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A geszterédi aranyszablya 
történeti jelentősége

Tudományos konferencia előadásai Geszteréden
2017. október 13.

A Geszterédi Aranyszablya Társaság 2017. októberében régészeti kon-
ferenciát rendezett Geszteréden. Ezzel kívánt tisztelegni honfoglaló őse-
ink előtt, akik hazát teremtettek számunkra itt a Kárpát-medencében. 
Emléket kívánt állítani annak a honfoglaló vezérnek, akit itt temettek el 
Geszteréden, az aranyszablyájával együtt. Ezen a konferencián emlékez-
tek meg Jósa András nagykállói tisztifőorvosról is, aki régészként, 1868-
ban részt vett a megye első régészeti ásatásán, Geszteréden. Az ásatás 
sikerein felbuzdulva, báró Vécsey József főispán támogatásával, megala-
pította a Szabolcsvármegyei Régészeti Egylet, a megyei múzeum elődjét. 
A geszterédiek büszkén kimondhatják, hogy a megyei múzeum létrejötte 
a geszterédi ásatásoknak is köszönhető. Az utókor méltóképpen igyekezett 
megőrizni emlékét, hiszen Jósa nevét viseli 1918. szeptember 6-án bekövet-
kezett halála óta a megyei múzeum, Kelet-Magyarország legrégebbi közmű-
velődési és tudományos intézménye, mely immár több, mint 150 éves. 

A kutatók a konferencián a szakmai kérdések megvitatásán túl, unoká-
ink és dédunokáink érdekében erősítették a most élő nemzedékben a világ-
hírű geszterédi aranyszablya, mint a honfoglalás korának a Kárpát-meden-
ce máig legkiemelkedőbb régészeti értékét, és annak fontosságát. 
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Felkérő levél 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Geszterédi Aranyszablya Társaság részéről – mint annak elnöke – 
szeretném Önt felkérni, hogy 2017. október 13-án (pénteken) tartsa meg 
előadását Geszteréden, a Művelődési Házban. A konferencia a geszterédi 
szablya előkerülésének 90. évfordulója emlékére szerveződik. Célja 
elsősorban a geszterédiek tudatának formálása, annak megerősítése, 
hogy a geszterédi szablya a magyar honfoglalás kori régészet egy máig 
páratlan darabja, amire mindenki büszke lehet, amiről minden lakosnak 
tudnia kell. Másodsorban pedig ezzel a megemlékezéssel is elő akarjuk 
készíteni a Jósa András Múzeum elődje, a Szabolcsvármegyei Régészeti 
Egylet megalakulásának jövő évben esedékes 150. évfordulóját, amelynek 
létrejöttében a geszterédi ásatások kulcsszerepet játszottak.

Tisztelettel kérem tehát, hogy felkérésemmel azok, akik előadásuk cí-
mét, és a meghívón szereplő titulusukat még nem közölték Németh Péter-
rel, azt a meghívók elkészítése miatt mielőbb tegyék meg. Mint már ismert, 
az előadását szeretnénk nyomatatásban is megjelentetni, ezért kérjük, hogy 
azt a konferencia napján nyomtatott formában leadni szíveskedjék.

Felkérésem elfogadását előre is megköszönve, jó munkát, erőt, egészsé-
get kívánok.

Geszteréd, 2017. szeptember

Tisztelettel:

Rácz János 
a Társaság elnöke 
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Kapják:

Fodor István István. c. főigazgató
(istvan.fodor@t-email.hu)

Révész László tanszékvezető          
(revesz.laszlo1986@gmail.com)

Bíró Ádám tudományos munkatárs
(biro.adam@btk.mta,hu)

Istvánovits Eszter régész                 
(istvanov@josamuzeum.hu)

Beleznai Gabriella rajzoló               
(belezgabo@gmail.hu)

Jakab Attila osztályvezető               
(teglaegeto@freemail.hu)
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A megjelent vendégeket köszönti:
Rácz János

a Geszterédi Aranyszablya Társaság elnöke

Köszöntőt mond:
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő

Szabó József Geszteréd község 
polgármestere

A konferencia levezető elnöke:
Dr. Németh Péter régész, c. főiskolai tanár

Előadást tart: 
Dr. Istvánovits Eszter régész-muzeológus

 (Jósa András Múzeum):
„A geszterédi legendától egy múzeum 

születéséig”
 

Dr. Fodor István c. főigazgató
 (Magyar Nemzeti Múzeum):

 „A geszterédi és a bécsi szablya”

Dr. Révész László tanszékvezető egyetemi 
docens (Szegedi Egyetem):

„A geszterédi lelet
és a 10. századi fejedelmi kíséret kapcsolatai”

=  kávészünet =

Dr. Bíró Ádám tudományos munkatárs
 (MTA BTK Régészeti Intézet):
„A geszterédi szablya jelentősége

a 10. századi magyar fegyverzetben” 

Beleznai Gabriella gra�kus -
Jakab Attila régész, osztályvezető

(Jósa András Múzeum):
„Gondolatébresztő felvetés a geszterédi

10. századi sír egyik veretéről”

A konferenciát bezárja:
Rácz János a Társaság elnöke

A Geszterédi Aranyszablya Társaság meghívja Önt
és kedves hozzátartozóját

2017. október 13-án, (péntek) 10 órára
a geszterédi Gajdos János Művelődési Ház nagytermébe,

„A geszterédi aranyszablya történeti jelentősége”
című konferenciára.

A konferencia fővédnöke: Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő

OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy

Kemény József
a geszterédi aranyszablya társaság 

alapító tagja

kuratóriumi elnök
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Rácz János

Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm az Aranyszablya Társaság nevében a geszterédi 
szablya előkerülésének kilencvenéves évfordulója emlékére szervezett 

régészeti konferencia minden kedves résztvevőjét, előadóit, hallgatóit és 
szervezőit. Köszöntöm dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő urat, aki 
elvállalta, a konferencia fővédnökségét. Köszöntöm Szabó József urat, Gesz-
teréd község polgármesterét, Kemény József alpolgármester urat, Lukácsné 
Nagy Márta asszonyt, a Jósa András múzeum igazgatóhelyettesét, Felföldi 
László főtisztelendő püspöki helynök urat, Varga Gyula tanár urat, társa-
ságunk tiszteletbeli elnökét, Bujdosó Mihály urat, társaságunk tiszteletbeli 
tagját. Köszöntöm az Aranyszablya Társaság jelenlévő alapító tagjait, a sajtó 
képviselőit.

Nagy öröm számomra, hogy ennek a rendezvénynek Geszteréd adhat 
otthont. Itt köszönthetjük a régészeti tudomány neves képviselőit, előadóit. 
Bátran kijelenthetjük, hogy 1868 óta Geszteréden nem volt ennyi tudós ré-
gészeti szakember együtt, mint ezen a tanácskozáson. Köszönetet mondok 
azért, hogy elvállalták az ideutazást, és előadói, hallgatói lesznek ennek a 
mai konferenciának. Köszöntöm dr. Istvánovits Esztert, a Jósa András Mú-
zeum régész-muzeológusát, dr. Fodor Istvánt, a Magyar Nemzeti Múzeum 
címzetes főigazgatóját, dr. Révész Lászlót, a Szegedi Egyetem tanszékvezető 
egyetemi docensét, dr. Bíró Ádámot, a MTA BTK Régészeti Intézetének tu-
dományos munkatársát, Beleznai Gabriellát a Jósa András Múzeum grafiku-
sát, Jakab Attila régészt, a Jósa András Múzeum régészeti osztályvezetőjét.
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Utoljára, de nem utolsó sorban köszöntöm dr. Németh Péter régészt, cím-
zetes főiskolai tanárt, konferenciánk levezető elnökét, akit ezúton kérek meg, 
hogy legyen szakmai irányítója tanácskozásunknak!

Mi is volt a célunk, a konferencia megszervezésével? Mindenekelőtt sze-
retnénk tisztelegni honfoglaló őseink előtt, akik hazát teremtettek számunk-
ra itt a Kárpát-medencében. Emléket állítani annak a honfoglaló vezérnek, 
akit itt temettek el Geszteréden, az aranyszablyájával együtt. A vezéri sírban 
fellelt 106 felbecsülhetetlen érték között volt azaz aranyszablya, mely 90 év-
vel ezelőtt került elő, 1927. május 4-én. Hálás szívvel gondolunk Kiss Lajosra, 
a Jósa Múzeum akkori igazgatójára, aki a feltárási munkákat irányította.

Ezen a konferencián szeretnénk emlékezni Jósa András nagykállói 
tisztifőorvosra is, aki régészként, 1868-ban részt vett a megye első régészeti 
ásatásán, itt Geszteréden. Az ásatás sikerein felbuzdulva, báró Vécsey József 
főispán támogatásával, megalapította a Szabolcsvármegyei Régészeti Egylet, 
megyei múzeumunk elődjét. Mi geszterédiek büszkén kimondhatjuk, hogy 
a megyei múzeum létrejötte a geszterédi ásatásoknak is köszönhető. Az utó-
kor méltóképpen igyekezett megőrizni emlékét, hiszen Jósa nevét viseli 1918. 
szeptember 6-án bekövetkezett halála óta a megyei múzeum, Kelet-Magyar-
ország legrégebbi közművelődési és tudományos intézménye, mely jövőre 
lesz 150 éves. Innen kívánok Rémiás Tibor igazgató úrnak és munkatársai-
nak sok erőt, az évforduló megszervezéséhez.

Társaságunk fontos feladatának tekinti az aranyszablya emlékének ápo-
lását, széles rétegek számára ismertté tételét. Nagyon fontos feladatunknak 
tartjuk, hogy az aranyszablya hiteles másolatát mielőbb elkészíttessük. Eb-
ben egy olyan szakmai kör tud segítséget nyújtani számunkra, amelynek 
a régészet, a történelemtudomány képviselői a tagjai. A szablya leírását dr. 
Németh Péter elvégezte, melynek elkészíttetését a társaság pályázati pénzből 
kívánja megvalósítani.

Lelkes érdeklődők sora foglalkozott és foglalkozik jelenleg is korai tör-
ténelmünk, a honfoglalás és az Árpád-kor témakörével. Népszerű téma ez, 
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amely fontosságához mérten kiemelt figyelmet élvez a társaságunk részéről 
is. Ezért szervezünk különböző rendezvényeket és programokat. E téren sok 
tennivaló akad még, hiszen a rendezvények növekvő számától függetlenül 
továbbra is elmondható, hogy ilyen szervezetek, mint mi is, általában önál-
lóan, a tudomány által nem, vagy alig támogatva kezdjük meg, s folytatjuk 
a tevékenységünket. Magyarországon jelenleg csak néhány olyan hely van, 
ahol valamilyen régészeti leletegyüttesre lehetne alapozni, s ilyen hely Gesz-
teréd. Itt jelentősen bővíthető lenne a közös munka. Más szervezeteken is 
megfigyelhetjük a korhoz való visszanyúlás kísérleteit, valamint a nemzeti 
hagyományok ápolásához gyakran társuló, dilettáns megnyilvánulásokat. 
Ezektől szeretnénk magunkat távol tartani. Ezért kértük fel dr. Németh Pé-
ter régészt, hogy szakmai kérdésekben legyen a társaságunk tudományos 
tanácsadója. Azt gondolom, hogy velünk is csak abban az esetben szükséges 
tudományos oldalról foglalkozni, ha hajlandók vagyunk a szakmai kritériu-
mok szűrőjén is megmérettetni magunkat. Ha ezt nem tesszük, akkor való-
jában egy történelmi szerepjáték az egész, amit csinálunk.

Kérek minden résztvevőt, hogy a szakmai kérdések megvitatásán túl, 
unokáink és dédunokáink érdekében erősítsék a most élő nemzedékben a 
világhírű geszterédi aranyszablya, mint a honfoglalás korának a Kárpát-me-
dence máig legkiemelkedőbb régészeti értékét, és annak fontosságát. Min-
den geszterédi érezze sajátjának ezt a kincset, és legyen büszke a geszterédi 
aranyszablyára!

A konferenciát ezennel megnyitom. A konferencia minden résztvevőjé-
nek eredményes tanácskozást kívánok!
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Istvánovits Eszter

Egy geszterédi legendától 
a múzeumalapításig

 

Geszteréd település neve jól ismert a 
történelem iránt kicsit is érdeklődők 

számára. Amikor ezt állítom, leginkább az 
„aranyszablyás” honfoglalás kori sírra gon-
dolok. Ha régész-muzeológusként Geszteréd 
nevét megemlítjük, a „jártasabbaknak” azon-
nal egy másik lelőhely is eszébe villan a község 
határából, melynek a múzeumügy és a régé-
szet szempontjából legalább akkora, ha nem 
nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk. 
Ha nem nagyobb – írtam. De miért? Mert ha 
ez a másfél évszázada előkerült leletegyüttes 
nem lett volna, a ma Jósa András nevét viselő 
nyíregyházi múzeum története is egészen másként alakul. És akkor kérdés, hogy 
1927-ben szóltak volna-e a helybéli találók a múzeum akkori igazgatójának, Kiss 
Lajosnak az előkerült honfoglalás kori „aranyos vitézről”.

