markolati nyúlványát egy darabból öntötték. A két példány nemcsak készítéstechnika és anyag, de 

forma tekintetében is eltérő – ugyanakkor közös bennük, hogy mindkét gomb alapformája a 

gömb/kör, s annak különbözői formai variációját valósítják meg. 
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A markolatok rögzítési technikája a hat kardból három esetben (Vízkelet, Garabonc, 

Sepsiszentgyörgy) szegeléssel történt, egy esetben rendkívül rövid markolattüskéről fordul elő. A 

megmaradt markolatgombos példányok – valamint az elveszett kunágotai markolatszerelék esetében 

valószínűsíthető, hogy – a markolatgombok és ellenzők markolati nyúlványai által közrefogott 

markolatból csak a középső szakaszon látszódott a fa felület. A markolatborítás háromtagú, osztott 

szisztémája a vízkeleti, a garabonci és a kunágotai kardok esetében állapítható meg. A markolat 

átmetszete a két püspökladányi kard kivételével megállapítható: a kunágotai és sepsiszentgyörgyi 

markolatok kör átmetszetűek, a vízkeleti nyolcszögletű, a garaboncié pedig téglalap. 

Az ellenzők/markolati tokok egybeöntött vagy forrasztott (utóbbi: Garabonc) markolati és 

pengetövi nyúlvánnyal rendelkeznek, a vízkeleti példány esetében hiányzik a pengetövi nyúlvány. 

ennélfogva teljes markolati toknak csak a kunágotai és a garabonci darabok tekinthetőek. A 

pengetövi nyúlványok alakja eltérő: a kunágotai D alakú, a garabonci téglalap, középen kivágott ∩ 

alakkal. (A püspökladányi markolatszerelékek egyértelműen helyi, szablyákon alkalmazott formák, így 

ebből az elemzésből kimaaradnak.) Kivétel még a sepsiszentgyörgyi ellenző, amelynek se markolati, 

se pengetövi nyúlványa nincs, ráadásul nem lemezes szerkezetű, mint a többi (Kunágota, Vízkelet, 

Garabonc), hanem tömör, egytagú. A többi markolati tok a sepsiszentgyörgyi egytagú, egybeöntött 

ellenzővel szemben mind több tagból összeállítottak (composite technique). A sepsiszentgyörgyi 

ellenző határozott és tömör keresztszárai egyedülállóak az anyagban: a kunágotai markolati toknak 

egyáltalán nincs keresztszára, a garaboncinak épp csak kiugrik a markolati tok testéből, a vízkeletinek 

viszont az ellenző szárvégein kör alakú lemezek (korongok) ülnek. Eltérő formáik ellenére az utóbbi 

három markolati tok megegyezik abban, hogy keresztszár-kialakítás szempontjából afunkcionálisak. 

A fentiekben körvonalazott kapcsolatok és eltérések kusza hálózata nem enged meg még 

határozott kijelentéseket e tárgyak klasszifikációjával kapcsolatban, az azonban bizonyos, hogy nem 

tartozhatnak szorosan vett egy típusba, csak egy típuscsaládba, melynek egyrészt fő jellemzői a 

rézötvözetből öntött, többtagból összeállított afunkcionális keresztszárú markolati tok, amely a 

pengető és/vagy a markolat felé nyúlványokkal rendelkezik, a kör/gömb alapú formavariációjú, 

markolati nyúlvánnyal rendelkező markolatgomb, valamint a pengevájat nélküli, viszonylag rövid és 

széles kétélű kardpenge. E tárgyak tehát e vonásaikkal egy közös formai és készítéstechnikai 

csoportba sorolhatók, és mint látni fogjuk az alábbiakban, kifelé, vagyis a csoporton kívülre 

meglepően egységesek: az egykorú kontinentális-skandináv kardművességi kör formáitól jobban, 

határozottabban elhatárolódnak klasszifikációs szempontokból, mint a csoporton belüli különbségek 

ezt sejtetni engednék. 

 

3.4.2. A Kárpát-medence bizáncinak tartott kétélű kardjai és a kontinentális-skandináv 

kardművességi kör közötti eltérések 

Az eddig a pontig kifejtett tárgyelemzések már mind megelőlegezték, (hivatkozások szintjén is) 

az itt elmondandókat, ezért az alábbiakban csak rövid összefoglalásra, valamint a konklúzió 

levonására szorítkozom. 

A Kárpát-medencéből ismert, bizánci eredetűnek feltételezett kardok egységesnek nyilvánítható 

méretű (pengehossz 80 cm alatt, 70 cm körül – egy kivétellel: Garabonc), alakú (kétélű, kissé 

lekerekített heggyel) és szerkezetű (pengevájat nélküli, csúcsban végződő ovális keresztmetszetű – 
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egy kivétellel: Sepsiszentgyörgy) pengéi éppen ezen alapvető attribútumaikban különböznek 

határozottan az európai kontinentális-skandináviai eredetű és hagyományú kétélű kardpengék 

vonatkozó tulajdonságaitól. 

A vizsgált Kárpát-medencei bizánci-gyanús kardok markolatszereléke a pengékhez hasonlóan 

egységes képet mutat, amely alapvető és általános eltéréseket mutat a felhasznált nyersanyag (vas 

helyett rézötvözet és egy esetben vékony vaslemez), a készítéstechnika (kovácsolás helyett öntéssel; 

három példány esetében összetett, több részből összeállított markolatszereléki egységek, ún. 

composite-technique; forrasztás), az ellenző (a tömör, egytagú, többségében téglatest alapú 

formavariációjú, határozott keresztszárú keresztvas helyett üreges, határozatlan, afunkcionális 

keresztszárak, vagy azok teljes hiánya – kivéve egy esetben; a pengetőre és a markolattőre az 

ellenzőből, annak szerves részeként húzódó nyúlványok; kagylószerű szerkezet – egy esetben), a 

markolat (a markolatra rászorított/ragasztott/körülkötözött fa félhengerek alkotta ovális, kör, vagy 

lekerekített négyszög átmetszetű, teljes felületén izzadságszívó bőrrel borított fa markolat helyett 

többszögű, vagy kör átmetszetű szögeléssel rögzített markolat; a markolatra a markolatgomb és az 

ellenző felől húzódó nyúlványok miatt kialakuló sajátos hármas tagolású markolatborító-szisztéma), 

és végül a markolatgomb viszonyában is (tömör, egy vagy kéttagú, félkör vagy félovális alapú 

formavariációjú, tömegénél fogva határozott ellensúlyt képező, kovácshegesztéssel vagy a 

markolatgombon végigérő masszív markolattüske végének elkalapálásával rögzített markolatgomb 

helyett üreges, lemezes szerkezetű, kör/gömb alapú formavariációjú, tömegénél fogva ellensúlyt nem 

vagy alig képező, feltehetőleg ragasztott markolatgombok markolati nyúlvánnyal). 

Az itt töményen felsorolt különbségek nem csak erőteljes formai és készítéstechnikai 

klasszifikációs eltéréseket jeleznek, de feltehetőleg határozott használati differenciákra is utalnak. 

Ezek alapján a Kárpát-medencei bizánci eredetűnek mondott leletanyagnak az európai kontinentális-

skandináv kardművességi körtől való egyértelmű elkülönítését, sőt az azzal való szembenállását is 

sikerült megállapítanunk. Mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy nem csak a markolatszerelékek, 

hanem a pengék is alapvető eltéréseket mutattak az európai körrel – ennélfogva nem képzelhető el 

(kivéve talán az egyetlen sepsiszentgyörgyi kard esetében), hogy kontinentális-skandináv származású 

pengére átszereljenek bizánci eredetűnek tekintett markolatgombot és ellenzőt, és vice versa: a 

Kárpát-medence átvizsgált 9-11. századi kétélű kardjai közt egy olyanra sem bukkantam, amelynek 

pengéje a fent körvonalazott csoport jellemzőit mutatta volna, de markolatszereléke európai 

hagyományú lett volna. Mindez arra utal, hogy e kardok markolatszereléke és pengéje egységet 

képezett: a két kör között nincs átmenet – ellenben a lokális hagyományú szablyák és e kardok 

viszonyában feltehetőleg van, mint ahogy azt a két püspökladányi kétélű kard esetében 

valószínűsítettük. A továbbiakban tehát a tárgyalt kardok eredetének meghatározásakor két 

lehetőség merül fel: vagy a helyi, lokális Kárpát-medencei kardművesség egy sajátos és ritka ágáról 

van szó, amelynek nincs vagy csak nagyon kevés köze van a többi helyi formához, avagy a Kárpát-

medencén kívüli területeken – de nem északon, keleten és nyugaton – kell keresnünk e kétélű kardok 

származását. A helyzetet bonyolítja, hogy e Kárpát-medencei példányok belső egységet mutató köre 

a markolatszerelékek és pengék között első látásra is fennálló formai és készítéstechnikai 

különbségek (utóbbi a markolatszerelékek esetében) miatt nem tekinthető egy típusnak, 

pontosabban egy klasszifikációs csoportnak. Az elemzés végeredménye tehát egy befelé többé-

kevésbé heterogén, de kifelé, a többi karddal relációban teljesen homogén csoport. 



285 
 

Az alábbiakban ezért arra teszünk kísérletet, hogy az egyes Kárpát-medencei példányok 

párhuzamainak felkutatásával, azok segítségével az egyébként egységesnek és mégis amorfnak tűnő 

helyi régészeti leletanyag klasszifikációját elvégezzük, s a talált párhuzamok elterjedése alapján e 

kardok, pengék és markolatszerelékek eredetére is következtethessünk. 

 

4. A Kárpát-medencei bizánci eredetű (?) kardpengék párhuzamai és a „bizánci kardpenge” 

A fent elemezett, bizánci eredetű, a Kárpát-medence 9-11. századi leletanyagában előkerült 

kardok pengéinek alakja, szerkezete kelet-mediterráneumi esetleges párhuzamai után való kutatás a 

következőekben tárgyalt markolatszerelékekhez képest sokkal problematikusabb. Elsősorban 

természetesen azért, mert a régészeti leletek, illetve azok publikálásának hiánya miatt csak igen 

korlátozott lehetőségünk akad a Bizánci Birodalom területeiről és a vele közvetlen hadászati 

kapcsolatban álló területekről származó példányokkal történő részletes összevetésre. Másrészt a képi 

források – fent már említett – gyakori sematizáló ábrázolási eljárása, valamint az a tény, hogy a 

kardokat döntő többségében hüvelyükbe dugva, s csak a legritkább esetben ábrázolták meztelen 

pengével, a pengék legárulkodóbb, és így legalapvető fontosságú attribútumát, a 

pengekeresztmetszet megállapítását teszik lehetetlenné. Természetesen a hüvelyben ábrázolt kardok 

pengéjének alakja is csak extrém – például szokatlanul nagy vagy kis hossz – esetekben határozható 

meg, a meztelen pengék alakja pedig általában a leegyszerűsítésnek esik áldozatul. 