Mi tehát ez a másik, rendkívül fontos együttes, melyről szó van? És mi az a 
legenda, amelytől eljutunk egy múzeum – és ne titkolózzunk tovább –, a nyír-
egyházi közgyűjtemény megalapításáig? Nos, a legenda, ahogyan Jósa András1 
megfogalmazta:

1 Jósa András (1834–1918) orvos, sebész, polihisztor, a később róla elnevezett 
megyei múzeum alapítója (1. kép).

1. kép: Jósa András 1865-ben 
(Jósa András Múzeum adattára)
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„Szerencsés voltam egy alkalommal 68ban B. V. J. úrral2 régészeti tárgyak felől 
beszélgetni... Beszélgetés közben felemlítettem, miszerint hazánkban számos‚ kun-
halom’ közös elnevezésű halmok vannak, melyek nem geologiai formatioknak, de 
mesterségeseknek lenni látszanak, és hogy közelünkben a geszterédi határban hat 
halom van egymás mellett melyet a nép kuhalomnak nevez, és miután Szt. László 
király alatt Bököny és Geszteréd között a kunok megverekedtek, valószínű, hogy 
azon halmok az azon csatában elhullottak csontjait fedik, s miután nem valószínű 
hogy őseink ellenségeiket sajátjaikkal egy sírba fektették volna, reményleni lehet, 
hogy ezen sírok megásása a magyar nép osteologiai typusát fogja kimutatni. Elég 
az hozzá a sírokat B. Vécsey József úr költségén megástuk... Az ásatásra már vagy 
3ad nap Rómer Flóris úr3 is lejött.”4

2 Báró Vécsey József (1829–1902) 1867-től Szabolcs vármegye főispánja (2. kép).
3 Rómer Flóris (1815–1889) régész, múzeumalapító, a Magyar Tudományos 

Akadémia tagja, 1869-től a Magyar Nemzeti Múzeum őre, majd nagyváradi 
nagyprépost-kanonok. A vidéki múzeumügy lelkes apostola (3. kép). 

4 Elnöki jelentés a régészeti társulat közgyűléséről. Nagykálló 1872. (Befejezetlen 
kézirat 1 lap) (Jósa András Múzeum Adattára, leltározatlan, Jósa írásai 9.). 

2. kép: Báró Vécsey József arcképe 
a Vasárnapi Újság 16. évf. 37. 
1869. szeptember 12. alapján

3. kép: Pollák Zsigmond metszete 
Rómer Flórisról a Vasárnapi 

Újság 36. évf. 12. sz. 1889. 
márczius 24. alapján 
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Németh Péter címzetes megyei múzeumigazgató, a Geszteréden 2017. 
október 13-án megrendezett „A geszterédi aranyszablya történeti jelentősé-
ge” című konferencia levezető elnöke az ott megtartott előadásomat azzal 
a fontos információval egészítette ki, hogy valójában a Tanulmányok Kis-
várda történetéből c. munkából tudjuk, honnan származott a legenda, hol 
hallhatták azt Jósa Andrásék. Fehér János József kisvárdai esperes 1717 és 
1725 között a kisvárdai egyház anyakönyvébe tett bejegyzéséhez kell visz-
szanyúlnunk. E szerint hírlik, hogy Szt. László 1082 táján Bököny községben 
megverte a kunokat.5

Tény, hogy Geszteréd határában mai napig szép számmal találunk em-
berkéz alkotta mesterséges halmokat, ún. kurgánokat vagy kunhalmokat (4. 
kép). No de mit tudunk a legenda 6 halmáról, mely felkeltette a „szakférfiak” 
érdeklődését? 

5 A plébános számára ez az adat érthetetlen volt, mert akkor mivel magyarázható, 
hogy Kisvárda környékén a helynevek rendre arra utalnak, hogy a nevezetes 
csata inkább itt zajlott le. A plébánosnak – ahogyan arra Németh Péter a 
kisvárdai római katolikus templom kutatásának ismertetése során részletesen 
kitért – igaza volt. A csata színhelye nem Bököny, hanem Kisvárda határa volt. 
De ez már egy másik történet része… (Vö. Németh Péter: A kisvárdai római 
katolikus templom Szent László ábrázolása. In: Királyok, ispánok, jobbágyok. 
Folklór és Etnográfia 48. Debrecen 1988. 52–54.

4. kép: A Geszteréd határában álló 2 m magas Pete-halom
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Vécsey báró leírása szerint: „A 
halmok a helység nyugati szélén 
félkör alakban igen közel egymás-
hoz állanak, közülük 4 nagyobb és 
2 kisebb mintegy ilyen alakban for-
dulnak elő.” (5. kép)6 Ugyanakkor 
Rómer Flóris szerint: „A halmok két 
csoportja magától a falutól nyugat-
ra fekszik, és a vaskutiak fekvéséhez 
nagy hasonlatossággal bir. Az észa-
ki vonal a délivel hosszukás monort 
látszik képezni; némely halmok 
majd földig leszántvák, mig mások 
könnyen felismerhetők. A déli vo-
nal… a helybeli reform. lelkésznek 

tagján fekszik, és hat, jól kivehető és egy ezen sor előtt fekvő, már évek előtt fel-
bontott és leszántott halomból áll. Az északnak fekvők egyike a zsidó temető, 
melyet felásni igen érdekes lenne.”7

A leírás alapján mint biztos pontból, elsősorban a zsidó temetőből indul-
hatunk ki. A Kállói utca kanyarulatában található temető (6. kép) másfélszáz 
esztendővel ezelőtt még beépítetlen terület volt. 

Magyarország 1780 és 1784 közt készült I. katonai felmérésének térkép-
lapján a halmok jól látszanak, köztük a zsidó temető dombja is (7. kép). A 
II. katonai felmérésen már magát a temetőt jelölték be, tőle Ny-DNy-ra jól 
látszik továbbra is sorban 4 halom (8. kép). Házak még ekkor sem voltak er-
refelé. Az ásatás utáni – 1872 és 1884 közti – harmadik felmérésen a település 
határa már elérte a zsidó temetőt, melynek helyét egy kereszt jelöli (9. kép). 

6 B. Vécsey József: Archaeologiai levelek II. Archaeologiai Értesítő I. (1869) 49.
7 Rómer Flóris: A geszterédi ásatások és a szabolcsmegyei múzeum. Archaeologiai 

Értesítő I. (1869) 182. Itt meg kell jegyeznem, hogy ennek a halomnak a feltárására 
éppen azért, mert itt van a zsidó temető, mai napig nem került sor.

5. kép: A geszterédi halmok 
elhelyezkedése Vécsey József 

vázlata alapján
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8. kép:A geszterédi halmok a II. Katonai felmérésen: 
a nyíl a zsidó temető halmára mutat

7. kép: A geszterédi halmok az I. Katonai felmérésen: 
a nyíl a zsidó temető halmára mutat

6. kép: Geszteréd, egy mesterséges halom, rajta a zsidó temető
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A halmoknak itt nyomát sem látjuk. Számunkra a két korai térkép azért 
rendkívül fontos, mert ezek georeferálása révén (azaz a mai koordináták 
meghatározása után) viszonylag pontosan meg tudjuk határozni az 1868-
as feltárás helyszínét. Nos, ez a vizsgálódás szomorú eredményhez vezetett. 
Nevezetesen ahhoz, hogy 1977 óta a Regionális Vízmű található az egykori 
régészeti lelőhelyen vagy legalábbis annak egy részén. Úgy tűnik, mára már 
csak a zsidó temető maradt meg és – talán – egy tőle nem messze, nyugatra 
még kivehető, de már erősen szétszántott másik kurgán. 

De lássuk, mi volt az igazság a legendából? Mi lett az ásatás eredménye? 

Ha pár szóban fogalmazom meg: kirabolt sírok. De közülük a legnagyobb 
– 4 m magas és 24 m átmérőjű – halom alatti temetkezés a fosztogatók által 
hátrahagyott tárgyak tanúsága alapján alighanem kora egyik legrangosabb 
vezérének nyughelye lehetett. A lovas harcost kardjával, lándzsájával, paj-
zsával temették el (10. kép). Ezeket a tárgyakat széthányva találták meg a 
„földpiramis” alatt megépített kamra maradványai között. A fából készült 
sírkamra persze elenyészett, de a vaskapcsok és karikák jelzik egykori létét. 
A halott mellé túlvilági útravalóul alighanem ételt helyezhettek, legalábbis 
erre utal a napfényre került tál. Formája és pecsételt díszítése alapján már 
Jósa András felvetette, hogy hasonlókat a római készítmények között lehet 
felfedezni. Valóban igaza volt: a geszterédi tál a római ún. terra sigillaták 

9. kép:A geszterédi halmok a III. Katonai felmérésen: a piros 
nyíl a zsidó temető halmára mutat
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10. kép: A geszterédi legnagyobb kurgán főbb leletei
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utánzata. Ezeket a drága, Itáliában 
és Galliában (azaz a mai Olaszor-
szág és Franciaország területén) 
gyártott, fényes narancssárga vagy 
vörös, speciális mázzal készített 
edényeket igyekeztek a korszak 
mesterei utánozni. Ők azonban 
nem ismerték a máz titkát, így a 
kivitel kissé gyengébb. 

Ez alapján a tál alapján Sza-
bolcs vármegye első régészei már 
tudták, hogy bizony a geszterédi 
halmok alatt nem Szent László 
harcosai nyugodtak, hanem náluk 
sokkal – 750 évvel – korábbi egyet-
len vitéz és talán a hozzátartozói. 
A római császárkorban, a Kr. u. 
III. század legvégén vidékünkön 
egy sztyeppéről idevándorolt, irá-
ni nyelvű népesség, a szarmaták 
éltek (11. kép). Az ő egyik vezérük 
nyughelyére leltek rá.

Vécsey bárótól megtudjuk, hogy „Mindezen tárgyakat átadtuk dr. Jósa 
András barátunknak, ki azokat még boncz- és vegytanilag megbirálandja, 
és azután a muzeum számára felküldendi.”8 A múzeum, ahova Jósa doktor 
valóban „felküldendte” a tárgyakat, a Magyar Nemzeti Múzeum volt. A 
tárgyakat máig ott őrzik. A leletegyüttes innen indult el a világhírnév felé. 
1851 óta rendezték meg az ún. világkiállításokat, ahol a nemzeti pavilonok-
ban tették közszemlére a legújabb tudományos és technikai újdonságokat. 

8 B. Vécsey József: Archaeologiai levelek II. Archaeologiai Értesítő I. (1869) 52.

11. kép: Egy sztyeppei szarmata fejedelmi 
sír (Porogi) harcosa 

(Кочiвники України. / Koczownicy 
Ukrainy. Katalog wystawy. Red. Jan 

Chochorowski – Renata Abłamowicz. 
Muzeum Śląskie, Katowice 1996. 73. 

alapján)
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Közöttük az 1878-as Párizsi Világkiállításon Rómer Flóris bemutatta a 
geszterédi leleteket.

Azóta számtalan kutató foglalkozott az egyes leletekkel, melyek közül a 
két talán legérdekesebbet emelhetjük ki. Az egyik egy piskóta alakú kardfüg-
gesztő (10. kép 3.). Ez a kis, jelentéktelennek tűnő darab távoli kapcsolatok 
bizonyítéka: testvéreit Schleswig-Holsteinből és Skandináviából ismerjük 
az ún. mocsárleletekből (12. kép). Az ottani olyan mocsarakba, mint pél-
dául Thorsberg, évszázadokon 
keresztül az isteneknek szánt 
áldozatként süllyesztettek el 
hatalmas mennyiségű tár-
gyat. A másik izgalmas tárgy 
egy borostyánból faragott, 
6,5x5,5x3 cm-es, ezüstdróton 
csüngő amulett, amely talán a 
kardhoz tartozott (10. kép 2.). 
Ehhez hasonlókat germán fe-
jedelmi leletekből – Haßleben 
(Thüringia) és Zakrzów (Len-
gyelország) – ismerünk. A 
haßlebeninek különlegessé-
ge az is, hogy elképzelhetően 
ugyanaz a kéz faragta, mint a 
geszterédit.9

9 Vö. Claus von Carnap-Bornheim: Das Waffengrab von Geszteréd (Komitat 
Szabolcs-Szatmár-Bereg) aus „germanischer” Sicht. In: International 
Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the lst–5th 
centuries A.D. Proceedings of the international conference held in 1999 
in Aszód and Nyíregyháza. [A Kárpát-medencei barbárok nemzetközi 
kapcsolatai az I–V. században. Az 1999-ben Aszódon és Nyíregyházán 
megrendezett nemzetközi konferencia anyaga.] Ed. Eszter Istvánovits – 
Valéria Kulcsár. Múzeumi Füzetek 51. – Jósa András Múzeum Kiadványai 47. 
Aszód – Nyíregyháza 2001. 125–138.