Rendkívül izgalmas ugyanakkor, hogy az összesen két darab, ismert régészeti kontextusból 

származó és a 11. század első felére datálható, bizonyosan kelet-mediterráneumi kardtöredékek 

pengéi szintén pengevájat nélküliek: a Serče Limanı sziget partjánál, az Égei-tenger délkelet-anatóliai 

partvidékén, tehát bizánci felségterületen619 elsüllyedt, de rakománya alapján leginkább 

multikulturálisként leírható bizánci-muszlim620 hajó és legénységének, üzemeltetőinek 

felszereléséhez tartozó két kardtöredék ugyanis mind a közölt rajz, mind a tárgyak leírása szerint 

pengevájat nélküli, csúcsban végződő ovális átmetszetű.621 Ugyanez a helyzet az ellenzője alapján 

valószínűleg szintén bizánci eredetű – ennek elemzését lásd lejjebb – szórvány galovói (Vracsanszk 

körzet, Bulgária) kard622 esetében, melynek bizánci készítését már Valeri Yotov is feltételezte, a 

vízkeleti markolatszerelékkel való – egyébként tévesen megállapított – hasonlósága alapján.623 A 

galovói kétélű kardpenge hossza, noha a méretadatok közül egyedül a kard teljes hosszát közölte V. 

Yotov, többé-kevésbé pontosan kiszámolható: annak kb. 75 centiméteres hosszával a galovói kard 
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 Malamut 2004. 
620

 A hajó feltehetőleg Bulgária és az iszlám területek között szállított árut, erre utalnak a hajó rakományának 
reprezentatív részét kitevő muszlim termékek: üveg és mázas kerámia; de a személyes tárgyak is mindkét 
irányba mutatnak kapcsolatot bizánci ólom pecsétek, bizánci és fatimida pénzek egyarántelőkerültek (Bass-
Doornick 2004.). Az üveg, a máz és néhány fémtárgy ólomizotópos analízise ugyanakkor a tárgyak mind 
délkelet-bulgáriai, mind központi iráni eredetét bizonyította – noha az utóbbi többségben volt (Stos-Gale 2004. 
pp. 456-466.), ezzel szemben a hajó szálfegyvereinek nyele közönséges és keleti bükkből készült (fagus silvatica 
és orientalis), amelyek provenienciája egyértelműen Bulgária délkeleti részére mutat (Schwarzer 2004. p. 386.). 
A hajón fogyasztott állatok közt disznócsontok is előfordultak, de arányaiban nagy mennyiségük sem zárhatja ki 
a hajón tartózkodó személyek egy részének lehetséges muszlim (vagy zsidó) identitását (Armitage 2004. pp. 
487-490.). 
621

 Schwarzer 2004. p. 382. és Fig. 21-15. 
622

 Yotov 2004. Таб. XIX/421. 
623

 Yotov 2004. pp. 41-42. 
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ahhoz a három Kárpát-medencei, de bizánci eredetű kardhoz csatlakozik, amelyek pengéje az európai 

kardművességi körben általános pengehosszal összehasonlítva szokatlanul rövid (Vízkelet: 68,5 cm; 

Kunágota: 57,5+max. 10 cm; Sepsiszentgyörgy: 75,5 cm). Régészeti kontextusból származik a szintén 

kétélű, pengevájat nélküli, lapos pengekeresztmetszetű nishapuri Tepe Madrasseh lelőhelyen feltárt, 

markolatszerelék nélküli töredék,624 de nagy távolsága vizsgált területtől legfeljebb az helyi muszlim 

kardművesség pengéire vonatkozóan enged következtetni. Amennyiben a Kelet-Mediterráneumon 

túl nyugati irányban is túltekintünk kissé, még egy625 kardot vonhatunk a vizsgálat körébe: a 

közelebbről meghatározatlan lelőhelyről, al-Andalus-ból, tehát hispániai, sajnos ismeretlen régészeti 

kontextusból előkerült kétélű kard, mellyel együtt egy öntött bronz kardhüvelyvég és összesen 

huszonhat dirhem is napvilágot látott. A kard terminus post quem dátuma a dirhemek záróverete 

szerint 852-886.626 A 9. század végére-10. század elejére datálható kard pengéjén nyoma sincs 

pengevájatnak, keresztmetszete lapított csúcsban végződő „ovális”;627 a penge teljes hossza pedig 79 

cm, amelyből a markolatra 12,5 cm esik. A teljesen ép penge tehát mindössze 66,5 cm hosszú.628 

Ezzel az al-Andalus-i, feltehetőleg muszlim kardpenge is a 9-11. századi mediterráneumi 

kardművesség pengevájat nélküli, viszonylag rövid pengehosszú kardcsoportjának számát és 

dominanciáját növeli. 

Végül néhány olyan bizánci képi forrásra szeretném felhívni a figyelmet, amelyek esetében a penge 

szerkezete vagy alakja tekintetében levonható megállapítások, egyrészt az ábrázolások pontos 

kidolgozásának köszönhetően talán biztosabb alapokon nyugodnak, másrészt pedig az ábrázolt 

kardpengék a fent körvonalazott Kárpát-medencei bizánci példányokkal közös jellemzőket mutatnak 

fel. A 9. század második felére datált ún. Chludov-psaltérium629 két szövegszéli (a betlehemi 

csecsemőgyilkolást és Dávidot bemutató) ábrázolásán a meztelen kardpengéket a 

szimmetriatengelyben határozottan meghúzott gerinccel festették meg. A kardok hegyei mindkét 

képen szúróhegybe futnak. Az ábrázolás realisztikusságát valószínűsíti, hogy a fennmaradt egykorú 

többi bizánci képi forráson hasonló eljárással nem éltek: a pengék gerincének kiemeléséről csak 

ebben az egy esetben tudunk. (Ugyanakkor a jóval korábbi, késő-antik és kora-bizánci mozaikokon, 

mint például a jordániai ´Ayn Musa-i templom mozaikpadlójának vadászjelenetén, általánosan 

elterjedt ábrázolási megoldás.) Noha a 9. század 20-as éveire tett stuttgarti Psaltérium egyik 

alakjának kezében tartott szintén gericeléssel kiemelt pengéjű kardot láthatunk,630 a kard 

markolatgombja a 8-9. században széles körben elterjedt Petersen K típusának kialakításával egyezik 

meg, vagyis legalábbis az ábrázolt markolatszerelék európai eredetű. Már többször említettük, hogy a 

9-11. századi európai kardművességben nyoma sincs a pengevájat nélküli, nemhogy a gerincelt 

pengéknek, így a stuttgarti psaltérium miniatúráját aligha tekinthetjük egy valódi penge 

ábrázolásának. Kérdés, hogy magyarázható-e a psaltérium bizánci kapcsolataival, előképeivel, vagy 
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 Allen 1982. pp. 108-109. 
625

 A szintén a vizsgált korba tartozó, 11. századra datált, a francia partok mentén elsüllyedt muszlim hajóból 
közölt kard publikációját (D. Brentchaloff-Ph. Senac: Note sur l’epave sarrasine de la rade d’Agay. IN: 
Archéologique Islamique 2., 1991.) sajnos nem sikerült elérnem. A kard hozzávetőleges rajzát közli: Nicolle 
2002. Fig. 39., ez alapján a pengevájatos kard markolatgombja jóval későbbi nyugat-európai formát mutat, így a 
mind a kard értékelése, mind datálása problematikus. 
626

 García 2001. p. 191: hat meghatározhatatlan dirhem, továbbá három Al-Hakam (796-822), öt II. ‘Abd al-
Rahmān (822-852), valamint tizenkét I. Muhammad (852-886) verette dirhem. 
627

 idem 2001. p. Fig. 1-3. 
628

 idem 2001. pp. 183. és 187. 
629

 Moszkva, Hist. Mus. MS. D.29. 
630

 Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek Fol. 23, verso 42. 
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egyszerűen csak festéstechnikai fogásról beszélhetünk – utóbbi esetben természetesen a Chludov-

psaltérium itt tárgyalt részletének forrásértéke is megkérdőjelezendő. Természetesen korántsem 

állíthatjuk e képi ábrázolás nyomán és az egységesnek tűnő régészeti leletanyag alapján (amelyből 

egyedül a sepsiszentgyörgyi kard lóg ki), hogy Bizáncban csak és kizárólagos pengevájat nélküli nehéz 

kardokat kovácsoltak és használtak volna – a helyzet ennél nyilván összetettebb volt: a Bizáncban is 

ismert északi, viking631 és keleti, arab kardokon – melyeken a pengevájat megléte régészetileg, illetve 

az arab kardok esetében írott forrásokkal egyértelműen bizonyítható – kívül a bizánci kardpengék egy 

részén is megjelenhetett a pengevájat, még ha a jelenleg rendelkezésre álló leletanyag alapján ezek 

mennyiségét kevesebbnek is kell ítéljük.632 E feltételezésünket támaszthatja alá a londoni Victoria & 

Albert Museum-ban őrzött, 8-10. századra datált bizánci ládikán látható jelenet,633 ahol három alak 

kezében egyaránt láthatunk rendkívül széles, viszonylag hosszú, lekerekített hegyű, pengevájat 

nélküli és pengevájatos kardokat is. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy mivel a „bizánci” 

kardpenge, kardpengék típus, típusai ismeretlenek számunkra, ezért elképzelhető, hogy az európai 

kardművességi hagyomány jellegzetes formáinak egyes attribútumai a bizánci kardművességre is 

jellemzők voltak. Erre utalhat a például a sepsiszentgyörgyi pengevájatos kardpenge is. 

Az itt tágyalandó második problémakörhöz tartozó képi ábrázolásunk a Van tó Aght’amar nevű 

szigetén található Szent Kereszt templom, amelyet 915 és 926 között építettek. A templom külső 

falán faragott kő relief sor fut körbe, különböző alakokkal és növényi ornamentikával.634 A központi 

jelenetek egyikének alakja, Góliát, már D. Nicolle figyelmét is felkeltette,635 de az ábrázolt kardpenge 

elemzésére idáig nem került sor. Mivel a kardpenge nem lép ki a relief külső síkjából, felületén pedig 

sem gerincelésnek, sem pengevájatnak nincs nyoma, a pengekeresztmetszetre vonatkozólag nem 

járul sajnos hozzá ismereteinkhez. Ugyanakkor már első ránézésre is feltűnik a penge szokatlan 

rövidsége. T. Dawson módszerét használva, és az alakot átlag méretűnek, 175 cm magasnak tekintve 

a kard teljes hosszára kb. 60 cm-t kapunk, amiből 45 cm esik a pengére és 15 cm a markolati részre. 