12. kép: Egy mocsárlelet feltárás közben: 
Illerup Ådal (http://denstoredanske.dk/@api/

deki/files/83732/=bd-02-1.jpg
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Mindezek után kanyarodjunk vissza a legendához! Hogyan lett eb-
ből a történetből múzeumalapítás? Hallgassuk meg ismét Jósa Andrást! A 
geszterédi feltárás „adta meg a lökést arra, hogy érdeklődés ébredjen a régé-
szet iránt megyénkben; úgy hogy 1868. decz. 1-én b. Vécsey id. elnök, Tokaji 
Nagy Lajos id. titkár, Czóbel Albert anarcsi, Elek Pál demecseri, Horváth Imre 
anarcsi, Mészáros Dániel szakolyi, Ónody Bertalan t.-löki, Szilvási János t.-
eszlári földbirtokos urak, Graeffl József Bashalmi nagybérlő, Györgyényi Ig-
nácz kis-várdai, Simon Endre nyiregyházi, Támár Imre nagy-kállói r. kath. 
plébános urak, Uray Tamás törvényszéki bíró, és az én csekély személyem meg-
alakítottuk a Szabolcsmegyei régészeti Egyletet. … dr. Rómer Flóris buzdítása, 
tanácsa, oktatása, leglényegesebb volt az érdeklődésnek ébren tartására. Ezek 
nélkül elszunnyadtunk volna. … Báró Vécsey József közszereteten és tisztelet-
ben álló főispánunkat ügyszeretetben a vármegye értelmiségének zöme támo-
gatta … rövid pár év alatt olyan gyűjteményt hozott össze, melyet Dr. Hampel 
József … muzeumi igazgató-őr érdemesnek tartott … elismerőleg méltatni.”10

Ezzel jött létre az akkori Magyarországon hatodik vidéki múzeumként az 
az intézmény, amely 150. születésnapjának ünneplésére készülődnek a mél-
tatlan utódok. 

 

10 Jósa András: A Szabolcsi muzeumnak rövid története és méltatása. Nyirvidék 
XX. évf. 19. sz. 1899. május 9. 4.
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Révész László

A geszterédi 10. századi 
vezéri sír és régészeti környezete

Geszteréden 1927-ben a sertéskonda túrta ki a homok alól egy gazdag 
mellékletekkel elhantolt férfi sírját. A megmaradt leleteket a nyíregy-

házi múzeumból a helyszínre siető Kiss Lajos gyűjtötte össze. A férfi rangját 
aranyveretes szablya, aranyozott ezüst öv- és lószerszámveretek jelezték.1 A 
geszterédihez hasonló leletgazdagságú férfisírokat korábban is találtak ÉK-
Magyarországon. 1894-ben szőlőültetés során forgattak ki a munkások négy 
sírt Tarcalon.2 Közülük az egyikből szablya aranyozott ezüst díszítményeit, 
tarsolylemezt, övdíszeket és íjtartó tegez vereteit mentették meg. (1. kép) Ke-
nézlőn 1913-ban szántás során pusztítottak el egy gazdag sírt, erre utalnak 
az összegyűjtött tárgyak: ezüst tarsolylemez, aranyozott ezüst övveretek és 
íjtegez díszítmények, s egy szablya töredékei.3 Eperjeskén1922-ben a helyi 
földbirtokosok tárták fel egy temető részletét. Két sírban tarsolylemezt és 
készenléti íjtegez díszvereteit találták.4 Bodrogszedahelyen (Streda nad Bod-
rogom, Slo) J. Neustupny egy igen gazdag férfisírt ásott ki, melynek veretes 
öve, szablyája, díszes íjtartó tegeze és lószerszáma volt.5 Néhány évvel később 
ugyanitt a temető további 11 sírját tárták fel.  A Kárpát-medence északkeleti 
szegletében, Zemplén (Zemplin, Slo) község határában 1959-ben gazdag 10. 
századi magyar férfisírt talált V. Budinský-Krička kassai régész.6 A vasko-

1 Kiss 1938.
2 Jósa 1895, 75-76.
3 Jósa 1914, 303-344.
4 Kiss 1920-22, 42-55.
5 Nevizánsky – Košta 2009, 301-354.
6 Budinský-Krička 1965, 309-338. 
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1. kép: Tarsolylemez és aranyozott ezüst szablyaveretek Tarcalról
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ri halomsírba másodlagosan beásott 10. századi sír leletei révén (aranyozott 
ezüstveretes öv és lószerszám, aranylemezzel díszített szablya, arany hajka-
rikák, nyak- és lábperecek, aranyozott ezüst díszkorongok, palmettamintás 
ezüst csésze, ezüstveretekkel díszített ruházat) a korszak leggazdagabb fér-
fisírjai közé sorolható. (2. kép) Sajnos a sírról nem készült részletes doku-
mentáció. Részben ez az oka, hogy az ásatónak Fettich Nándorral közösen 
írt, s több vitatható feltételezést tartalmazó könyve7  komoly szakmai vitát 
keltett.8 A vita egyik központi kérdése az volt, hogy tekinthető-e a sírlelet a 
magyaroknak a Kárpát-medencébe történt bejövetele (895) előtt uralkodó 
fejedelme, Álmos sírjának, miként azt Fettich vélte? Végezetül Rakamazon 
1974-ben földgyalu forgatott ki egy igen gazdag temetőt. A leggazdagabb sír 
leletei közül aranyveretes szablya, tarsolylemez, aranyozott ezüst övveretek 
és a halotti szemfő arany lemezei maradtak meg.9 (3. kép)

A bemutatott sírok nem régészeti ásatás során kerültek elő. Leletanya-
guk hiányosan jutott a múzeumokba, így értelmezésük komoly problémákat 
okoz. E téren jelentett előrelépést az 1986-1990 között a karosi 10. századi 
temetőkben folytatott ásatás, amelynek során két gazdag, érintetlen férfisírt 
sikerült megfigyelni. Ezek segítségével lehetségessé vált a korábban előkerült 
rangos sírok több veretcsoportjának az értelmezése.10 (4. kép 1-2)

Bizonyos rangbeli különbségek az imént röviden bemutatott tíz előkelő 
között is lehettek. Valamennyi méltóságjelvény (aranyozott ezüstveretes öv, 
tarsolylemez, arany vagy aranyozott ezüstveretes szablya, aranyozott ezüst-
veretes készenléti íjtegez)  együtt csak a karosi II. temető 52. sírjában mu-
tatható ki. A két eperjeskei sír inkább a rangsor alján helyezkedett el, hiszen 
csak tarsolylemezt és napszimbólummal díszített íjtegezt hordtak. Velük 

7 Budinský-Krička–Fettich 1973.
8 Hozzászólások 1966, 278-283; Bartha et al. 1969, 114-125; Fettich 1969, 109-113; 

László 1976, 79-85; Fodor 1976, 282-286.
9 Fodor 1996, 110-119.
10 Révész 1996.



2. kép: Aranyozott ezüst csésze a zempléni sírból

3. kép: A rakamazi szablya arany markolatgombja
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4. kép 1: A karosi III. temető 
vezéri sírja

4. kép 2: A karosi III. 
temető vezéri sírjában talált 

készenléti íjtartó tegez 
veretei
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ellentétben e réteg legelőkelőbbjei aranyveretes szablyáik révén a zempléni, 
rakamazi és geszterédi sírokban nyugodtak. 

Ma még nem tudjuk eldönteni, hogy a rangjelző tárgyak valamelyike mi-
ért hiányzott az egyes sírokból. Azt kizártnak tartom – épp a sírok leletgaz-
dagsága miatt – hogy ezeket értékük miatt nem temették el. A Felső-Tisza-vi-
dék 10. századi temetőink elemzése nyomán ugyanis kimutatható egy meg-
lehetősen szigorú rangsor: az alacsonyabb rangúaknál bizonyos rangjelző 
tárgyak csak ritkán fordulnak elő együtt.11 Feltevésem szerint mindenkinek 
a sírjába tették azon tárgyakat, melyek életében a társadalomban betöltött 
rangját szimbolizálták. Nem valószínű az sem, hogy ezek éppen rangjelző 
szerepük miatt utódikra szálltak. A steppei népeknél ugyanis nincs nyoma 
annak, hogy egyetlen konkrét tárgy jelképezett volna egy méltóságot. E sírok 
vizsgálata arra utal, hogy e férfiak valamennyi méltóságjelvényükhöz egy-
szerre egy időben jutottak hozzá. Összes méltóságjelvényük vagy egyformán 
kopott, hosszú ideig használt, vagy más esetekben verdefényes, szinte új. Ez 
azt jelenti, hogy nem fokozatosan, a ranglétrán lassanként emelkedve, ha-
nem egyszerre jutottak hozzájuk. 

E sírok jellegzetes, a korabeli magyar szállásterületen másutt ki nem mu-
tatható csoportot alkotnak. Bennük a 10. század első felében élt, s az eddig 
ismertek közül a legrangosabb vezetők nyugodtak. Rangjuk meghatározá-
sára már történtek kísérletek. A legtöbb kutató törzs- vagy nemzetségfőket 
látott bennük.12 

A sírlelet és a társadalmi státusz kérdésének vizsgálatához kiindulópont-
ként érdemes megfontolni Heiko Steuer13 és Sebastian Brather figyelmez-
tetését, mely szerint jogi kategóriák (s ide tartozik a társadalmi státusz is) 

11 Révész 1991, 87-97.
12 Németh 1973, 19-32; Budinský-Krička–Fettich 1973, 76; Fodor 1996, 111; 

Mesterházy 1995,  1033-1052.
13 Steuer 1979, 612.



29

pusztán a régészet eszközeivel csak nehezen, s rendkívüli körültekintéssel 
vizsgálhatók.14 

E képet tovább árnyalja, hogy vitatott az is: a sírokban talált leletanyag 
milyen mértékben tükrözi az elhunyt társadalmi helyzetét? Heinrich Härke 
e tekintetben a sírmellékleteknek több csoportját különítette el.15 Härke pre-
cízen kidolgozott kategóriái azonban az adott sírt feltáró és a mellékleteket 
értelmezni próbáló régész számára (minden valóságtartalmuk mellett) csak 
korlátozott segítséget nyújtanak. Az egyes sírmellékletek ugyanis több kate-
góriába besorolhatók. Egy szablya pl. jelezhette az elhunyt katonai rangját, 
ugyanakkor lehetett személyes tulajdona, rá emlékeztető vagy életének egy 
jelentős eseményét szimbolizáló tárgy vagy a másvilágra adott felszerelés ré-
sze, s akár mindezek együttese is. Mivel nem ismerjük a temetést végzők 
szándékát, így az adott fegyvernek a síregyüttesben betöltött szerepét sem 
tudjuk pontosan meghatározni. 

Tagadhatatlan annak a felismerésnek a jelentősége, mely szerint a teme-
tést végző család a szertartással a temetésen résztvevő közösség tagjai felé 
is reprezentálni kívánta saját gazdagságát és jelentőségét.16 A sírba helyezett 
tárgyak mennyiségén és minőségén kívül ez többféle módon is megnyilvá-
nulhatott. Ilyen lehet pl. a halotti tor során felszolgált étel-ital mennyisége és 

14 Brather 2006, 25: „A sírok alapján a régészet képes egyértelmű ’vagyoni különbségek’ 
és ’minőségi csoportok’ leírására. Mindazonáltal az így kiderített csoportosulások 
nem feltétlenül felelnek meg közvetlenül az egykori státus-csoportoknak, hiszen 
az utóbbiak esetében nem statikus elhatárolódásokról van szó, ráadásul ezek 
más társadalmi csoportosulásokkal is versengtek. Előfordulhatott, hogy egyesek, 
ami a származásukat illeti, még meghatározott élcsoporthoz tartoztak, noha a 
megfelelő reprezentációt már nem engedhették meg maguknak. A ’középrétegből’ 
nem kevesen ’törtek fel’, s fényűzés dolgában felül is múlták az elitcsoportok 
tagjait, ám ’ formálisan’ nem tartoztak az adott élcsoporthoz.”

15 Härke 2003, 107-126.
16 Christlein 1973, 147-180, Härke 1997, 20.
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minősége, valamint a sírépítmény létrehozására fordított munka mennyi-
sége.17 E fontos szempontok azonban a Kárpát-medence 10-11. századi sír-
jainak értékelésében csak kevés szerepet kaphatnak. Ami a sírépítményeket 
illeti, a koporsókra utaló maradványokon kívül fából épített sírkamráknak 
nincs nyoma, maradandó anyagból építetteknek még kevésbé. Maguk a sír-
gödrök is csekély változatosságot mutatnak e szempontból. 60-140 cm körüli 
mélységük és kiugró szélsőségeket nélkülöző méreteik számottevő különb-
ségek dokumentálására nem elegendőek.

Hasonló a helyzet az ételmellékletek és az állatáldozatok terén is. Ha 
előfordulnak is ilyenek, síronként (ritka kivételtől eltekintve) csak egy-egy 
edényt, vagy a húsételre utaló egy-egy csontot találunk. Nyoma sincs a más 
korszakokban megfigyelt (akár nagyobb számú) áldozati állatnak, a többnyi-
re juh, szarvasmarha, ritkábban sertés vagy szárnyas csontok áldozati aján-
dékként, túlvilági útravalóként értékelhetők, s aligha tájékoztatnak a halotti 
toron elfogyasztott étel mennyiségéről. 

A sírokban nyugvók társadalmi helyzetének megítélését nehezíti az is, 
hogy felmerült: az elhunytat nem az életében használt ruházatban és felsze-
reléssel bocsátották túlvilági útjára,18 hanem mindezt a temetkezés során 
alkalmilag válogatták össze, akár túl is reprezentálva a valós helyzetet. A 
legújabb megfogalmazás szerint a sír nem a hajdani valóságot jeleníti meg, 
hanem a halott, a temetést végzők és a temetésen résztvevők reprezentáci-
ós szándékát, ill. elvárásait.19 E kérdés még további vizsgálatokat igényel. 
Munkahipotézisként egyelőre fenntartom azon korábbi véleményemet, 
mely szerint kifejezetten a sír számára készült tárgy csak igen kevés van a 
honfoglalás kori leletek között. Az elhunyt számára a temetés alkalmával 
összeválogatott, s annak élete során korábban együtt sohasem viselt ruha-
darabok, ékszerek és méltóságjelvények előfordulásának lehetősége ugyan 

17 Tainter 1975, 1-15, Gebühr 1970, 93-116.
18 Az erre vonatkozó nézetek rövid összefoglalását ld. Révész 1996, 96-97.
19 Härke 1997, 22-23, Bollók 2015, 109-117.



nem ellenőrizhető, de nincs is akkora jelentősége, mint amelyet e feltevés 
közreadója annak tulajdonít.20 Még ha ily módon jártak el, ezt akkor is csak 
bizonyos keretek között tehették: a ruhadarabokat nyilván az elhunyt, de 
legalábbis családja ruhatárából válogathatták ki. Ennek következtében alig-
ha temettek el valakit pl. csüngőtagos veretekkel felszerelt kaftánban, ha sem 
ő maga, sem családtagjai ilyeneket soha nem használtak, hiszen akkor nem 
is nyílt volna módjuk azt a rendelkezésre álló készletből kiválasztani. Már-
pedig 170 év régészeti kutatása után nyilvánvaló, hogy a 10. században igenis 
megvoltak azok a jellegzetes viseleti csoportok a magyarság körében (pl. ro-
zettás lószerszámvereteket használók, csüngőtagos ruhadíszeket használók), 
amelyek egymással soha nem keverednek. Teljesen életszerűtlennek tartom 
azt feltételezni, hogy valakinek a viselete éppen a ravatalán változott volna 
meg gyökeresen.

Hasonlóképpen látom a gazdag mellékletű férfiak megítélésének a kér-
dését is. E tekintetben legélesebben Marosi Ernő fejtette ki a véleményét,21 

20 Bollók 2015, 112-114.
21 Marosi 1997, 162: „…ha hihetünk az egyes fegyverek, viseletelemek rangjelző 

szerepéről szóló elméleteknek, uniformisuk – hogy a modern hadsereggel való 
párhuzamok teljesebbek legyenek – a rangjelzést sem nélkülözte. Szepszisünk 
csak erősödik, belegondolván e tábornoki extra-öltözetek harci célszerűségébe. 
E ponton meginog az a hitünk, amely szerint a temetkezés mindig az evilági 
élet pontos tükörképe…” A gazdag mellékeltű férfisírokról Uo.: „..nem annyira 
azt szemlélteti, …milyen volt a honfoglaló előkelők megjelenése, mint inkább 
azt, milyennek kívántak látszani ravatalukon, - s feltehetőleg hatalmuk 
reprezentálásának alkalmai által az életben is.” A tábornoki extra-öltözékre 
utaló pejoratívnak szánt hasonlat feltehetőleg Mesterházy Károly teljesen 
más indíttatású megfigyelésére utalhat: „A még a X. század közepén is törzsi 
kötelékben élő kabarok rangos törzs- és nemzetségfői katonai rangjukat, 
vagyonukat büszkén kiemelő, szinte hivalkodó gazdagságban temetkeztek. 
Talán nem hat anakronizmusnak, ha ezeket a rangos személyiségeket a katonai 
díszszemlék marsalljaival vetjük össze. A törzsi társadalmak, közöttük a nomád 
népek vezető, annál előkelőbbnek látszottak, mennél több ékszert aggattak a 
ruházatukra.” Ld. Mesterházy 1980, 127.



amelyhez egyetértőleg csatlakozott Bollók Ádám is,22 felvetését alátámasztó 
példaként az arany- vagy aranyozott ezüstveretes szablyákat és íjtegezeket 
felhozva.23 Magam e kérdést alapvetően másként ítélem meg. Az említett le-
leteket kézbe véve, már a felületes szemlélő számára is azonnal nyilvánvalóvá 
válik, hogy szinte valamennyi kopott, sérült, javított példány,24 s legalább 
Fettich Nándor vizsgálatai óta tudjuk, hogy ugyanez mondható el a földbe 
sohasem került bécsi szablyáról és a Prágában őrzött, Szent Istvánnak tulaj-
donított kardról is.25 E sérülések aligha díszszemlék során keletkeztek, még 
kevésbé a ravatalon. Mindezek mellett a nemesfém szerelékes fegyverek és 
díszruhák harctéri használatára vonatkozóan rendelkezünk régészeti és írott 
forrással alátámasztott adattal is. A kétségkívül a magyar szállásterületen 
kívül elhelyezkedő alsó-ausztriai Gnadendorfban talált ifjú sírjából ugyanis 
előkerült egy nemesfém szerelékes szablya, annak bizonyságaként, hogy a 
hadra kelt sereg vezetői vittek magukkal ilyen fegyvert.26 S hogy a díszes ru-

22 Bollók 2015, 114-115.
23 Bollók 2015, 110-111: „…konkrét példaként a Felső-Tisza-vidék néhány 

temetkezéséből ismert különösen díszes veretes szablyákra utalnék (Geszteréd, 
Karos II/42 [a téves hivatkozás alatt a Szerző nyilván a karosi II/52. sírra gondolt 
– R. L.], Karos III/11, Rakamaz-Strázsadomb, Zemplén), amelyek a harcban 
éppen olyan kevésbé voltak praktikus darabok, mint a nagyszámú verettel kirakott 
készenléti íjtartó tegezek. E darabok minden valószínűség szerint díszfegyverek 
voltak, ellentétben a típus jónéhány díszítetlen vagy alig díszített emlékével, 
amelyek fizikai jegyeik alapján jóval alkalmasabbnak tűnnek a tényleges harci 
alkalmazásra. Az pedig kevéssé lehet kétséges, hogy nemcsak egy díszfegyver és 
egy harci cselekmények során alkalmazott darab funkciója volt alapvetően más, 
de sírba kerülésük sem feltétlen ugyanarra az okra vezethető vissza.”

24 Révész 1996, 178-185.
25 E két fegyverről összefoglalóan, a korábbi irodalom áttekintésével: Fodor 2000.
26 Révész 2007, 119-158. A tárgyalt szempontból lényegtelen, hogy e fegyver a 

fiatalember tulajdonában volt-e, vagy (mint azt magam is felvetettem) eredetileg 
valamelyik hozzátartozója felszereléséhez tartozott, s csak a temetési szertartás 
során helyezték mellé. (De még az utóbbi lehetőség is azt jelzi, hogy egy ilyen 
fegyvert valamilyen okból meg kellett kapnia.) Mint ahogy annak sincsen 
jelentősége, hogy más gazdag sírok esetében az elhunyt tulajdonában volt több 
díszes fegyver közül is csak egyet-egyet temettek el vele.
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házatot és felszerelést csata közben is viselték, annak bizonyságaként idézzük 
fel a vesztes Lech-mezei ütközet (955) után történteket: Eberhard, Ebersberg 
vár birtokosa „elvévén a javát az aranyláncoknak, amelyek a nyak díszéül 
szolgálnak, és a ruhák alján lévő csengőknek, amelyek arany csengettyűk, s 
három font aranyat kehely készítésére, ezüst keresztet, amely a király pajzsára 
volt erősítve, és más ezüst holmit egyházi díszek céljára adott.”27 A csata után 
elfogott és kifosztott magyar előkelők aligha a meneküléshez öltöttek dísz-
ruhát.

Egészen az egyenruhák és a katonai rangjelzések 17-18. századi megje-
lenéséig a mindenkori társadalom kisebb-nagyobb rangú vezetőit (beleért-
ve a katonai egységek vezetőit is) ruházatuk, fegyverzetük és felszerelésük 
anyaga, finomsága és díszítettsége különböztette meg a közemberektől. Ezt 
természetesen lehetetlen (és teljességgel történelmietlen) lenne megfeleltetni 
a későbbi katonai rangjelzések szimbólumaival. Tudomásom szerint ilyen 
törekvés a magyar szakirodalomban nem is lelhető fel, az erre vonatkozó 
kritikák erősen sarkítottnak tekinthetők. Az azonban tagadhatatlan, hogy a 
honfoglalás kori sírokban a maradandó anyagból készült tárgyak bizonyos 
szabályszerűnek tűnő leletkombinációkat alkotnak, melyek további vizsgá-
lata mindenképpen indokolt.28 Az is nyilvánvaló, hogy a hitelesen feltárt és 
dokumentált gazdag mellékletű férfisírokban (Zemplén, Karos II/52., Karos 
III/11.) nemcsak azonos összetételű tárgy együttesek (veretes öv, szablya és 
lószerszám, esetenként tarsolylemez és készenléti íjtartó tegez is) kerültek 
elő, hanem a temetési szertartás során azonos rítusokat is követtek (hegyé-
vel a koponya felé irányított szablya, a bal vállhoz visszahajtott végű öv).29 E 
jelenségek értelmezésén lehet ugyan polemizálni, előfordulásuk tényszerű-
ségén azonban aligha.

Kétségtelen azonban, hogy pusztán a sírokban talált, maradandó anyag-
ból készült tárgyakból az elhunyt rangját, még kevésbé társadalmi jogállását 

27 Idézi: Kristó 1985, 93.
28 Révész 1991, 87-97.
29 Révész 1996, 193-206.
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nem lehet teljes pontossággal meghatározni. E ponton jogosan hívta fel a 
figyelmet Bálint Csanád a „gazdag=vezér, előkelő” séma alkalmazásának 
veszélyeire.30 Okfejtése szerint „…tisztázatlan ugyanis a kérdés módszertani 
oldala: a mellékletek gazdagsága mennyiben jelzi a halott társadalmi helyze-
tét, s mennyiben tükröz egyedi, egyéni szempontokat (zsákmány, ajándék, a 
hozzátartozók gyásza).”31 E felvetés két jelentős módszertani tanulságot hor-
doz. Egyrészt alapvetően fontos, hogy az adott sír együttest a maga tágabb 
leletkörnyezetébe illesztve vizsgáljuk.32 Éppen ezért valamely, a 10. századi 
Kárpát-medencében megfigyelt jelenség értelmezése (vagy annak cáfolata) 
során aligha támaszkodhatunk egy teljesen más földrajzi, etnikai és kultu-
rális közegre vonatkozó adatra. Minden módszertani értékük mellett ezért 
óvatosan kell bánni a késő vaskori vagy merowing példákkal dolgozó német 
kutatás eredményeivel, ill. azok közvetlen átvételével és a Kárpát-medence 
10. századi viszonyainak történő megfeleltetésével is.