Amennyiben az alak arányaihoz viszonyítunk, láthatjuk, hogy a markolati rész hosszának a penge 

hossza csupán alig háromszorosát teszi ki. Noha az alak éppen a templom sarkán van, mégpedig a 

kard csúcsával a sarok felé, így elképzelhető, hogy a kard e rövidsége csupán a rendelkezésre álló 

felület megkövetelte kényszerű rövidítés eredménye, de azt a lehetőséget sem vethetjük el, hogy az 

Góliát kezében tartott kard egy egykor ténylegesen létező kardpenge(típus) megjelenítése. Utóbbi 

esetben a bizánci kardok (legalábbis azok egy csoportjának) körvonalazódó tendenciózus rövidsége 

melletti érvek között említhetjük az aght’amari ábrázolást. A többi, kevésbé extrém kardhosszal 

operáló bizánci ábrázolás ehhez hasonló felmérésének azért látom kevés értelmét, mert az európai 

és a feltételezett bizánci kardművességi kör pengehosszai közti különbség nem annyira markáns 

(mégha egymástól jól el is határolódnak): a 80 cm fölötti és az alatti, de inkább 70 cm körüli 

pengehosszok közti különbség ugyanis igen csekélynek tűnik egy apró miniatúra, vagy elefántcsont 
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 Lásd például az Ermitázs sebasteai negyven mártír triptichonján Szent Theodórosz Sztratelatész kezében 
látható, már említett kard markolatszerelékét, vagy a varég gárda egy részének nyilván saját felszerelését 
(összefoglalóan: Blöndal 1978.). 
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 Érdemes megjegyezni, hogy az egyetlen ismert kora-bizánci kétélű kardpenge is pengevájat nélküli, 
átmetszete gerincelt, illetve a penge felső harmadában csúcsban végződő ovális: Davidson-Weinberg 1974. Fig. 
1-2. (A legújabban Iustiniana Primából (Caričin Grad, Szerbia) előkerült és frissen közölt kora-bizánci kard nem 
kétélű, hanem egyélű egyenes, a penge felső harmadán fokéllel, keresztmetszete ennek megfelelően 
egyenlőszárú háromszög, illetve rombusz. (Byzanz 2010. p. 293.) 
633

 A ládika vonatkozó paneljének kitűnő részletességű fotóját közli: Nicolle 1992b. p. 22. 
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 Der Nersessian 1965. Fig. 27. 
635

 Nicolle 1992a. p. 306. 
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faragáson viszonyaiban – minden bizonnyal még a legrealisztikusabb ábrázolástól sem várható el a 

marginális jelentőségű pengehossz mércével meghatározott precíziós kialakítása. 

Összefoglalásul elmondható, hogy amennyire sokféle pengealakot jeleznek az ábrázolások, 

annyira egységesnek tűnik a régészeti leletanyag ebből a szempontból, és mint a későbbiekben látni 

fogjuk, további szórványos, főként muszlim pengék arra utalnak, hogy az egész, 9-11. századi Kelet-

Mediterráneumban feltételezhetően jelen lévő a sokféle alakú és szerkezetű kardpenge között a 

pengevájat nélküli, viszonylag rövid formák domináltak. 

 

5. A Kárpát-medencei bizánci (?) eredetű markolatszerelékek párhuzamai (képi ábrázolások és 

szórványleletek): a 9-11. századi kelet-mediterrán markolatszerelékek klasszifikációja (XVIII-XX. 

tábla) 

A fentiekben több alkalommal érintettem a bizánci képi források felhasználásának nehézségeit, 

amelyek természetesen a markolatszerelékek esetében is fennállnak. Gyakran megesik például, hogy 

az ábrázolt személy keze éppen a kard markolatán helyezkedik el, s emiatt a markolatszerelék alakja 

vagy nem került gondos kialakításra, vagy a fedés miatt részleteiben-egészében nem is látható. Ez a 

helyzet például II. Bazeilos Bolgaroktonos 11. század elejére datálható menologionjának a császárt 

ábrázoló képén esetében is.636 Szerencsés módon nemrég ismertté vált637 két olyan ellenző, 

amelyekkel a fent bemutatott és értékelt, a bizánci kardművességi körbe tartozó Kárpát-medencei 

kardok markolatszerelékének és az eddig ismert szórványos párhuzamoknak a sorát kiegészítve 

egységes formai klasszifikáció alakítható ki, annak ellenére, hogy az egyes típusokba csak egy-egy 

példány volt besorolható. Az alábbiakban ezért a klasszifikációs rendszer felállításánál elsősorban 

ezekre a tárgyakra igyekszem támaszkodni a képi források bizonytalanabb adataival szemben.638 Az 

egyes típusok, pontosabban klasszifikációs csoportok egymást követő sorrendje az ellenzők 

keresztszárai kialakításának függvényében kerültek megállapításra: a sor ennek megfelelően a 

keresztszárral egyáltalán nem rendelkező formától az átmeneti, végül a szabályos, teljesen kialakított 

keresztszáras formákig tart. 

 

5.1. Kunágota-Serče Limanı típus (ún. „cuffed guard”) (XXI. tábla) 

A két öntött fél lemezből összeforrasztott kunágotai markolati tok fő formai attribútumai a 

következőek: a henger alakú markolati nyúlvány; a pengetőt teljes szélességben és nagy magasságig 

kagylószerűen befedő D alakú pengetövi nyúlvány; a markolati tok nem rendelkezik a pengetengelyre 

merőleges szárakkal: ehelyett a pengetőt szorosan követve ívelt az oldalkialakítása. 
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 Vat.gr.1613. Az ábrázolás számos közlése közül a legújabb reprodukciójában (Tsamakda 2010. p. 38.) 
tanulmányozható legjobban, annak nagy mérete és felbontása miatt, de még itt sem állapítható meg semmi a 
markolatszerelék alakjáról. 
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 Ezen ellenzők fényképét Valeri Yotov szívességének köszönhetem, amiért e helyütt szeretném kifejezni hálás 
köszönetemet. 
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 Vö. T. Dawson teljes egészében a képi forrásokra alapozott markolatszerelék klasszifikációjával: Dawson 
2007. p. 28. 
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A kunágotai markolati tok kagylószerű szerkezetének tökéletes formai párhuzama a fent már 

említett Serče Limanı-i hajóroncsból előkerült kardtöredék öntött rézötvözet ellenzője,639 amelynek 

ötvözéséhez, az ólomizótop analízis szerint délkelet bulgáriából származó ólmot használtak.640 

Ugyanakkor a Serče Limanı-i ellenző a markolat felől nem folytatódik markolati nyúlványban, ergo 

nem tekinthető markolati toknak. A markolatot teljes egészében beborító, egy darabból öntött és 

szegeléssel a markolattüskéhez rögzített markolati cső pontosan illeszkedik az ellenzőhöz és a másik 

végén a markolatgombhoz: ennélfogva az ismert leletanyagban egyedülálló módon a teljes 

markolatfelületet egységes bronz szerelék fedi. (Sajnos a részletes leírásból éppen az nem derül ki, 

hogy a markolatszerelék egyes részeket hogyan rögzítették egymáshoz.) A markolati cső hengeres 

átmetszete azonban megfelel a kunágotai markolati tok markolattövi nyúlványának, így valós formai 

klasszifikációs különbségről nem, csak szerkezeti, előállításbeli eltérésről beszélhetünk. Nem 

feledkezhetünk meg azonban arról az alapvető különbségről, amely az egyszerűbb kivitelű kunágotai 

markolati tok és a Serče Limanı-i egyértelműen díszítésközpontú, teljes épségben fennmaradt 

markolatszerelékek között fennáll: ezzel magyarázhatóak az utóbbi ellenző szélén megfigyelhető, a D-

formától kissé eltartó egymásra rétegződő levelek is – e járulékos díszítésbeli különbségek azonban 

nem tekinthetőek formai klasszifikációs csoportot szétfeszítő attribútumnak. Sőt, sokkal inkább arra 

utalnak, hogy a Serče Limanı-i ellenző egy szerényebb kialakítású, de vele formailag megegyező 

ellenzőforma díszített változata, exkluzív megjelenési formája. 

Az így körvonalazott Kunágota-Serče Limanı csoport legfeltűnőbb jellemzője, a D alakú pengetövi 

nyúlvány legvalószínűbb funkcionális magyarázatát még Bálint Cs. adta (igaz tévesen ide sorolta az 

elsőként előkerült pliszkai szórvány ellenzőt is): elképzelése szerint a penge és az ellenző e nyúlványa 

közé a kardhüvely szája csúszhatott be.641 Ezzel tipológiai szempontból tulajdonképpen a kardhüvely 

toroklemeze (Mundband) helyeződött át az ellenző testére. Még fontosabb azonban annak újbóli 

hangsúlyozása, hogy ez az ellenzőtípus keresztszárak hiányában teljesen más jellegű 

víváshagyományt tükrözhet, mint amilyet az európai-skandináv kardművességben a hangsúlyos és 

masszív kialakítású keresztvasokkal felszerelt kardok suggallnak. 

Az ígérettől eltérően nem léphetünk tovább anélkül, hogy a típus egykorú képi ábrázolásait ne 

értékelnénk röviden. Ezeket ugyanis J. K. Schwarzer összegyűjtötte a Serče Limanı-i markolatszerelék 

tárgyalásakor: a már említett aght’amari Góliát kardja; az ismeretlen provenienciájú, változatosan a 

10-től a 12. századig datált troyes-i ládika háttal lovon ülő, lesújtani készülő lovasának kardja;642 az 

Abd al-Malik al-Muzaffar ibn al-Manşūr számára 1004/1005-ben Kordobában készített elefántcsont 

ládikán látható három lovas kardjai;643 végül két 11. századi örmény templomon látható ábrázolások: 

a nicorzmindai tympanon lovasszentjének kardja és az iprari freskó Mihály arkangyalának kardja.644 A 

sort a Khirbet-al Mafjar-i álló kalifa szobor övén látható karddal egészíthetjük ki. A felsorolt 

ábrázolások Abd al-Malik elefántcsont ládikájának kivételével egytől-egyig megegyeznek abban, hogy 
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 Schwarzer 2004. p. 382., Fig. 21-15. és 21-16. Joseph K. Schwarzer leírása szerint az ellenző „arched, 
„cuffed”” alakú. idem 2004. p. 385. 
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 Stos-Gale 2004. p. 460. 
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 Bálint 1991. p. 110. Elképzelése azóta visszhangra talált, igaz általánosságban és nem Kunágota kapcsán, T. 
Dawson egyik munkájában: Dawson 2007. p. 28. 
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 Trésor de la Cathédral de Troyes, legutóbb például: Byzanz 2010. p. 321x. 
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 Kühnel 1971. pp. 41-43. és Taf. XXIV. A ládika vonatkozó paneljének jobb minőségű, az ellenzők alakját 
pontosan meghatározni engedő felvételét Ada Bruhn de Hoffmeyer munkájában találjuk meg: Bruhn de 
Hoffmeyer 1972. Fig. 70-71. 
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 Nicolle 2002. Fig. 66-67. 