A Bálint Csanád által felvetett másik módszertani probléma a sírleletek 
értékelése kapcsán a temetés során történt túlreprezentálás lehetőségének a 
kérdése. E lehetőséggel kétség kívül számolnunk kell. A 10. század a ma-
gyarság történetében a mélyreható társadalmi változások időszaka. Hajdan 
nagyhatalmú, tekintélyes és gazdag családok és nemzetségek valamilyen 
okból elveszíthették vagyonukat, míg mások anyagi gyarapodása nem, vagy 
csak bizonyos fáziskéséssel járhatott társadalmi felemelkedéssel. A belső 
keletkezésű írott forrásokkal nem rendelkező 10. században e folyamatokat 
nem tudjuk pontosan (egyénekre vagy sír együttesekre lebontva) dokumen-
tálni. Analógiaként azonban felhasználható a sokkal jobb forrásadottsá-
gokkal rendelkező, s hasonló közegben hasonló társadalmi átrendeződést 
megélt 13. századi, Magyarországra beköltözött kunok példája. Körükben 
éppúgy kimutatható az elszegényedő, de  társadalmi státuszát legalább kül-
sőségekben mindenáron megőrizni törekvő törzsi-nemzetségi arisztokrácia 

30 Bálint 1995, 120-126.
31 Bálint 1995, 122.
32 Bálint 1995, 48-152. e kritériumnak eleget tett az Üč-Tepe-i sír vizsgálata során.
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reprezentáláshoz való ragaszkodása,33 mint ugyanezen réteg helyzetét meg-
szilárdító, vagy éppen felemelkedő családjainak öntudatos megnyilvánulá-
sa.34 Továbbra is szem előtt kell tartanunk azonban azt a tényt, hogy a 10. 
századi sírokban talált nemesfém mennyisége (más népekhez és korszakok-
hoz viszonyítva) csekély, összetétele pedig behatárolt (ékszerek, ruhadíszek, 
méltóságjelvények, lószerszámdíszek). A reprezentáció tehát meghatározott 
keretek között maradt, s nyoma sincs annak a pazarló gazdagságnak és vál-
tozatosságnak, amely a koraközépkori hun, avar, viking vagy germán előke-
lők sírjait jellemzi.35

10. századi magyar fejedelmi sír mindeddig nem került elő. Az uralko-
dói reprezentáció képének megrajzolását lehetetlenné teszi az a tény, hogy a 
mai napig egyetlen fejedelmi vagy törzsfői, nemzetségfői központ, ill. lakó-
hely régészeti nyomát sem sikerült felfedezni, így nincsenek ismereteink sem 

33 Hatházi 2005, 40: „Az elszegényedő kun előkelők anyagi problémáinak igen 
jellemző dokumentumaként közismert Keyran, a Borcsol nemzetség fejének esete, 
aki IV. Bélától nyert Temes megyei magyar magánbirtokának felét 40 márka 
értékű arannyal hímzett bíborszövetért, bársonyért és más drágaságokért adta 
el. Fiai 1288-ban e birtok másik felén is (már csak 15 márkáért) kénytelenek 
voltak túladni. Más adatok is alátámasztják, hogy a folyamatos ’ forráshiánnyal’ 
küszködő kun társadalmi elitnek adománybirtok alig maradt a kezén: a kapott 
árat felemésztette a folyamatos pénzforrással kellően nem megalapozott főúri 
életmód, a katonai felszerelés és a kincsgyűjtés, így mind kevesebb fényűzést 
engedhettek meg maguknak temetkezéseik során is.”

34 Hatházi Gábor egykorú forrásokkal alátámasztott adatai szerint szerint a csólyosi 
előkelő kun férfival veretes öve formájában közel fél ekealj (25 ha) művelt föld 
haszna került a sírba. Joggal figyelmeztet azonban arra is, hogy „E javak alapján 
természetesen nem állapítható meg a halott kun úr földekben, állatállományban, 
függőségbe került szolga kunjaiban, s a hadjáratok során szerzett rabokban, 
valamint kincsekben őrzött vagyona. Annyi azonban feltétlen kiderül, hogy e 
javakból miféle, s milyen mennyiségű érték volt az, amit a család elég méltónak 
tartott ahhoz, hogy a sírba helyezze, és hozzávetőlegesen hol húzódott az ennek 
kapcsán még vállalható anyagi terhek határa.” Hatházi 2005, 40. Ugyanerről a 
kérdésről a balotaszállási 10. századi rozettás lószerszámos női sír kapcsán ld. 
Révész 2001, 38-46. Pontosan ezt a jelenséget írta le Brather 2006, 25.

35 Révész 2007a, 81-93.
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annak megjelenési formájáról, sem az azt kiszolgáló kézműves műhelyekről. 
Néhány, a korbeli településeken talált félkész csontfaragványt leszámítva, 
nem találtunk a gyártási folyamatról tanúskodó maradványokat, szerszá-
mokat vagy öntőmintákat sem. A 10. század művészeti emlékei szinte kizá-
rólag sírok mellékleteiként láttak napvilágot, az ötvös szerszámok azonban 
nem kerültek az elhunytak mellé. Mindez óhatatlanul egyoldalúvá teszi az e 
tárgykörről megszerezhető tudásunkat. 

A fejedelmi központ(ok) helyének meghatározásával régészeti szempont-
ból legutóbb Mesterházy Károly foglalkozott, a középkori krónikás hagyo-
mány, a helynévi adatok és a fejedelmi, törzsfői nemzetségek középkori bir-
toklástörténetére vonatkozó adatok felhasználásával.36 Eredményei szerint a 
honfoglalás (895) után egy rövid ideig a fejedelem szállásai valahol a Tisza 
mellett fekhettek. A Dunántúl elfoglalását követően (900) azonban a Duna 
mentén volt az ország közepe, Taksony és Géza korától (955) pedig a mai 
Budapest és Esztergom tágabb környékét tekinthetjük centrumnak.37 Mes-
terházy szerint még az e térségből ismert legrangosabb, Budapest–farkasréti 
sír is legfeljebb nemzetségfő lehetett,38 a csüngős kaftánvereteket viselő nők 
pedig a hét magyar törzs asszonyai voltak. A kiemelkedő leletgazdagságú 
felső-tiszai temetők egy része véleménye szerint a fejedelmi kíséretet és csa-
ládtagjaikat rejtik. Nézete szerint azonban a kísérő harcosok zöme az ország 
különböző részein, saját családja körében temetkezett, így „nem feltétlenül 
ott van a fejedelemség központja, ahol a kíséret temetői csoportosulnak.”39 A 
temetkezések földrajzi helyzete nem tükrözi közvetlenül az uralmi viszo-
nyokat, a társadalmi kapcsolatokat. Végkövetkeztetése szerint a Felső-Ti-
sza-vidéki gazdag leletanyagú temetők sajátosságait részben etnikai (kabar) 
különállásukkal, részben nagycsaládi szerkezetükkel magyarázhatjuk. Ezzel 
lényegében visszakanyarodott az 1960-as évek szemléletmódjához, anélkül, 

36 Mesterházy 1995, 1033-1052.
37 Mesterházy 1995, 1035.
38 Mesterházy 1995, 1036.
39 Mesterházy 1995, 1039-1040.
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hogy a legcsekélyebb mértékben reflektált volna az e kérdésekben időközben 
felmerült ellenvetésekre.40 A problémát módszertani szempontból az jelen-
ti, hogy következtetései nem vezethetők le a régészeti adatokból. A jelzett 
térség (a Duna-mente) leletanyaga ugyanis semmiben nem tér el az ország 
számos pontján megfigyelhető hasonló síroktól és temetőktől. Önmaguk-
ban a régészeti leletek elemzéséből ilyesfajta következtetés nem vonható le, 
ehhez szükség volt más tudományágak eredményeinek az átvételére. Ennek 
a következménye a régészeti leletek történeti adatokkal történt értelmezése 
lett, ami módszertanilag kifogásolható, ugyanis erőteljesen felveti a vegyes 
érvelés gyanúját. Márpedig ez az eljárás az elmúlt évtizedek során számos 
esetben zsákutcába vitte a régészeti kutatásokat. 

 Témánk szempontjából fontos a ’vezér’, ’vezéri sír’ fogalmak taglalása, 
melyek kutatástörténetét Mesterházy röviden áttekinti.41 Aligha vitatható, 
hogy e fogalom használata nem eléggé szabatos, s valamennyien (magam is) 
csak jobb híján alkalmazzuk. Ennek oka az, hogy néhány kivétellel (törzsfő, 
nemzetségfő) nem ismerjük a korabeli méltóságokat, rangokat jelölő meg-
nevezéseket,42 ennek következtében a kiemelkedő leletanyagú sírokat nem 
is tud(hat)juk a megfelelő elnevezéssel illetni. A magyar kutatás mentségére 
legyen mondva, a sokkal jobb forrásadottságú merowing vagy frank temetők 
gazdag fegyvereseit is hasonló kifejezésekkel jelölik (tombes de chefs, tombe 
aristocratique, Fürstengrab, Prunkgräber stb.).43 Mesterházy ismét meroving 
analógiák alapján úgy véli, hogy a felső-tiszai kíséret nagyon gazdag sírjai 
egyrészt harci moráltól fűtött életvitelt tükröznek, másrészt pedig archaikus 
temetkezési szokásaikkal egyben elmaradottabbak is a magasabb kulturális 

40 A kabarnak minősített régészeti hagyatékkal kapcsolatban Dienes 1986, 92-114, 
Fodor 1986, 99-114, a nagycsaládi temetőkről Révész 1984/85, 615-640, a „korai” 
helynevek megítéléséről és forrásértékéről Kristó-Makk-Szegfű 1973/74.

41 Mesterházy 1995, 1041. Az e sírokban nyugvó férfiak rangjáról, a 
kutatástörténetet is ismertetve: Mesterházy 1980, 127-128.

42 E problémáról az Üč-Tepe-i sír kapcsán ld. Bálint 1995, 120-126.
43 Mesterházy 1995, 1041, Steuer 1982, 345.



szint útját járó fejedelemséggel (értsd: a hét magyar törzzsel) szemben.44 
Utóbbiak körében ugyanis már kialakult az öröklődő jogállású nemesség, 
amelynek már nincs szüksége arra, hogy státuszát külsőségekben is kifeje-
zésre juttassa. De ez csak a férfiakra érvényes, mert a hagyománytisztelőbb 
nők még sokáig őrizték a régi szokásokat, ezzel magyarázható pompázatos 
megjelenésük (kaftánveretek, ékszerek, veretes lószerszám stb.). Végered-
ményben e magyar köntösbe öltöztetett merowing modellel kívánja magya-
rázni a fejedelmi család vélt dunántúli, ill. Budapest környéki szállásterüle-
tein a gazdag mellékletű sírok, temetők hiányát. Problémát okoz az időbeli 
keretek összemosása is. A magyar fejedelmek Duna-menti (Budapest-Esz-
tergom környéki) központjairól csak a 10. század második felében, Taksony 
(955 k. – 972) és Géza (972-996) fejedelmek idejéből rendelkezünk többé-
kevésbé biztos adatokkal. A korszak kutatásában viszont már hosszabb ideje 
köztudott, hogy ebben az időszakban a magyar hagyaték országszerte alap-
vető változásokon ment át, a korábbiaktól sokkal szerényebb összetételű lett. 
Ennek következtében módszertanilag kifogásolható, ha megkíséreljük ösz-
szevetni a Duna-mellék 10. század második felére keltezhető sírjait és teme-
tőit a Felső-Tisza-vidék 10. század első felére jellemző leletanyagával.