290 
 

a pengetőre ívesen ráhajló, keresztszár nélküli ellenzőt mutatnak, de hiányzik a teljes, lezárt D alak, 

vagyis a pengetövi nyúlvány, a kagylószerkezet képi visszaadása, s helyette csak majdnem teljes C 

alakban a pengeszélek mellé hajló ellenzőszárakat találunk. Ez utóbbi forma azonban nem más, mint 

a számos más közép-bizánci képi forráson megjelenő Dawson-féle 2. ellenző típus645 rövidebb 

verziója. A típust legrészletesebben az ún. Harbaville triptichonon láthatjuk,646 és úgy tűnik, hogy az 

al-Andalus területén, később, főképp a 12-13. században elterjedt Bruhn de Hoffmeyer-féle 2. 

markolatszereléktípusnak647 felel meg – a típus viszonylag jól datálható (13. századi) archetípusa a 

San Fernando vagy Alfonso el Sabio-nak tulajdonított kard.648 Kérdéses marad, hogy az előbbi 

ábrázolási forma vajon mennyiben önálló és mennyiben az utóbbi, elterjedtebb ellenzőforma 

redukciója? Összefoglalóan megállapítható tehát, hogy az idézett ábrázolások – egy kivétellel – nem 

felelnek meg a Kunágota-Serče Limanı típusnak, s egy másik ellenzőforma létét valószínűsítik – már 

amennyiben e forma, melyet a továbbiakban redukált Dawson 2 típusnak nevezünk, széles 

ikonografikus elterjedése nem csupán az alkotói képzelet e terméke közkedveltségének köszönhető. 

 

5.2. Pliszka – al-Rabadhah típus (ún. ál-ellenzős markolati tokok) (XXII. tábla) 

A legújabb, még közöletlen pliszkai bronz ellenző tökéletesen illeszkedik a Chersonnessos 

Taurica akropoliszáról a századelőn előkerült, valamint az al-Rabadhah-i, a Darb-Zubaydah 

elnevezésű, a kései 8. századtól a 10-11. századig üzemelő, Bagdadból Mekkába vezető muszlim 

zarándokúton, Medinától kb. 200 km-re délkeletre, a Hejaz hegység lábánál feltárt kis 

zarándokállomás régészeti leletanyagából649 ismert markolati tokok meghatározta csoportba. A 

csoport tagjai bronzból, egy darabból öntöttek (Chersonnessos, Pliszka), vagy vasból kovácsoltak (al-

Rabadhah).650 

A típus szerkezete nagyjából megegyezik a kunágotai markolati tok felépítésével: azzal a 

lényeges különbséggel, hogy a pengettő felőli csőszerű nyúlvány tövén mindkét oldalon egy-egy 

stilizált, a penge felé hajló ívelt, rövid keresztszárú „keresztvas ábrázolása” domborodik ki a markolati 

tok felületéből. Az ál-ellenző/keresztvas szárvégei a markolati tok szélein kissé túlnyúlnak, de nem 

számottevően: funkcionális hasznuk így bizonyosan kizárható. (Az ál-ellenzők/keresztvasak markolat 

felőli íve adja pengető-markolattüske átmenetre felfekvő szakasz ferde alakját.) További különbséget 

jelent a kunágotai csoporttal, és alapvető fontosságú csoportmeghatározó jelentőségű attribútumnak 

tekintendő, hogy a pengető felőli nyúlvány szélei egyenesek és párhuzamosak a pengeszélekkel. A 

csőszerűen a pengetőre húzható markolati- és pengetövi nyúlvánnyal egyaránt rendelkező, egy 

darabból öntött, vagy egybekovácsolt markolati tokok e csoportjának két további fontos tagját 

találjuk meg muszlim környezetben. Az egyik példány, amely elsőként a genovai Rifaat Shaikh al Ard 
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647
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magángyűjteményben bukkant fel,651 s végül a Furusiyya Art Foundation gyűjteményében állapodott 

meg,652 két részből álló öntött bronz matrica, öntéshez használható tömör modell pozitív reliefes 

díszítéssel. A felső rész segítségével üreges félgömb alakú markolatgombot és vele együtt rövid 

markolati nyúlványt lehet önteni, míg az alsó matrica használatával a Pliszka – al-Rabadah típusnak 

mindenben megfelelő alakú markolati és pengetövi nyúlvánnyal egyaránt egybeöntött markolati 

tokot lehet készíteni. Ehhez a matricához hasonló, tőle szinte csak díszítésében eltérő másik tömör 

bronz öntőmatricát őriz a new yorki Metropolitan Museum of Art.653 A tárgyakkal elsőként foglalkozó 

D. Nicolle a matricák korát a 12-13. századra, illetve a 12-14. századra helyezte – datálásukat a fenti 

csoport ismeretében, egyetértve a Furusiyya katalógus által adott 8. század végi, 9. századi 

keltezéssel, alighanem minden joggal pontosíthatjuk a 9-10. századra. A típus négy példánya közül 

csak két esetben határozható meg a markolattövi nyúlványa keresztmetszete: ez a pliszkai markolati 

toknál nyolcszögű, a Furusiyya gyűjtemény matricájával pedig kör, vagy ovális átmetszetű markolati 

nyúlványt lehetett előállítani; a chersonnessosi darab töredékes, az al-Rabadhah-i esetében pedig a 

pontos átmetszet nem állapítható meg a rendelkezésre álló fénykép segítségével. 

 

5.3. Garabonc típus (ún. átmeneti ívelt ellenzős, ∩ kivágású pengetövi lemezes markolatszerelékek) 

(XXIV. tábla) 

Az ellenzők kialakítása szempontjából a soron következő következő típus a garabonci példány 

fémjelezte csoport, noha az alább tárgyalt, valódi keresztszáras ellenzővel ellátott markolati tokok 

csoportja szorosabb formai kapcsolatot mutat a Pliszka – al-Rabadhah körhöz, mint a garabonci. A 

garabonci csoport legszembetűnőbb jellegzetessége ugyanis a penge felé enyhén ívelő ellenző alatt a 

markolati nyúlvány helyett kialakított lemezes tokrendszer, melynek közepén ∩ alakú kivágás 

található. Az ellenzők változásának, pontosabban változatosságának tipológiai szempontjából 

fontosabb jellemzője azonban a garabonci típusú ellenzők keresztszárainak tényleges kilépése az 

ellenző testéből, amely azonban továbbra is nyitva hagyja a kérdést, hogy a lemezes, tehát üreges 

kialakítás alatt vas, de feltehetőleg leginkább fa keresztszárakat kialakítottak-e, s beszélhetünk-e 

ezáltal végre tömör keresztszárakról, netán maga a rövid keresztszár is tömör kialakítású, vagy 

továbbra is a gyakorlati szempontból kevésbé effektív megoldással számolhatunk még ezen típus 

esetében is. 

A csoport mindhárom jelenleg ismert és meghatározható tagja más és más anyagból, valamint 

készítéstechnikával készült. A fentebb részletezett garabonci példány kovácsolt, domborított 

vaslemezezkből, rézforrasztással; a Suhaya Gomolsha-i (Harkov környéke), magángyűjteményben 

őrzött szórványt654 bronzból öntötték, mégpedig minden bizonnyal egy darabból. Az ismeretlen 

lelőhelyű, de biztosan muszlim közegből származó, újonnan publikált és a Furusiyya gyűjtemény 

számára Bashir Mohamed által megszerzett ezüst példányt a kitűnő minőségű fénykép és a rövid 

leírás alapján655 legalább két részből öntötték: külön a markolatgombot, a markolatot teljes 

egészében befedő, és arra szögeléssel ráerősített markolati csövet, az ellenzőt, valamint az 

ellenzőhöz a penge felől csatlakozó ∩ kivágásos pengetőlemezt pedig együtt  önthették ki – de az is 
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292 
 

elképzelhető, hogy ezeket a részeket is külön-külön állították elő. A Furusiyya-példány esetében már 

csak a tárgy leírása szerint is megbizonyosodhatunk a ∩ kivágásos pengetövi lemez ellenzőhöz való 

közvetlen tartozásáról: 

„a long sleeve whose U-shaped opening fits against the mouthpiece of the scabbard. This 

would enable a snug fit for the sword.”656 

A közölt fényképen is tökéletesen kivehető a hüvely szóban forgó valódi lezárása, torkolatlemeze 

(Mundband, mouthpiece), mely ebben az esetben az előző, ellenzőhöz tartozó pengető felőli lemez 

széleit egy kiugró peremmel végigkövetve, az alá nyúlik saját ezüstlemezével. A peremmel, amely 

megakadályozza a kard túlcsúszását, a kosntrukció rendkívül pontos és finom illeszkedést tesz 

lehetővé. A Furusiyya-markolatszerelék ismeretében tehát a garabonci példány esetében a Szőke B. 

M. által felvetett elképzelés, miszerint a Mundband-ként megnevezett lemez nem az ellenzőhöz 

tartozott, hanem a hüvely torkolatverete volt, szintén elvethető. Az ∩ alakú kivágásos pengetövi 

lemezek eredete feltehetőleg a muszlim hódítás előtti Közép-Ázsiába vezethető vissza: erre mutathat 

két ilyen lemezzel ellátott, de egyébként minden más markolatszerelék nélküli, kétélű, pengevájat 

nélküli, csúcsban véződő ovális keresztmetszetű pengetöredék, amelyet Pendzsikentben tártak fel.657 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a Furusiyya-gyűjtemény e kardjának keskeny pengetöredéke nem 

mutat pengevájatra utaló nyomot, továbbá e markolatszerelék a lehetséges teljes felületet beborító 

szerkezetével és intenzív díszítettségével a Serče Limanı-i markolatszerelékkel rokonítható. 