A korszak kutatásának egyik alapvető problémáját az jelenti, hogy hiány-
zik a szakirodalomban használt fogalmak pontos definiálása. Az un. vezéri 
sírok körének régészeti jellemzését a karosi leletek segítségével kíséreltem 
meg felvázolni.45 E munkahipotézist korántsem tartom lezártnak, még ke-
vésbé véglegesnek. Komoly, de sajnos kivédhetetlen hibalehetőséget rejt az a 
tény is, hogy az e körbe bevont temetkezések a zempléni és a karosiak kivéte-
lével nem szakszerű ásatások során kerültek elő, leletanyaguk csonkán jutott 
a közgyűjteményekbe. A kutatások jelen állása mellett azonban megkockáz-
tatható az a feltevés, hogy e leletkör elkülöníthető más, ugyancsak gazdag 
mellékletű síroktól, amelyek talán a törzsi-nemzetségi arisztokrácia tagjait 
rejtik (pl. Kétpó, Ladánybene-Benepuszta).46 

44 Mesterházy 1995, 1043. 
45 Révész 1996, 198-201.
46 Révész 1999, 130-133.
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Az un vezéri sírok közül néhányat (Zemplén, Geszteréd) magányosan 
temettek el. A többiek sírjai jellegzetes összetételű temetőkben kerültek elő, 
amelyek igen szoros szálakkal kapcsolódnak egymáshoz. Mindegyiket a 
10. század első éveiben kezdték használni, s az utolsó sírok is a földbe ke-
rültek a 950-960-as években. A férfiak erős felfegyverzettsége, méltóság-
jelvényekben való gazdagságuk azt jelezheti, hogy e temetőkben egy igen 
magas rangú főnök katonai kíséretének különböző rangú vezetői, azok 
családtagjai és házi szolgáik, valamint helyzetüknél fogva többnyire nőt-
len kísérő harcosaik nyugodtak. Közülük kerülhettek ki a Nyugat-Európa 
és Bizánc ellen vezetett hadjáratok vezetői és résztvevői is. E hasonló szer-
kezetű és gazdagságú Felső-Tisza-vidéki temetőket rendkívül sok szál köti 
össze, mesterségesen szervezett közösségeket rejtettek. A férfiak elsődleges 
hivatása  a katonáskodás volt. Az ilyes fajta katonai kíséret nem egyedül 
álló a korabeli Európában. Hasonlót figyelhetünk meg többek között a vi-
kingeknél, a Kijevi Rusz területén, de még a cseheknél és a lengyeleknél is. 
E vitézeket uruk köteles volt ellátni és zsákmányhoz juttatni, cserében ők 
engedelmeskedtek parancsolójuknak, szolgálatára álltak a riválisai elleni 
küzdelmekben, segédkeztek járandóságai behajtásában, s hadserege mag-
vát alkották. Véleményem szerint vezetőik a státuszukat nem annyira elő-
kelő születésüknek köszönhették, hanem a fejedelmi kíséretben betöltött 
szerepüknek, amely hasonló lehetett azon férfiakéhoz, akiket a 9. századi 
al-dunai bolgároknál az írott források a fejedelem „etetett embereinek” 
neveznek.47 Egyesek közülük seregvezérek lehettek, mások pedig nagyobb 
csapattestek irányítói. 

E vezérek sírjai, valamint a katonai kíséret jellegzetes szerkezetű és 
leletanyagú temetői véleményem szerint arra utalnak, hogy a lelőhelyeik 
által körbe zárt területen kell keresnünk a 10. század első felében uralko-
dott magyar nagyfejedelmek hatalmi központját. (5. kép) Az egész kora-
beli magyar szállásterületen ugyanis sem hasonló vezéri sírok, sem ilyen 
számú fegyveres kíséret emlékanyaga másutt nem mutatható ki. Joggal 

47 Fehér 1931, 145-148.
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5. kép: A Tiszaeszlár-Karos-Rétközberencs csoport lelőhelyei (szürkével jelölve) a 
10. században a Felső-Tisza-vidéken. 1. Bély/Biel, Okr. Trebišov, SLO 2. Kisdobra/
Dobrá–Ligahomok, Okr. Trebišov, SLO 3. Eperjeske, Szabolcs-Szatmáe-Bereg m., 
4. Karos-Eperjesszög I-III., Borsod-Abaúj-Zemplén m., 5. Kenézlő–Fazekaszug 
I-II., Borsod-Abaúj-Zemplén m., 6. Rakamaz–Gyepiföld, Szabolcs-Szatmár-
Bereg m., 7. Rakamaz- Strázsadomb,8.  Rétközberencs– Paromdomb,  Szabolcs-
Szatmár-Bereg m.,  9. Sárospatak–Baksahomok, Borsod-Abaúj-Zemplén m., 10. 
Bodrogszerdahely/Streda nad Bodrogom–Bálványdomb, Okr. Trebišov, SLO 11. 
Tarcal–Vinnai-dűlő, Borsod-Abaúj-Zemplén m., 12. Tiszabezdéd–Harangláb-
dűlő, Szabolcs-Szatmár-Bereg m., 13. Tiszaeszlár-Bashalom, Fenyves-tábla I-II., 
Szabolcs-Szatmár-Bereg m., 14. Tiszaeszlár – Újtelep, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
m., 15. Tuzsér–Boszorkányhegy, Szabolcs-Szatmár-Bereg m, 16. Bodrogvécs/ Več, 
Okr. Trebišov, SLO 17. Nagykövesd/Velky Kamenec-Szőlőshomok, Okr. Trebišov, 
SLO –18. Zalkod-Szegfarka, Borsod-Abaúj-Zemplén m., 19. Zemplén/Zemplin– 
Szélmalomdomb, Okr. Trebišov, SLO 20. Zemplénagárd–Terebesi homok, Borsod-
Abaúj-Zemplén m. 21. Geszteréd-Kecskelátó-dűlő, Szabolcs-Szatmár-Bereg m., 
22. Balkány, Szabolcs-Szatmár-Bereg m.



gondolhatunk tehát arra, hogy a legnépesebb, legreprezentatívabb megje-
lenésű kíséret a főhatalom birtokosához köthető.

A hiányos, töredékes forrásbázis miatt indokolt óvatosság szem előtt tar-
tásával úgy látom, hogy a Bodrogköz 10. századi lelőhelyei (az ágcsernyői és 
a tiszasalamoni temetők kivételével) továbbra is egy csoportba sorolhatók. E 
mikrorégió lelőhelyei azonban nem korlátozódnak pusztán a Bodrogköz te-
rületére. Északkeleten átlépik a Tiszát, s soruk a mándoki, eperjeskei, tuzséri 
és tiszabezdédi lelőhelyekkel folytatódik. Elterjedési sávjuk végpontja e tér-
ségben csak bizonytalanul rajzolódik ki, feltehetőleg a Rétközberencs – Pap 
vonalnál jelölhető ki. Délnyugaton ugyancsak a Tisza bal parti árteréből 
kiemelkedő, vagy azt követő szárazulatokon találhatók Rakamaz (Strázsa-
domb, Gyepiföld, Fő u.) és Tiszaeszlár (Bashalom I-II., Vörösmarty u., Új-
telep) temetői, s e csoporthoz sorolható Tarcal – Vinnai dűlő, s talán a Sze-
rencs – Kácsatetőn felfedezett temetőmaradvány is. Munkahipotézisként a 
továbbiakban e mikrorégió lelőhelyeit a Tiszaeszlár – Karos – Rétközberencs 
temetőcsoport elnevezéssel fogom jelölni. E csoport lelőhelyeit számos kö-
zös vonás fűzi össze.48 A temetők szerkezetét és összetételét tekintve ezek 
közé sorolható a férfi sírok mindenütt kimutatható enyhébb vagy jelentős 
túlsúlya, valamint az egymás közvetlen közelében található két-három te-
mető által alkotott temetkezési egységek rendszere. Ez utóbbiak egyes tagjai 
eltérő sírszámúak voltak: némelyik 10-25 temetkezésből állott (pl. Tuzsér, 
Tiszabezdéd, Tiszaeszlár – Bashalom I-II., Kenézlő II., Karos III.), mások 
több tucat sírt is magukba fogadtak (Karos II. – e típus egyetlen teljesen fel-
tárt lelőhelyeként, de hasonló lehetett Kenézlő I., Karos I. is). Ez utóbbiak 
területén belül egyébként ugyancsak elkülönültek egymástól bizonyos mér-
tékig az egyetlen sorból, vagy kisebb csoportokból álló temetőrészek, melyek 
önmagukban ugyanolyanok, mint az előbbi kisebb temetők. 

48 Az említett lelőhelyek részletes elemzését egy, jelenleg még kéziratban lévő 
munkámban végeztem el: Révész L., A 10-11. századi temetők regionális 
jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig. (doktori disszertáció kézirata).



E temetőket (az időnként óhatatlanul megjelenő kivételek mellett) ösz-
szeköti a temetkezési rítus számos eleme is. Ezek közé sorolhatók a megfor-
dított, hegyükkel a koponya felé irányított szablyák, a vállhoz hajlított végű 
vagy lecsatolt övek, az ételmellékletek magas száma és a lovas vagy pusztán 
lószerszámos temetkezések magas aránya.

Végül, de nem utolsó sorban összeköti e lelőhelyeket leletanyaguk ösz-
szetétele is. Szinte kizárólag e csoport tagjaként kerültek elő a Kárpát-me-
dence mindeddig leggazdagabb mellékletű férfi sírjai („vezéri sírok”: Raka-
maz – Strázsadomb, Tarcal – Vinnai-dűlő, Kenézlő – Fazekaszug I. temető 
feldúlt 1-3. sírjainak valamelyike, Karos – Eperjesszög II. temető 50., 52., III. 
temető 11. sírja, Bodrogszerdahely – Bálványdomb katonai objektum épí-
tése során talált sírja, Zemplén – Szélmalomdomb, Eperjeske 2. és 3. sír).49 
Figyelemre méltó tény, hogy a Kárpát-medencében talált, kiemelkedő mű-
vészi szinvonalúnak ítélt ötvösmunkák zöme e sírokból, temetőkből látott 
napvilágot. Tanulságaikat a térség 10. századi ornamentikájával foglalko-
zó monográfiájában Bollók Ádám foglalta össze:50 „A másik megfigyelés a 
kiemelkedő minőségű 10. századi tárgyakkal kapcsolatos. Az egyes emlékek 
vizsgálata nyomán láthatjuk, hogy az e körbe sorolható tárgyak többsége a kor 
férfitemetkezéseiből látott napvilágot és nem egyszer a fegyverek közül került 
ki. Példaként utalok itt a karosi II/52. sír ezüstszerelékes, illetve a geszterédi 
és a rakamazi A sír aranyszerelékes szablyáira, továbbá a rakamazi és a 
tarcali nagy levél alakú veretekre, a rakamazi … és az ismeretlen lelőhelyű 
(„bárándi”) tarsolylemezekre. Ritka ugyanakkor a kiemelkedő minőségű em-
lékek egyetlen leletegyüttesben való koncentrálódása: így a rakamazi A sírban 
a szablya, a tarsolylemez és a ruha/készenléti íjtegez veretei vagy a tarcali sír-
ban ugyancsak a tarsolylemez és a ruha/készenléti íjtegez veretei. A legtöbb 

49 A tárgyalt mikrorégiótól távolabb talált geszterédi sírt a későbbiek során fogom 
tárgyalni.

50 Bollók 2015, 571-572. A férfi temetkezések idézett tárgyai mellett Bollók Á. A 
kiemelkedő minőségű tárgyak közé sorolta a sárospatak – baksahomoki 3. sír 
hajfonatkorongját, valamint a Rakamaz – Gyepiföldön talált hajfonatkorongot 
is, ld. i. m. 204-207, 502-543.
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sírból azonban csak egy-egy ilyen tárgy látott napvilágot: így az említett karosi 
II/52. és a geszterédi sírok szablyái mellett … a bashalmi I/10. sír csatja. Ez a 
jelenség talán arra utal, hogy az említett tárgyak – egy részük, esetleg többsé-
gük (?) – a fejedelem vagy az annak környezetében működő egyik, kortársai 
által jelentősen kiemelkedő előkelő által fenntartott műhelyek (esetleg egy-
egy, állandó jelleggel foglalkoztatott ötvös) termékei lehetnek, s a 10. századi 
társadalmon belül működő ajándékcsere keretei között juthattak az azokkal 
eltemetettekhez. Ez a lehetőség pedig újabb adalékkal szolgálhat a rakamazi, 
tarcali, geszterédi, karosi halottak egykori státuszáról szóló vitához, még ha 
annak eldöntését nem is teszik lehetővé.” 