 

5.4. Valódi keresztszáras ellenzővel bíró markolati tokok (XXV. tábla) 

Az előző pontban már említettem, hogy az e csoportba tartozó markolati tokok formai 

szempontból legközelebb a Pliszka – al-Rabadhah-i csoporthoz állnak, s az egyetlen, de lényeges 

különbség közöttük, hogy az előbbi típus tagjait határozottabb keresztszárakkal látták el. Érdekes  

módon ebből a típusból egyetlen sem ismert a Kárpát-medence területéről: ezzel szemben pédányai 

Bulgáriában sűrűsödnek. Az elsőként előkerült, de azóta sajnos elveszett,658a pliszkai palotakomplex 

északkeleti részéről származó öntött bronz ellenzőn kívül,659 amelyre már Bálint Cs. is felfigyelt, ide 

tartozik a már említett galovói kétélű kard öntött bronz ellenzője,660 és egy ismeretlen lelőhelyű, 

töredékes, öntött bronz ellenző Északkelet-Bulgáriából.661 A csoport legszebb példánya azonban az 

ismeretlen lelőhelyű, feltehetőleg Egyiptomból származó, eredetileg a D. Storm-Rice gyűjteményben 

őrzött, jelenleg azonban ismeretlen magántulajdonban lévő, öntött bronz markolatszerelék, 

amelynek a markolati nyúlvánnyal ellátott markolatgombja is megmaradt.662 A 9-10. századra 

keletezett markolatszerelék teljes felületét indadíszítés fedi, az arab felirata pedig a Korán 112. 

szúrája.663 E csoport közös jellemzője még a határozott keresztszárakon kívül mind a markolati, mind 
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a pengetövi nyúlvány megléte és széleiknek a pengetengellyel való párhuzamossága. A hosszú 

keresztszárakkal a markolati tok arányai is megváltoznak: a korábban tárgyalt inkább magasnak 

mondható ellenzők itt a markolati és pengetövi nyúlványaik megrövidülésével szélessé, tömzsivé 

válnak.  

Itt kell megemlíteni, hogy a bulgáriai leletanyagban jól elkülönül ezen markolati tokoknak egy 

olyan alcsoportja, ahol a markolati toknak a pengető felőli nyúlványa hiányzik, s csak a markolat felőli 

nyúlvány marad meg, a keresztszárakon pedig gömb alakú végződések ülnek (Yotov-féle 2A típus)664. 

Ez a markolati tok azonban szablyáról, illetve egyélű egyenes kardról ismert, nem kétélű kardokon: 

Abritus, a razgradi az antik erőd területén a 9-10. században élt telep anyagából (szablya),665 továbbá 

a Červen Briag-i666 és Sumen környéki szórvány egyélű egyenes kardokon;667 rajtuk kívül több, 

összesen hét, penge nélkül előkerült szórvány ellenző ismert, például Északkelet-Bulgáriából, a 

Vracsanszki kerületből Markovo járásból (Várna megye), stb.668 Hasonló markolati tokkal lehetett 

felszerelve a sajnos éppen a kérdéses szakaszon töredékes Nemilany-i (Olomouc, Csehország) szablya 

is. (Ezek kapcsán V. Yotov már korábban is feltételezett bizánci hatást,669 legújabban azonban a 

vízkeleti példánnyal való hasonlóságuk alapján már bizánci-bulgár szablyatípusnak nevezi őket.670) 

A valódi keresztszáras ellenzővel bíró markolati tokok példányait azonban nem csak Bulgáriában 

találjuk meg – több, későbbre (12-13. századra) datálható, muszlim környezetből származó darabot 

ismerünk vasból kovácsolva, illetve ezüstből öntve: ismeretlen lelőhelyű, szíriai példányt őriz a 

Furusiyya gyűjtemény, egyikőjük ezüstből öntött, kúfi és arab niello-feliratos, a másik vasból 

kovácsolt, tausírozott díszítésű és a pengevájat nélküli, lekerekített hegyű kardpenge is épen 

maradt;671 a legújabban felbukkant példány fényképét pedig P. Beatson szívességének köszönhetem. 

A szintén szíriai és szintén a Furusiyya-gyűjteményhez tartozó negyedik, niellódíszes és tűzaranyozott 

szórvány672 köztes pozíciót foglal el keresztszár-tipológiai szempontból a Pliszka – al-Rabadhah és az 

itt tárgyalt típusok között, mert ugyan a markolati és pengetövi nyúlványai egyenesek, de a testből 

éppen csak kilépő rövid keresztszárak nem ívelnek a penge felé. Hasonlóan a két csoport közé 

helyezendő az exkluzív formájú és díszítésű afganisztáni markolati tok is.673 Amennyiben e példányok 

Bashir Mohamed által javasolt késői, 12-14. századi datálása a helytálló, ezek a darbok a markolati 

tok hosszú továbbélésének bizonyítékai lehetnének muszlim kardművesség világában. 

 

5.5. Vízkelet-Mikulčice típus (ún. redukált markolati tokok) (XXIII. tábla) 
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A fentiek alapján éppen a vízkeleti, a különböző szerzők (Szőke B. M., V. Yotov) által az egyes 

kardok formai párhuzamának tekintett markolatszereléke maradt önnállóan, pontos tipológiai 

párhuzam nélkül az ismertetett leletanyagban. A vízkeleti példány ugyanis határozott korongos 

szárvégű ellenzőjével és az ellenző pengető felőli nyúlványának hiányával, vagyis a markolati tok 

redukciójával alapvetően eltér a fent ismertetett összes markolatszereléktől – kivéve a valódi 

ellenzős markolati tokok alcsoportját, amelyek azonban csak egyélű kardokon és szablyákon jelennek 

meg. Ezektől azonban megkülönbözteti egyrészt az ellenző markolattövi nyúlványának kialakítása, 

amely nem egyenes, a pengetengellyel párhuzamos, hanem ferdén kötődik át a markolathoz, 

másrészt az ellenző három részből történő különálló kialakítása, amellyel szemben a valódi 

keresztszáras ellenzőtípus  szóban forgó alcsoportjának minden egyes tagja egy vaslemezből készült. 

A vízkeleti példány egyetlen, ugyanakkor meglepően pontosnak tűnő régészeti párhuzama egy 

közelebbről meghatározatlan674 mikulčicei kard markolatszereléke, amelyre egy szlovák 

ismeretterjesztő könyvsorozatban bukkantunk.675 A közölt fénykép alapján egyértelmű, hogy a kard 

kétélű, a képen megfigyelhető ívelése pedig annak köszönhető, hogy a penge darabjaira tört, és a 

fényképre nem pontosan illesztették össze. A kard markolatszereléke a fénykép alapján vagy ezüst, 

vagy valamilyen színesfémből készülhetett, az egyes lemezek alakja és elosztása pedig tökéletesen 

megfelel a vízkeleti példányénak: a pengető felőli nyúlvány nélküli, vagyis redukált markolati tok 

korongos vagy gömbös végű keresztszáras ellenzőjének markolat felőli széle kissé ívelt, a markolati 

nyúlványába ferdén megy át, továbbá a gömb/korong alakú markolatgomb is rendelkezik markolati 

nyúlvánnyal. Még izgalmasabbá válik a kard, ha figyelembe vesszük, hogy a két, egyértelműen az 

európai-skandináv kardművességi körhöz tartozó, minden bizonnyal Petersen-K és Menghin-

Mannheim/Hohenberg típusú kardok közt, azokkal remélhetőleg egyszerre, azonos méretaránnyal 

lefényképezett szóban forgó kard lényegesen rövidebb, mint két szomszédja: legalább egy fél 

markolatnyi hosszal. A penge rövidsége ezzel a kunágotai-vízkeleti körhöz kapcsolódna, a penge 

átmetszetéről azonban sajnos a fénykép alapján nem nyilatkozhatunk. 

A vízkelet-mikulčice markolatszerelék-típus ellenzőjének egyetlen realisztikus és viszonylag 

pontos közép-bizánci ábrázolása ismert, ez Hosios Loukas monostor hajójában, az északi bejárat 

keleti falán látható, késő 10., 11. századi, a felfegyverzett Józsuát ábrázoló falfestényen található.676 A 

Józsua oldalán vállszíjról (ún. baldricról) lecsüngő – a hüvely miatt minden bizonnyal kétélű – kard 

ellenzőjén ugyanis gömb vagy korong alakú lezárások ülnek a keresztszár végein. Az ellenző testének 

enyhe ívelése is kapcsolódik a vízkeleti és a mikulčicei példányokhoz, ugyanakkor a markolat és az 

ellenző között hiányzik a mind a vízkeleti, mind a mikulčicei markolatszereléken megfigyelhető 

átvezető ferde tag. Érdemes megjegyezni, hogy az ezüst színűre festett markolatszerelék teljes 

egészében befedi a kard markolatát, ezzel Józsua kardját a régészeti leletanyagban is egyértelműen 

elkülöníthető díszkardok közé sorolja (Serče Limanı és a Furusiyya gyűjtemény ezüst markolatú, 

Garabonc típusú kardja). 

 

5.6. Sepsiszentgyörgy 
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A Kiss A. által a sepsiszentgyörgyi kard rövid elemzésekor a kard bizánci eredetének 

bizonyítékaként felhozott bizánci elefántcsont faragásról, pontosabban az ún. „sebasteai negyven 

mártír triptichonjáról” azóta több alkalommal is közöltek nagy felbontású, jó minőségű színes 

képeket.677 Ezek segítségével ellenőrizhetjük, illetve pontosíthatjuk Kiss A. megállapítását. A 

triptichon két szélső panelje két-két szintre van osztva, s minden szinten két-két harcos szent teljes 

alakos reliefje látható. (A középső széles panelen a negyven mártír látható Sebastea befagyott taván.) 

A szélső paneleken látható nyolc szent mögött a háttéren található az egyes szentek neve, így 

mindegyik alak egyértelműen beazonosítható. A bal oldali panelen fentről lefelé, balról jobbra Szent 

Georgiosz, Theodórosz, Demetriosz és Merkouriosz, a jobb oldali panelen pedig Szent Eusztathiosz, 

Eusztratios, Theodórosz Sztratelatész, végül Prokópiosz került ábrázolásra. A nyolc szent közül három 

keze ügyében láthatunk kardot, amelyek markolatszerelékük kialakítása alapján két csoportra 

oszthatóak. 1) Szent Theodórosz Sztratelatész egy tökéletesen azonosítható Petersen H típusú678 

markolatszerelékkel ellátott kardot tart; 2) míg Szent Georgiosz, Merkouriosz, Eusztathiosz és 

Prokópiosz kardjai – noha markolatgombjuk eltérő alakú679 – ellenzőjük, keresztvasuk kialakítása 

tökéletesen egyforma: a pengetengelyre merőleges, viszonylag hosszú, téglalap alakú keresztvasak 

látható felületét három-négy, a pengetengellyel párhuzamos rövid borda tagolja. E tagoló bordák 

valamilyen fokú hasonlóságra utalhatnak a triptichon 2) csoportba sorolt keresztvasai és a 

sepsiszentgyörgyi ellenző között. Mindenesetre sokkal fontosabb lenne a hasonlóság fokának 

megállapításához a triptichonon ábrázolt keresztvasak térbeli szerkezetének ismerete. A 

sepsiszentgyörgyi ellenző ovális hosszanti átmetszete, pontosabban egy központi hengerhez két 

oldalról illesztett nyúlvány alkotta ellenzőszárak meghatározta felépítés ugyanis alapvetően 

különbözik az Európában kizárólagosan uralkodó egyetlen tagból álló, többségében téglatest 

felépítésű keresztvasaktól. Sajnos Szent Georgiosz, Merkouriosz, Eusztathiosz és Prokópiosz kezeiben 

látható keresztvasak kialakítása a triptichonon egyik esetben sem lép ki a síkból, így nem dönthetjük 

el, hogy azok térbeli alakja inkább téglatest, vagy a sepsiszentgyörgyi példányhoz hasonlóan, a 

markolattüske és pengető felőli oldalaik ovális alakúak-e? Összefoglalva: az Ermitázs triptichonja csak 

az ellenző felületének tagolásában mutat némi hasonlóságot a sepsiszentgyörgyi ellenzővel, de 

pontos párhuzamként nem kezelhető. 

A további, 10-11. századra datálható bizánci képi ábrázolások áttekintése sajnos nem 

eredményezett egyetlen, a sepsiszentgyörgyi ellenzőre csak távolról is hasonlító példányt. A kutatás 

végső feladása előtt azonban véletlenül bukkantam rá a világhálón egy, mint a tipikus közép-bizánci 

kard mintapéldányát bemutató, különböző fórumokon keringő replika fényképére, amely kísérteties 
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 A négy markolatgomb közül három meglepően pontosan besorolható a régészeti leletek klasszifikációja 
alapján készített kardtípusokba: Eusztathiosz és Prokópiosz markolatgombjai közel rombusz alakúak, vagyis 
Ewart Oakeshott román kori kardokat rendszerező munkája alapján a kontinentális Európában a 12-13. 
században jellemző ’F típusúak’ (X-XII. pengetípusokban fordulnak elő); Szent Georgiosz kardjának 
markolatgombja pedig a szintén 13. századi ’E típusba’ tartozik (Oakeshott 1994. p. 94.). Sajnos Szent 
Demetriosz markolatgombja töredékes, alakja nehezen kivehető, így meghatározására nem tehetünk 
kíséreletet. Rendkívül izgalmas kérdés, hogy az Európában a főként 9. században és 10. század első felében 
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második felének (11-13. század) kardtípusainak problematikájába, csak annyit jegyzek meg, hogy nem 
elképzelhetetlen e markolatgombok bizánci használata, jóval nyugat-európai feltűnésük előtt. 
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hasonlóságával, egy, általam még nem ismert, de tökéletes „sepsiszentgyörgyi-párhuzam” potenciális 

létezését feltételezte. Hosszas utánjárás eredményeképp kiderült, hogy a szóban forgó kardreplika, 

Peter Beatson, a norvégiai viking re-enactment mozgalom egyik alapító tagja, és Nick Trueman, 

washingtoni re-enactor közös munkája. Az ellenzőt (és a kardhüvely bronz vereteit) P. Beatson 

öntötte viaszveszejtéses eljárással a sepsiszentgyörgyi ellenző mintájára, Kiss A. cikke nyomán, a 

pengét pedig N. Trueman kovácsolta.680 A sepsiszentgyörgyi leletből hiányzó markolatgombot P. 

Beatson a már említett Hosios Loukas-i Józsua freskó markolatszereléke alapján készítette. (A Joshua-

freskó ellenzője alapvetően eltér a sepsiszentgyörgyi példánytól kis, szárvégi gombjaival és ellapított 

ovális alakú testével – lás a fentebbi elemzést.) A Beatson-Trueman replika tehát, ha párhuzamot 

nem is eredményezett, még ha ellenőrizetlen körülmények között és publikálatlanul is, de arra 

szolgáltatott bizonyítékot, hogy a sepsiszentgyörgyi ellenzőt minden további nehézség nélkül, 

pontosan ki lehet önteni viaszveszejtéses eljárással. 

A fenti  kardok és markolatszerelékek közül egyedül Sepsiszentgyörgy-Eprestetőn előkerült kard 

és ellenző esetében nem sikerült tehát formai párhuzamokat felismerni, sem a szórványos régészeti 

leletanyagban, sem az egykorú képi ábrázolások forráscsoportjában. Aligha lehet véletlen ez a helyzet 

– különösen a sepsiszentgyörgyi kard és ellenző tárgyelemzésénél megállapítottak fényében tűnik ez 

szinte magától értetődőnek: a két, területileg is elkülönűlő kardművességi hagyomány valós földrajzi 

és tipológiai határmesgyéjén előkerült, formai- és szerkezeti-klasszifikációs szempontból mindkét 

világ jellegzetességeit felmutató, de megnyugtatóan egyikbe sem sorolható kard tökéletes példája 

lehet a két világ közti hibridnek, összekötő kapocsnak, s ennek révén talán olyan helyi, regionális – itt 

tudatosan nem pontosítva a régió nagyságát, kiterjedését – terméknek, ahol a különböző technikákat 

és formákat használó irányzatok összeértek. 

 

5.7. A különböző típusok (és tárgyak) közti kapcsolatok 

A fentiekben az egymástól elsősorban az ellenzők formai eltéréseire alapozva elkülönített 

markolati tok csoportok között ugyanakkor jelentős mennyiségű és lényeges hasonlóságokat, 

egyezéseket is tapasztalhatunk. 

Elsőként is, az eddig a klasszifikációs rendező elv miatt elhanyagolt, de szintén rendkívül fontos 

markolatgombok közös vonásait kell hangsúlyoznunk. E markolatgombok mindegyike ugyanis üreges 

kialakítású, és a markolati nyúlvánnyal rendelkezik, amelyet vagy egybeöntöttek, vagy külön 

rögzítettek a markolatgombhoz. Noha a markolatgombok formája viszonylag széles spektrumot 

mutat, az alapforma minden esetben gömb/kör/korong alapú – ilyen lehetett a dolgozatunk legelején 

tárgyalt kunágotai kard markolatgombja is, amely sajnos még az ásató kiérkezése előtt elveszett. A 

megmaradt markolatgombok közül a vízkeleti a legösszetettebb, és egyben egy századokkal később 

Nyugat-Európában is megjelenő formája miatt a legizgalmasabb a maga alapjaival összefordított 

csonkakúpok közti korongtagos bonyolult térbeliségével. A garabonci, a vízkeleti, a volt D. Storm-Rice 

kollekció darabja, a Furusiyya gyűjtemény bronz matricája és ezüst példánya, valamint a Serče 

Limanı-i markolatgombok formája más és más, egyetlen közös jellemzőjük a kiinduló alapforma 

gömbölyűsége és a hozzájuk csatlakozó markolati nyúlványok – utóbbi két esetben mégoly 

csökevényes – megléte. További, egykorú, muszlim közegből származó markolatgombokat is 
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ismerünk, amelyekek mindegyike markolati nyúlvánnyal ellátott és természetesen gömb alapú 

formát mutat. A már sokszor idézett Furusiyya gyűjtemény három, 9-10. századra keltezhető, 

niellóval, repoussé-technikával és ezüstözéssel díszített, valamint arab és kúfi felirattal ellátott 

üreges, gömb alapú markolatgombot őriz, egyiküket a felirat alapján Abī al-Ghanaim Mansūr bil-Allāh 

emír számára készítették.681 A felsorolt markolatgombok alakjai kisebb-nagyobb mértékben ugyan, 

de eltérőek: pontosan egybevágó példányt mindezidáig nem ismerünk. (Az elsőként ismertté vált, 

még Fettich Nándor által közölt gnezdovói csontból faragott példány682 a gomb kevésbé határozott 

elkülönülésével, kupakszerű kialakításával feltehetőleg e kelet-mediterráeumi kört kapcsolja a 

Kárpát-medencéből viszonylag nagy számban ismert, és kizárólag szablyák markolatainak 

lezárásaként megjelenő markolatkupakok egy altípusához.) A kelet-mediterráneumi markolatgomok 

tehát „csak” a forma és felépítés, készítéstechnika és a felhasznált anyag tekintetében különülnek el 

élesen az egykorú európai hagyományú példányoktól (mely a korban a tömör, vasból kovácsolt egy- 

vagy kéttagú, félkör, félovális alapú formákat használta): az európai és kelet-mediterrán 

markolatgombok formai variációinak mennyisége tekintetében ugyanis egyezik a kép – ez 

természetesen a mediterrán és az északi elme innovációkra, változtatásokra egyaránt hajlamos 

tulajdonságát mutatja, tárgytipológiai közösségről nyilvánvalóan nem beszélhetünk. 

A markolatgombokhoz hasonlóan, a különböző markolati tokok meghatározta típusok közt 

átívelő attribútum a markolatok szegecseléssel történő rögzítése: ez megvan mind a vízkeleti, a 

garabonci, a sepsiszentgyörgyi, de a Furusiyya gyűjtemény ezüst markolatú kardtöredékén is, 

valamint a Serče Limanı-i példányon és természetesen a fentebb említett különböző markolati tokkal 

felszerelt bulgáriai kétélű és egyélű kardok esetében is. A tényleges markolat egész felületét fedő, 

egybeöntött csövet azonban a Serče Limanı-i példányon és a Furusiyya gyűjtemény ezüst markolatú 

kardtöredékén kívül csak egyet ismerünk. A szóban forgó tárgy a Qaryat al-Faw-i ásatásból származó, 

szegeléssel a markolattüskére erősített öntött bronz markolati cső,683 amelynek azonban a D. Nicolle 

által javasolt 1-5. századi datálása nem illeszkedik az általunk vizsgált időszakba – ennél fogva 

(amennyiben a datálás helyes), a markolati csövek pre-muszlim, arábiai eredetére utalhatna. 

Ugyanakkor a Serče Limanı-i markolatszereléket a henger átmetszetű markolati csöve – a profilálás 

ellenére is – a sepsiszentgyörgyi ellenzőhöz és a Furusiyya gyűjtemény bronz matricájához, illetve 

kunágotai markolati tokhoz kapcsolja: hiszen ahogy az utóbbi két példány markolati nyúlványának 

átmetszete kör alakú, úgy a sepsiszentgyörgyi ellenző markolat felőli oldalának csőszerű kialakítása is 

tökéletes kör keresztmetszetű markolatról árulkodik. Ezzel szemben a Pliszka – al-Rabadhah csoport 

másik meghatározható átmetszetű markolatú példánya, a nyolcszögletű pliszkai, a vízkeleti kard 

szintén nyolcszögletű markolatához kapcsolódik. További alapvető, már messziről is szembe tűnő 

közös jellegzetessége e markolatszerelékeknek a markolatgombi és markolattövi nyúlványokra épülő 

markolatburkolási szisztéma, amely csak a markolat közepén hagy meg egy rövid, burkolatlanul 

hagyott szakaszt a famarkolatból. Ilyen markolatszerelékek a garabonci, a vízkeleti, a mikulčicei, a 

volt D. Storm-Rice gyűjtemény példánya, a Furusiyya gyűjtemény bronz matricája, az eredetileg 

markolatgombbal is rendelkező kunágotai, (és az ugyan nem kétélű, de a markolatborítási 

szisztémája szerint szintén ide tartozó) Červen Briag-i kard. (Mint azt a két, a valódi keresztszáras 

ellenző típusnál idézett, vasból kovácsolt markolatszerelékű, 12-14. századra datálható muszlim 

közegből származó szórvány kétélű kardok esete mutatja, a markolat felületének kétoldalról történő 
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közrefogása, hármas tagolása a későbbi századokban is fennmaradt a muszlim kardművességben.) 