A méltóságjelvények (veretes övek, készenléti íjtegezek, tarsolylemezek, 
arany vagy ezüstszerelékes szablyák) azonban nemcsak e vezérek hagyaté-
kában fordulnak elő, hanem a környezetükben eltemetett férfiak sírjaiban is 
gyakori leletnek számítanak. Formai összefüggéseiket, kapcsolatrendszerü-
ket korábban már részletesen elemeztem, így erre hivatkozva most szükség-
telen e kérdéskörre részletesen visszatérnem.51 Kiegészítve e tárgytípusokat a 
fegyverekkel és a lovas temetkezésekkel, szembetűnő, hogy mindezeknek az 
aránya mennyire magas a nyíri Mezőség és a Rétköz fennmaradó területei-
nek egyéb 10. századi temetőihez képest. A méltóságjelvények tekintetében 
a veretes övek aránya 50:4, a veretes tarsolyoké 7:1, a nemesfém szerelékes 
szablyáké 8:1. Tarsolylemez (13 db.) és veretekkel díszített készenléti íjtegez 
(7 db.) kizárólag a Tiszaeszlár – Karos – Rétközberencs mikrorégió lelőhe-
lyein fordul elő. Hasonló arányokat tapasztalunk a szablyák (44:3) és az íjász-
felszerelés elemeinek felbukkanása (90:42) tekintetében is; utóbbi azonban a 
leletanyag töredékessége következtében csak tájékoztató jellegű adat. Egye-
dül a sírokba helyezett balták (13:11) száma kiegyensúlyozott. A gyakran 
kétes leletkörülmények miatt ugyan csak tájékoztató jellegűek a lovas temet-
kezések különböző típusainak előfordulását jelző számok, azok egymáshoz 
viszonyított aránya (171:37) azonban jelzés értékű. 

51 Révész 1996, 103-153, 198-206.
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A Tiszaeszlár – Karos – Rétközberencs csoport temetői leletanyaguk 
tekintetében a méltóságjelvények, fegyverek és lovas sírok magas számával 
tűnnek ki környezetükből, főként e jellemzőik alkotják szembetűnő lelet-
gazdagságukat. Ugyanez nem mondható el viszont a női viseletről, melynek 
nemesfém díszítményei egyáltalán nem különböznek jelentős mértékben a 
Felső – Tisza-vidék más lelőhelyeitől. Éppen ellenkezőleg, az e temetőkben 
nyugvó lányok, asszonyok nagy részét viszonylag szerény ékszeranyaggal 
és ruhadíszekkel temették el. Egyes területeken (pl. Tiszabezdéd, Tuzsér és 
Eperjeske környékén vagy a kenézlői temetőkben) az ilyen jellegű leletanyag 
kifejezetten szegényesnek mondható. Néhány vonásuk azonban mégis elvá-
lasztja őket környezetüktől. Ezek egyike a rozettás lószerszámveretek gazdag 
sorozata a Bodrogközben (e tárgytípus viszont Tiszaeszlár és Rakamaz kör-
zetéből mindeddig ismeretlen), valamint a csüngőtagos kaftánveretek teljes 
hiánya. Az időrend szempontjából is fontos adat lehet, hogy a szőlőfürtös 
fülbevalók a Tiszaeszlár – Karos – Rétközberencs csoport lelőhelyeiről tel-
jesen hiányoznak. E 10. század második felében feltűnő ékszertípus (talán 
a csüngős kaftánveretekkel együtt) az akkoriban nyitott temetők jellemzője 
lehetett.

E csoport különállását támasztják alá a vizsgált térség pénzmellékletes 
sírjai is. A későbbi időrendi horizontba tartozó Tiszaeszlár – dióskerti lelet 
(II. Nikephoros Phokas – II. Basileios [963-969] érméje) és a szétkalapált, 
meghatározhatatlan ibrányi dirhem kivételével kizárólag a Tiszaeszlár - Ka-
ros – Rétközberencs lelőhelycsoport temetői tartalmaztak érméket, igaz, 
ezek sem egyenletes eloszlásban. Délnyugaton, Tiszaeszlár környékén csak 
nyugat-európai és bizánci érmék láttak napvilágot, muszlim dirhemet in-
nen mindeddig nem ismerünk. A bodrogközi temetőkre a dirhemek túlsúlya 
jellemző, ezek mellett még nyugati érmék fordulnak elő, bizánci pénzeket 
viszont e temetőkből nem ismerünk. Hasonló a helyzet e csoport keleti te-
metői esetében is (Pap –Balázshegy, Rétközberencs – Paromdomb), azzal a 
megjegyzéssel, hogy a Rétköz északkeleti pereme környékén talált temetők 
(Tuzsér, Eperjeske, Mándok, Tiszabezdéd) sírjaiban egyáltalán nem voltak 



45

érmék. A különböző temetőkben előkerült pénzek zömét a 10. század első 
harmadában bocsátották ki. A legkésőbbi záró veretek a kenézlői I. temető-
ből (Provence-i Hugo – II. Lothár 931-947) valamint a Tiszaeszlár-bashalmi 
I. és II. temetőből láttak napvilágot, utóbbiak II. Lohár (947-950) érméi. 
Amennyiben a magyarok hadizsákmányként jutottak hozzájuk, megszer-
zésük utolsó lehetséges időpontja 954-ben volt, a Bulcsú karcha által veze-
tett hadak ugyanis Franciaországból hazaindulva ekkor érintették utoljára 
Észak-Itáliát.52

Leletanyaguk összetétele, minősége és mennyisége tekintetében a Tisza-
eszlár – Karos – Rétközberencs csoport temetői között is jelentős különb-
ségek mutatkoznak. Szembetűnő az északkeleti lelőhelyek némelyikének 
lovas/lószerszámos sírokban való szegénysége vagy azok teljes hiánya (Tu-
zsér – Boszorkányhegy), s ugyanott a női viselet nemesfém díszeinek gyér 
előfordulása. A legszerényebb leletanyag Pap – Balázs-hegyen és Bodrogha-
lom – Eresztvényhomokon került elő, már amennyiben e temetők az emlí-
tett csoporthoz tartoztak. Pap esetében a bizonytalanságot a lelőhelycsoport 
északkeleti kiterjedésének határa okozza, a bodroghalmi temető későbbi (a 
10. század második felére történő) keltezésének lehetőségét pedig a C14-es 
vizsgálatok vetették fel.53 Mivel mindkét utóbbi lelőhelyről teljes mértékben 
hiányoznak a lovas, fegyveres, méltóságjelvényekkel eltemetett sírok, nyil-
vánvaló, hogy azok még azonos idejű használatuk esetén sem lehettek tagjai 
a katonai kíséret tagjait rejtő temetőcsoportnak.54 Sejthetőleg ez utóbbiak 
szolgálatára rendelt családok nyughelyei lehettek, melyekhez hasonlóak akár 

52 Kristó 1986, 40.
53 A temető 24. sírjának csontvázából vett minta C14-es vizsgálata két sigma 1 

értéket adott: az első szerint (10,2% valószínűséggel) 900-920 között, a második 
szerint (58,0%) 970-1020 között temették el a sírban nyugvó egyént. A sigma 2 
érték (95,4%) 890-1030 között történt földbe kerülést jelez. A sír egyetlen lelete, 
egy agyag edény alapján a megadott időhatárokat nincs módom pontosítani, ld. 
Révész 2006, 414-415; a c14-es datálás bizonytalanságairól Uo. 420-422.

54 A katonai kíséretről ld. Révész 1991, 87-97; Révész 1994, 139-150; Révész 1996, 
193-206.
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még tucatszámra rejtőzhetnek a föld alatt. Hasonló modellel már Dienes Ist-
ván is számolt Tiszaeszlár területén a bashalmi és a csengősparti temetők 
viszonylatában,55 ez utóbbiak kapcsolata azonban időrendi okokból kizár-
ható.56 A mellékletekben való gazdagság alapján felállított skála másik vég-
pontját jelen pillanatban a karosi és a Tiszaeszlár – Bashalom-Fenyvestáblán 
feltárt temetők jelzik, a köztes tartományban azonban számtalan változat 
kimutatható. A pontosabb értékelést sajnos lehetetlenné teszi a lelőhelyek 
részleges feltártsága, erősen töredékes volta. 

Ugyanezen tényező miatt nehézségekbe ütközik a Tiszaeszlár – Ka-
ros – Rétközberencs temetőcsoport időrendi kereteinek a pontosítása is. A 
legkorábbi temetők megnyitásának alsó időhatárát látszólag gond nélkül a 
magyar honfoglalás (895) körüli évekre tehetjük. Szakirodalmunkban azon-
ban már korábban felemerült annak a lehetősége, hogy az első magyar cso-
portok már évtizedekkel korábban, a 860-as évek elejétől megtelepedtek a 
Felső – Tisza vidékén.57 A felsorakoztatott érvek egy része numizmatikai, ill. 
tipokronológiai jellegű. Mechtild Schulze-Dörlamm a térség sírjaiban talált 
muszlim és nyugat-európai pénzek, valamint általa kiválasztott 27 tárgytípus 
eurázsiai párhuzamainak gyűjtése alapján igyekezett kimutatni a legkorábbi 
magyar hagyatékot a 9. század utolsó harmadától.58 A tipokronológián és 
a sírokban talált pénzek keltező értékének felhasználásán alapuló lelethori-
zontok kimutatására és értelmezésére törekvő munkájának részletei számos 
hibát tartalmaznak, s összességében elfogadhatatlanok.59 Hazai kutatásunk 
ez utóbbiakra (pl. az érmék keltező értékének túlértékelése, a hibás tipoló-
giai besorolások, egyes tárgytípusok szűkebb és tágabb leletkörnyezetükből 

55 Dienes 1970, 120; Dienes 1972, 18. 
56 Révész 1996, 203, 907. j.
57 Bálint 1968, 74-76; Kristó 1980, 156-157, 166-171, 204, 216; Györffy 1984, 590-

591; Dienes 1986, 99-101; Schulze-Dörrlamm 1988, 373-478, Mesterházy 1989-
1990, 245-247; Szőke 2014, 106-110.

58 Schulze-Dörrlamm 1988, 373-478.
59  M. Schulze-Dörrlamm munkájának átfogó értékeléséről, hazai és nemzetközi 

fogadtatásának áttekintéséről: Langó 2007, 227-238.
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történő kiszakítása, az elfogadhatatlan keresztérvelésekre stb.) felhívta 
a figyelmet.60 Mesterházy Károly a 9. századi érméket és a közvetlen kele-
ti párhuzamokkal rendelkező öv- és lószerszámvereteket tartalmazó sírok 
alapján számolt a 895 előtti beköltözés lehetőségével, igaz, csak korlátozott 
mértékben: véleménye szerint a Felső-Tisza-vidéket Árpád magyarjainak 
megérkezése előtt már birtokukba vették (mintegy elővéd szerepet betöltve) 
a kabarok.61 Hipotézisét azonban mind a tipokronológia,62 mind a numiz-
matika irányából bírálatok érték.63  Újabban Szőke Béla Miklós foglalt állást 
a magyarok egy részének 862 körüli megjelenése mellett.64 Érvelése lénye-
gében két fő elemből áll. Egyik a távolság kérdése,65 a másik a legkorábbi 
magyar lelethorizont problematikája.66 Szőke felvetései viszonylag könnyen 

60 Kovács 1988, 168-172, Révész 1998, 523, Révész 1999, 281.
61 Mesterházy 1989-90, 245-247.
62 Révész 1996, 131-132.
63 Kovács 2011, 90-98.
64 Szőke 2014, 106-110.
65 „Szokás a magyarok feltűnésének erre a korai adatára [862 – R. L.] úgy tekinteni, 

hogy az a Kárpátoktól keletre élő magyaroknak valamiféle korai kalandozása… 
Márpedig ha ez a hadjárat a kalandozások nyitánya, vajon miért nem követik – a 
rabló hadjáratok természetrajza szerint – hamarosan újabb támadások; s miért 
várnak két évtizedet arra, hogy újra a Duna völgyére támadjanak? … S vajon a 
magyaroknak megérte-e vállalni a hosszú utat az Alpok előteréig, kockáztatva, 
hogy amikorra ideérnek, okafogyottá válik a megbízás? Ezekre a kérdésekre 
csak akkor kapunk logikus választ, ha feltételezzük, hogy ezek a magyarok 862-
ben már a Kárpátok koszorúján belül élnek – a gyakran változó erőviszonyok és 
hadiszerencse miatt máskülönben ugyanis nem tudtak volna megfelelő időben 
és hatásosan bekapcsolódni a küzdelmekbe, s olyan jól kiismerik már magukat a 
helyi hatalmi-politikai viszonyokban, hogy nem riadnak vissza alkalmi katonai 
megbízások vállalásától sem. Ld. Szőke 2014, 108.