Ennek a szisztémának a betetőzése a Serče Limanı-i markolatszerelék, ahol ráadásul a négy perem a 

markolati csövet három egyenlő szakaszra osztja, amelyek egyértelműen a fenti szisztémára 

tipológiai (természtesen kornológiai voantkozás nélküli) „továbbfejlődésének” tekinthető. Fontos 

megjegyezni, hogy az ilyen markolatszisztéma megállapításához szükséges a teljes markolatszerelék 

fennmaradása, ami számos szórvány markolati tok esetében sajnos nem teszi lehetővé az ehhez a 

formai „csoporthoz” való tartozást. 

A különböző markolatszerelék típusok és egyes tárgyak között számos további apró formai 

egyezést lehet találni, itt azonban csak azokra a példákra koncentráltam, amelyek a fenti elemzések 

során kisebb hangsúlyt kaptak. Ezek a formai egyezések minden bizonnyal azokat az attribútumokat 

jelzik, amelyek a bizánci, pontosabban a 9-11. századi Kelet-Mediterráneum kardművességi körének 

markolatszerelékeire közösen, egységesen jellemzőek. Mivel az európai-skandináv hagyományú 

markolatszerelékek köre hasonlóan egységes, ezért egyúttal azt is jelzik, hogy az egykorú kelet-

mediterrán kardművességi kör meghatározásában jó úton járunk. 

 

6. Bizánci vagy muszlim? A kelet-mediterráneumi kardművességi koiné kérdése 

6.1. A muszlim kardkutatás forráshelyzete és rövid kutatástörténete 

A 7-11. századi, ún. korai muszlim világ fegyverzete az iránta mutatkozó széles körű intenzív 

érdeklődés és viszonylagos kutatottsága ellenére is legalább olyan homályos, bizonytalan és sötét, 

mint a közép-bizánci fegyverzetről alkotható képünk. Rendkívül beszédes D. Nicolle, a téma 

szakértőjének számító, elsősorban népszerűsítő munkákat nagy mennyiségben jegyző szerző 1997-

ben publikált bibliográfiája, amely a teljesség igényével igyekezett összefoglalni a korszak muszlim 

fegyverzetéről szóló munkákat.684 E felsorolásban ugyanis összesen négy-öt olyan tételt találhatunk, 

amelyek ténylegesen a muszlim fegyverzettel foglalkoznak, még kevesebb olyat, amely kifejezetten a 

muszlim kardművességgel. D. Nicolle ezen összeállításával a kutatás mérlegének egyenlőtlenségét 

kívánta demonstrálni: a kirajzolódó kép igen elkeserítő, hiszen 

„until recently much less interest has been shown in the archaeology of early Islamic 

civilization itself... Even less consideration has been given to the archaeology of early 

Islamic weapons”.685 

A ténylegesen muszlim fegyverekkel, ritkábban kifejezetten kardokkal foglalkozó csekély 

szakirodalom így érthető módon a nyelvészeti és írott forrásokra koncentrálva igyekezett muszlim 

fegyvertörténetet írni – természetesen minél kevésbé koncentrálva a különösen forráshiányos első 

három-négy évszázadra.686 Ez az általános helyzet a számunkra most fontos, 9-11. századi abbaszida 

világ kutatásában is: a legkorábbi két muszlim évszázad intenzívebb hadtörténeti kutatásával 

szemben,687 csak legújabban indult meg a kizárólag erre a korszakra koncentráló ilyen vonatkozású 
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történeti elemzés,688 azonban az abbaszida fegyverzettel foglalkozó munkák továbbra is hiányoznak, 

noha az omajjád periódus minimalista feldolgozása már viszonylag korán elkészült.689 A korai muszlim 

kardművességgel tárgyi szinten foglalkozó munkák a forráshiány következtében az isztambuli oszmán 

szultáni kincstárból alakult különböző Topkapı Sarayı múzeumokban őrzött, a pengefeliratai alapján a 

korai iszlám világ híres történeti személyeihez, főként kalifákhoz kötött kétélű kardok értékelésével 

foglalkozott elsősorban.690 E kardok döntő többsége azonban nemcsak, hogy a 7-8. századba (e 

személyek korába), de a 9-11. századba sem tehető. A kardok túlnyomó része ugyanis a 12-15. 

századokban uralkodó formát mutatja.691 Az egy-két feltehetőleg abbaszidának tartható példány 

azonban elsősorban a 9-10. századi muszlim kardművességnek az írott forrásokból viszonylag jól 

ismert vonatkozásainak köszönheti csak azonosítását. Az ’Alī és Uthmān kalifákhoz kötött két kard 

aránytalanul nagy pengeszélessége alapján ugyanis egyértelműen yemeni eredetű safiha pengékként 

azonosíthatóak.692 Ezek a pengék, a fentiek fényében – talán már nem meglepő módon – pengevájat 

nélküliek, lapos pengekeresztmetszettel rendelkeznek, ugyanakkor rendkívül rövidek: 

aránytalanságuk a Kunágota-Vízkelet-Sepsiszentgyörgy-Galovo-al-Andalus körhöz képest is feltűnő. 

Ezzel a kutatói hagyománnyal szakított D. Nicolle számos rövid munkájában, amikor a korai muszlim 

kardművesség vizsgálatának elemzéséhez elsősorban a képi forrásokra támaszkodott, de a pár 

szórványos régészeti leleteten kívül, a muszlim területekkel szomszédos steppei és közép-ázsiai 

régészeti leletanyagot is segítségül hívta.693 Ezek alapján sikerült megállapítania, hogy a korai muszlim 

periódusra – az írott forrásokból is meggyőzően tanúsított módon – az egyszerű, lekerekített végű, 

rövid, egyenes, kétélű kardok voltak jellemzőek. A frissen előkerült Serče Limanı-i (akkor még 

közöletlen) példány kapcsán a képi párhuzamok lehető legszélesebb (többségében nem is megfelelő) 

példányainak listáját összegyűjtve körbehatárolta a „D-spread guard”-ot, vagyis a D alakú ellenzők 

típusát, valamint felfigyelt pengetövi nyúlványok jelenlétére is („sleeve or collar extending beneath 

the sword’s guard”).694 Noha D. Nicolle korai összegzései óta eltelt több mint egy évtizedben az 

iszlám világgal foglalkozó régészeti kutatások száma és intenzitása szinte meghatványozódott,695 a 

fegyverleletek, és így a kardok száma nem nőtt számottevően, a megfelelő részletességgel publikált 

példányok száma pedig elenyésző. A fent már említett agay-i, al-andalusi, nishapuri kétélű kardokon 

kívül az általunk vizsgált 9-11. századra keltezhető további (egy) kardot és markolatszerelékeket csak 

a Furusiyya Art Foundation újonnan összeállított és publikált gyűjteménye szolgáltatott csak.  

 

6.2. Az abbaszida kardművesség és a pre-mameluk furūsiyya irodalom 

Az abbaszida kardművesség vizsgálatához felhasználható egykorú muszlim írott források 

legfontosabb fajtája az ún. pre-mamelúk furūsiyya irodalom. A későbbi, 12-13. századi mamelúk 

furūsiyya irodalom éppen ezeken a részletes, 9. századi értekezésken alapul. A furūsiyya fogalom egy 
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jellegzetes kora-középkori muszlim koncepció, amely először az iraki abbaszida kalifák alatt jelenik 

meg a 8. század végén, 9. század elején. A koncepció szerint a furūsiyya mindenféle tevékenységet 

magában foglal a különböző harci eljárásoktól és fegyverek forgatásától lovon és gyalog egyaránt 

kezdve egészen az állatorvoslásig és a vadászatig. Ennek megfelelően a későbbiekben elkülönítettek 

felső és alsó furūsiyya tevékenységeket, előbbieket lovon, utóbbiakat gyalog végezték. A furūsiyya 

irodalom ezeknek a tevékenységeknek a kézikönyveiből áll. Mivel a furūsiyya magában foglalta 

nemcsak a gyakorlati, de az elméleti képzést is, így a fegyverek típusainak, fő jellemzőinek és 

használhatóságának ismeretét is. Ennélfogva rendkívül hasznos források lesznek, és alapvető 

fontosságú információkat szolgáltathatnak: az egyes gyakorlatok, vágások, tehát fegyverhasználatok 

leírásától kezdve a fegyverek, így kardok méretét, alakját, súlyát tárgyaló gyakorlatias szempontú 

leírásokig. Ezért lefordításuk után nélkülözhetetlenné válnak majd minden bizonnyal: 

kutatástörténeti korszakváltást fognak jelenteni a jövő kora-középkori (nemcsak muszlim) 

fegyverkutatása számára. A legrészletesebb és leggyakorlatiasabb, s ezért a legfontosabb abbaszida-

kori furūsiyya-értekezés Ibn Akhī Hizām Muhammad ibn Ya’qūb nevéhez fűződik, aki al-Mutawakkil 

kalifa (847-861) felkérésére és számára készítette el értekezését. Mivel Ibn Akhī Hizām 

„was an experienced soldier, expert on horses, master of furūsiyya arts and 

unchallenged authority in lance and close combat techniques and weapons” 

ezért 

„the unmatched importance of his work... is an extremely valuable testimony of 

contemporary and highly authoritive figure in the ’Abbāsid military establishment.”696 

A másik, számunkra alapvetően fontos pre-mamelúk furūsiyya-szöveg, és egyedül álló módon 

magyar fordításban már 2000-ben megjelent,697 Abū Ishāq al-Kindī által al-Mu’tasim kalifa (833-842) 

számára írott munka, melyben a szerző a kardok fajtáiról étekezik, elsősorban metallurgiai 

szempontból. Al-Kindī vegyész révén különös figyelmet szentelt az egyes kardok anyagának oly 

számos típust, variánst és alvariánst (šāburkān, narmāhan, sulaymānī, yamānī, samsāma, qalaī, stb.) 

elkülönítve, hogy a bonyolult viszonyrendszer698 nemcsak hogy átláthatatlan, de sajnos a szöveg 

szűkszavúsága miatt az igen gyakran definiálatlanul maradt terminusok (kardpenge típusok) 

folyományaként a forrás többségében használhatatlannak is bizonyul. Sajnos a furūsiyya-irodalom al- 

Kindī munkáján kívül nemcsak hogy lefordítatlan, de mindmáig kiadatlan, ezért az alábbikban csak a 

Shibab Al-Sharraf tanulmányában ismertetett, vizsgálati szempontunkból releváns adatokat 

használhatom fel az értékelésben. 

 

6.3. Kelet-mediterrán kardművességi koiné a 9-11. században? 

Úgy tűnik, hogy a fentiekben röviden jellemzett abbaszida-kori furūsiyya irodalomból 

szemezgetett adatok egy része párhuzamosságokat mutat az e fejezetben elemzett, bizánci 

eredetűnek tekintett régészeti forrásokból ismert kardokkal: az alapvető kétélű, lekerekített hegyű, 
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egyenes kardpengék – noha az arab írott források egyértelműen jelzik a pengevájat gyakori 

alkalmazását – az általunk vizsgált pengékkel mutatnak hasonlóságot, míg Akhī Hizām javaslata a 

sokszögű markolatok alkalmazásának gyakorlati előnyéről a kardhasználati hagyomány közösségére is 

következtetni enged.699 Hasonlóan izgalmas – mert a bizánci eredetűnek feltételezett 

markolatszerelékekkel alapvető egyezést mutat – Akhī Hizāmnál a markolatgombok 

csoportosításának első két típusa, a korong (qabī’a) és gömb alakú (qulla) markolatgombok.700 

Ugyanakkor mind az al-Kindī, mind az Akhī Hizām által hangsúlyozott határozott különbség az 

arab, bizánci (rúmi) és nyugati kardok között a régészeti és szórványos régészeti korú leletekben nem 

nyilvánul meg, sőt annak a leletek formai, szerkezeti és anyaghasználati egységessége határozottan 

ellentmondani látszik. Az ellentmondást feltehetőleg feloldhatjuk azzal, hogy a korban a különféle 

kardpengéknek olyan szintű és szempontú elkülönítése volt általános, amelyet egyrészt a 

rendelkezésre álló leletek csekély mennyisége és állapota miatt ma már nem figyelhetünk meg és 

azonosíthatunk a tárgyakon, másrészt a szempontrendszer alapvetően kovácsolástechnológiai és 

anyagminőségi, összetételű alapú volt, így ezen technikák feledésbe merülésével csak az írott 

források adatain keresztül – és tegyük hozzá a régészeti leletek metallográfiai vizsgálatainak 

hiányában – nem alkalmazható a régészeti korú leletanyagra. Úgy tűnik tehát, hogy e korabeli 

(tulajdonképpen klasszifikációs) szempontrendszer jóval bonyolultabb és összetettebb volt annál a 

tárgyvizsgálati szintnél, amit a kutatás jelenlegi szintjén elvégezni tudunk. Ennélfogva az általunk 

érzékelt főbb formai attribútumok egy ilyen finomságú rendszer számára valószínűleg banálisnak, 

megjegyzésre is érdemtelennek hatnának. Nem lehet véletlen, hogy a gyakorlati érzékkel rendelkező, 

hadviselt hivatásos katona, Akhī Hizām felosztása a kardok fajtáiról jóval egyszerűbben, számunkra is 

értékelhető, sőt pontosan egyezik a régészeti leletanyagból ismert három fő pengefajtával: egyélű 

egyenes kardok (al-sughdī); ívelt pengéjű szablyák (hadd wa nisf vagy al-khisrawani), és a számunkra 

itt érdekes kétélű, egyenes kardok (sayf dhū’l-haddayn).701  

A régészeti leletek mutatta egységesség, legyen szó akár muszlim közegből származó, akár a 

Bizánci északi, balkáni határvidékén, – tehát a Kárpát-medencében is – előkerült kétélű 

kardpengékről vagy markolatszerelékekről, mindenképpen figyelemre méltó. Annál is inkább, mivel 

ugyan mindkét, a muszlim és keresztény bizánci világ kardművességének az (antik, római és késő-

antik kardművességi hagyomány gyökereiből táplálkozó) alapja közös, és a későbbi alakító, mindkét 

félt egyaránt érő (a korban és korábban is elsősorban erős steppei kardművességi) hatások nagyjából 

egyformák és azonosak lehettek (az arabokra közvetlenül gyakorolt indiai hatás kivételével), a közös 

gyökerek azonban már évszázadokkal korábban elváltak. Így azt kellene feltételeznünk, hogy a külön-

külön változó, fejlődő kardművességek eltérő formákat, innovációkat és technikai megoldásokat 

fejlesztettek ki. Ezzel szemben a régészeti korú leletek a két világ kardművességének közösségéről 

tanúskodnak. Különösen beszédesek az egyes típusok elterjedéséről készített térképek, amelyek 

ugyan kevés pontot tartalmaznak, de azt az egész Kelet-Mediterrráneumban szétszórva. 

A 9-11. századi Kelet-Mediterráneum különböző „világainak” egymással szoros kapcsolatban és 

kölcsönhatásban álló viszonyát, valamint ezzel párhuzamosan a kelet-mediterráneumi régión 

túlmutató távolsági kereskedelem alapvető fontosságát már a Serče Limanı-i hajóroncs is igazolta 

rakományával, de az ott előkerült kardmarkolatszerelék önmagában is fényesen bizonyítja a régió 
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szabadon áramló és fluktuáló innovációi, motívumai, nyersanyagai és termékei alakította 

egységességét. A szóban forgó markolatszerelék bronzának ötvözéséhez ugyanis délkelet-bulgáriai 

bányából származó ólmot használtak, a markolatszerelék formáját legközelebb a Kárpát-medencei 

Kunágotán és a hispániai al-Andalus egy képi ábrázolásán találjuk meg, ugyanakkor a 

markolatszerelék díszítésének keleti motívumai, lótusz formái és a fantasztikus indiai madár, a hamsa 

központi ábrázolása702 olyan kavalkádot képez, amelynek történeti értékelésekor már meg sem 

lepődhetünk azon, hogy a közép-itáliai San Vincenzo al-Volturno 9. századi monostor udvarának 

feltárásakor egy, korábban egyértelműen extremitásnak tekintett,703 és a lelőhely arabok általi 

elpusztításához kötött, nefrit jáde kőből készült, és feltehetőleg a Tibettől északra fekvő Khotánból 

származó markolatgomb került elő.704 

 

7. Befejező gondolatok 

A fenti adatok fényében tehát minden bizonnyal tévesnek minősíthetjük a kora-középkori 

birodalmak és államok fegyvergyártását és kereskedelmét beszűkülten és lehatároltan elképzelő 

történeti szemlélet. Az egymáshoz nagymértékben hasonlító bizánci és muszlim készítésű 

markolatszerelékek és kardok csekély mennyiségét és szórványos előkerülését csak részben 

magyarázhatjuk a Kiss A. által hangsúlyozott fegyverexport tiltásával. Egyrészt, mert a Karoling 

Birodalom ugyanolyan szigorú törvényekkel igyekezett a kifelé irányuló fegyverkereskedelmet tiltani, 

mint az a 6-7. századi Bizánci Birodalom esetében megfigyelhető:705 s a Karoling határvidéken a 9. 

században mégis nagy számban jelentkeznek frank eredetű kardok. Másrészt, mert a mindenkori 

hatalmi külpolitika egyik sarokköve a fegyverkereskedelemmel való manipulás: azt a lehetőséget a 

külpolitikai manőverezésekben oly szívesen lubickoló Bizánci Birodalom aligha szalaszthatta el, hogy a 

szomszédai közül az épp aktuális szövetségeseit ne segítse és erősítse – egyszerű, nyilván nem elit706 

– fegyverek kereskedésének engedélyezésével, ösztönzésével,707 vagy éppen, ellenségeit ne 

gyengítse ennek megtagadásával. Az arab források ennek megfelelően nemcsak a Kelet-Európába 

irányuló rendkívül intenzív, feltehetőleg északi kitérővel megtett nyugati kardkereskedelmet 

dokumentálják világosan, hanem a Kaukázusból, Azerbajdzsánból északra, kazár területekre és a 

volgai Bolgáriába exportált kardokról is tudnak.708 

Ugyanakkor alighanem nagyot tévednénk, ha csak a fegyverkereskedelemmel számolnánk. Az 

egykori világ, különösen annak sötétebb és véresebb oldala, a szervezett és személyes agresszió 

világa minden bizonnyal a megszokott kerékvágástól eltérő fordulatokkal volt jellemezhető: egy 

ütközetet talán sohasem látott egyszerű stratiota katona és a hivatásos harcos számára egyaránt 

érték volt a fegyver, különösen egy kard, akár milyen nyelven fohászkodott is a kovácsolója. Nem 

képzelhető el tehát, hogy a korszak kelet-mediterráneumi turbulens katonai eseményei közepette – 
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amelyből a Bizánci Birodalom központi geopolitikai helyzetének köszönhetően ugyancsak kivette a 

részét – a fegyverek hadizsákmányként, ajándékként és sok más egyéb emberek közt létrejött akciók 

során ne cseréltek volna számtalanszor gazdát. A Kelet-Mediterráneum fentiekben rekonstruált 

egységes(nek tűnő) kardművessége, amelynek meghatározásához éppen a régió északi peremén, 

határán biztos régészeti kontextusból előkerült kardok szolgáltatták az alapot, feltehetőleg épp e 

mozgalmasság következtében alakult ki, pontosabban fejlődött, változott egységesen. Noha a 

tárgyalt korszak még korántsem annyira mozgalmas, mint a 11. század végén meginduló keresztes 

hadjáratok világa, de Ewart Oakeshott a kardok provenienciájának merev felfogású kutatóihoz 

intézett figyelmeztető szándékú fantáziálásához hasonló jelenetek az általunk vizsgált térre és időre 

vonatkoztatva sem tűnnek lehetetlennek:709 

„Any sword, found anywhere, may have passed (any probably did pass) through many 

hands in places all over Europe and the Near East. For instance, a blade is forged at 

Passau, on the Danube, in 1258. It is hilted maybe in Milan; or maybe in Gloucester, or 

Norwich, or Gisors, or Caen or Montpellier, or Burgos, or Jerusalem, or Cracow. Then it is 

bought by a young knight in Antwerp, whence it has come in the baggage of one of the 

travelling salesmen who continually moved across the face of the nations. This knight is 

involved in a tournament at Beauvais, is unhorsed by a knight of Prussia who, in 

accordance with the rules of chivalry, takes the sword. He is killed in Lithuania, and the 

sword falls into the hands of squire of Poland, who takes it home; he in turn goes to the 

Holy Land, where he strikes up a close friendship with a young knight from Cambridge. 

The Polish squire dies, and gives the sword to his friend, who goes home in 1272 and lives 

peacefully in his manor at Stretham until 1310. On his death, at his specific request, the 

sword is thrown into the Ouse. So what 19th or 20th century antiquarian can say it is 

probably English? The last person to have owned it might have been English – but then, in 

all those centuries of the High Middles Ages, any knightly person in England was just as 

likely to be Flemish, or French, or Spanish, or Bavarian…” 

                                                           
709

 Oakeshott 1991. p. 7. 
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