66 „Annak ugyanis, hogy a 9. század második felében, utolsó harmadában a 
magyar jelenlét régészetileg nehezen mutatható ki, nemcsak az lehet az oka, 
hogy a régészek a 895-896 körüli honfoglalás dátumát máig axiómaként kezelik, 
hanem az un. ’honfoglalók első nemzedéke’ jelenség, nevezetesen, hogy a keletről 
újonnan megjelenő népek első nemzedéke régészetileg kimutathatatlan. Így van 
ez a szarmata vagy az avar honfoglalók ’első nemzedékének’ ismeretlen régészeti 
emlékanyagával, akiknél a történeti források szerinti első megjelenés és a gyakran 
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cáfolhatók. Ami a távolságot illeti, a Dnyeper – Ingul – Kodyma folyók vi-
dékével azonosított Etelköz semmivel sem feküdt távolabb a Kárpát-meden-
cétől, mint az ibériai Lerida környéke, az Atlanti-óceán partja vagy Dánia 
határvidéke, amelyeket 10. századi hadjárataik során könnyedén elértek. Az 
sem példa nélkül való, hogy mire az eredeti célterületre érkeztek, a hatalmi-
politikai viszonyok alapvetően megváltoztak (924, 942, 954), ennek ellenére 
könnyedén feltalálták magukat, új célpontokat keresve.67 E logikát követve 
éppen az lenne érthetetlen számunkra, hogy a Felső – Tisza-vidéken élve, a 
frank-morva viszálykodás által kínált számtalan alkalmat miért csak néhány 
esetben (862, 881, 892, 894) használták ki? Azt pedig távolról sem állíthat-
juk, hogy 862 a kalandozások nyitánya: Közép-Európában csakugyan akkor 
jelentek meg először, de a korabeli muszlim források arról is tudósítanak, 
hogy meg-megrohanják a szlávokat és az oroszokat, s e ténykedésüket alig-
ha értelmezhetjük másként, mint zsákmányszerző hadjáratokként.68 Ami a 
honfoglaló első generáció régészeti hagyatékát illeti, maga Szőke Béla Miklós 
is elismeri, hogy az kimutatható. Pusztán a szarmata vagy az avar analógiára 
hivatkozva mégis megkísérelni hiátust generálni nem több, mint puszta ’az a 
gyanús, ami nem gyanús’ típusú elméleti kísérlet.

A kutatások jelen állása mellett tehát azt mondhatjuk, hogy egyes ma-
gyar csoportok 895 előtti beköltözése elméletileg nem zárható ugyan ki,69 
de a rendelkezésre álló leletanyag alapján ez egyelőre régészeti érvekkel 
nem támasztható alá. Főképpen azért nem, mert nem ismerjük a magyarság 

pénzzel keltezett régészeti leletanyag között rendre egy nemzedéknyi hiátus 
mutatható ki… Márpedig ha ez a hiátus törvényszrű, akkor a honfoglaló magyar 
régészeti leletekre is érvényesnek kell lennie. Mivel pedig a  magyar honfoglalók 
régészeti leletanyagának keltezésében nincs ilyen hiátus, azaz vannak olyan 
sírleletek, amelyeket már 895 tájától kelteznek, akkor vagy ez a keltezés helytelen, 
vagy a magyar honfoglalóknak is korábban, az első írásos forrásoknak megfelelően 
már a 9. század második harmadának elejétől jelen kell lenniük a Tiszántúlon.” 
Ld. Szőke 2014, 110.

67 Kovács 2013, 522, 65. j.
68 HKÍF 33-34, 38, 45, 47-48.
69 Révész 1996, 204.
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etelközi temetőit (legfeljebb e térség egyes „magyar-gyanús”, zömében szór-
vány leleteit), s így nincs mihez viszonyítanunk a Kárpát-medence legkoráb-
binak vélt magyar lelethorizontját.70 A kérdés azonban ennél összetettebb. 
A Tiszaeszlár – Karos – Rétközberencs temetőcsoport használatát hozzáve-
tőleg 50-60 éves időtartamban határozhatjuk meg.71 A (nagyrészt hiányos) 
adatok alapján úgy tűnik, hogy ez idő alatt 13 – 24 – 18 – 11 – 73 – 19 – 25 
– 26 síros temetőket létesítettek, de még az egymás mellett lévő temetőket 
temetkezési egységként kezelve is legfeljebb 37 – 150/160 síros lelőhelyekkel 
számolhatunk. Ezek zöme aligha volt végig használatban az említett öt-hat 
évtized során, inkább azt feltételezhetjük, hogy az azokat benépesítő közös-
ségek legfeljebb egy-három évtizedig temetkeztek oda. Ebből következően 
sem megnyitásuk, sem felhagyásuk nem egyszerre történt. Egyeseket e peri-
ódus elején kezdtek használni, de a 10. század harmincas – ötvenes évei kö-
zött valamikor valószínűleg felhagytak (Karos I-III., Kisdobra, Sárospatak 
– Baksahomok), mások megnyitása és felhagyása is néhány évvel, évtized-
del később történhetett (Tiszaeszlár –Bashalom I-II., Kenézlő – Fazekaszug 
I-II. az érmék alapján, Bodrogvécs a szablyamarkolatú kard feltűnése okán). 
Mindebből az következik, hogy az általunk ismert temető- és sírmennyiség-
gel még az említett 5-6 évtizedet is nehezen tudjuk lefedni, ezen időtartam 
további, legalább négy évtizeddel való megnyújtása pedig egyenesen lehetet-
lennek tűnik.

A fentieket röviden összefoglalva, jellegzetességeik alapján nagy valószí-
nűséggel 22 temető sorolható a Tiszaeszlár – Karos – Rétközberencs cso-
portba.72 (5. kép) Többségük nagymértékű pusztulása, részleges feltártsága 

70 A 9. századi magyarsággal kapcsolatba hozott leletanyag legutóbbi 
összefoglalása: Türk 2010, 261-306.

71 Révész 1996, 204-206.
72 Bodrogszerdahely-Bálványdomb, Bodrogvécs, Eperjeske, Karos – Eperjesszög 

I-III. temető, Kenézlő – Fazekaszug I-II. temető, Nagykövesd – Szőlőshomok, 
Rakamaz – Gyepiföld, Rakamaz – Strázsadomb, Rétközberencs – Paromdomb, 
Sárospatak – Baksahomok, Tarcal – Vinnai-dűlő, Tiszabezdéd – Harangláb-
dűlő, Tiszaeszlár – Bashalom, Fenyvestábla I-II. temető, Tiszaeszlár – Újtelep, 
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nyilvánvalóan fokozza a bizonytalanságot, a kutatás és a forrásbázis jelenlegi 
szintjén azonban ezt a tényezőt nem lehet kiküszöbölni. E lelőhelyekről mi-
nimálisan 130 férfi, 70 női, 51 gyermek temetkezést ismerünk, további 51 
sír nemének és életkorának meghatározása nem lehetséges. Ahhoz azonban 
ez az adatsor (kiegészítve a mellékletek jellegzetességeivel) elegendőnek tű-
nik, hogy a szerpüket illető hipotézist felvázolhassuk. Nagy valószínűséggel 
e körhöz sorolhatók egyéb lelőhelyek is (Anarcs – Czóbel birtok, Bély, Mán-
dok – Tetenke, Szinyér, Karcsa – Tégláska, Pátroha – Szérűskert, Pátroha 
– Kuklás-domb, Rakamaz – Fő u., Tiszaeszlár – Vörösmarty u.), amelyekről 
vagy az előbbieknél is kevesebb információval rendelkezünk, vagy a véletlen 
folytán csak női sírjaikat ismerjük. Végezetül többször utaltam már rá, hogy 
Bodroghalom – Eresztvényhomok és Pap – Balázshegy e csoporthoz történő 
sorolása vitatható: leletanyaguk szegényessége (méltóságjelvények, fegyve-
rek, lovas temetkezések teljes hiánya) ezt nem támogatja, földrajzi helyzetük 
és időrendjük alapján viszont a Tiszaeszlár – Karos – Rétközberencs cso-
porttal egykorúak lehettek. 

Mellékletei alapján a geszterédi sír beleillik abba a vezéri körbe, melyet 
a tarcali, rakamazi, zempléni, karosi II/52 és III/11. sírban nyugvó férfiak 
reprezentálnak, jóllehet nyughelye azoktól távolabb található. A leletanyag 
alapján úgy tűnik, a Hajdúság területén Hajdúböszörmény határában és 
attól keletebbre Geszteréd, Újfehértó, Balkány, Nyíracsád, Hajdúsámson 
körzetében számolhatunk a 10. század első felében egy gazdag nemzetség 
megjelenésével. Kis sírszámú temetőik viszonylag rövid ideig lehettek hasz-
nálatban. Leletanyaguk összetétele szoros szálakkal kapcsolja ezeket a Felső 
– Tisza-vidék egykorú lelőhelyeihez, a Tiszaeszlár – Karos – Rétközberencs 
csoporthoz. Tüzetesebb vizsgálatukat azonban a temetők töredékes állapota 
lehetetlenné teszi. A század második felére nyomuk veszik, új temetőket e 
térségben csak az ezredforduló évtizedeiben nyitnak. 

Tuzsér – Boszorkányhegy, Zalkod-Szegfarka, Zemplén – Szélmalomdomb, 
Zemplénagárd – Terebesi homok.
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A fejedelmi kíséret hagyatékaként meghatározott Felső-Tisza-vidéki te-
metők közös sajátossága, hogy azok használata a 10. század közepén megsza-
kadt. Feltehetőleg az azokat használó közösségeket 955 (az augsburgi csata-
vesztés és a nyugati irányú hadjáratok lezárulta után) az új fejedelmi hatalom 
felszámolta, széttelepítette. Írott forrás ugyan nem szól róla, de ekkor tájt 
érhetett véget Fajsz (? – 955 k.) fejedelem uralma, akit méltóságában Taksony 
(955 k. – 972) követett. Nem elképzelhetetlen, hogy ez a váltás nem zökkenő-
mentesen, hanem véres hatalmi harcok árán ment végbe. Taksony, majd őt 
követően fia, Géza (972 - 996) új típusú kíséretet és új hatalmi központokat 
épített ki magának, előbb a Duna-Tisza-közén, majd Esztergom, Székesfe-
hérvár és Óbuda körzetében, mint arról az e városok határában a 10. század 
közepén vagy második felében nyitott új temetők sorozata tanúskodik.  
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Bíró Ádám

Helyzetkép a 
honfoglalás kori magyar 

szablyák kutatásáról. 
Megjegyzések a geszterédi 

szablya jelentősége kapcsán

Előadásomat rendhagyó módon egy személyes élménnyel kezdem. Több 
mint tizenöt évvel ezelőtt, egy kellemes nyári délelőttön az Eötvös 

Lóránd Tudományegyetem egyik hűvüs termében ültem, s a régészet sza-
kos írásbeli felvételi kezdetére vártam türelmetlenül. A felvételi kérdéssort 
kézhez kapva meglepetten vettem észre, hogy a kifejtendő kérdések egyi-
ke („Határozza meg, datálja és jellemezze az alábbi rajzon látható tárgyat”) 
éppen a geszterédi szablya szerelékeit, díszes lemezeit mutatta. Mivel már 
középiskolásként is a honfoglalás kori régészet rajongója voltam, nem oko-
zott nehézséget a lelet felismerése és részletes bemutatása. A legmerészebb 
álmomban sem gondolhattam volna, hogy tizenöt évvel később – már szak-
emberként – én is előadást tarthatok a geszterédi szablya kapcsán.

Mielőtt előadásom tárgyára térnék, röviden számot kell, hogy adjak az 
előadás témájáról és címének megváltoztatásáról. Eredetileg azt a feladatot 
kaptam, hogy a geszterédi sír jelentőségét ismertesem a honfoglalás kori lele-
tek között. Úgy vélem azonban, hogy a sír általános értékelésére nálam jóval 
nagyobb tudással és tapasztalattal bíró kutatók sokkal inkább hivatottak – 
tekintve a sír kapcsán mindenképpen felmerülő, szerteágazó, a honfoglalás 
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kori társadalom felépítését, a leletanyag kormeghatározását és sok más egyéb 
alapvető fontosságú problémakört érintő kérdések jelentőségét. Eddigi saját 
kutatásaim a során ráadásul igyekeztem mindig megmaradni a fegyverek 
vizsgálatánál – mégpedig a többek közt, Kirpichnikov, Hudiakov és ter-
mészetesen Kovács László neve által fémjelzett kora-középkori nemzetközi 
fegyverkutatás tárgyelemző, tárgyközpontú, s mindenkor kritikus szemléle-
tű vizsgálati módszerét követve és esetenként azokat továbbfejlesztve. 

Éppen ezért előadásomban egy jóval szűkebb témát kívánok kibontani. 
Mivel e konferencia többi előadója már részletesen bemutatta, vagy még 
szólni fog magáról a geszterédi szablyáról és annak kapcsolatairól, én meg-
ragadom az alkalmat, hogy a honfoglalás kori szablya kutatásának jelenlegi 
helyzetéről értekezzek, elsősorban azért, hogy a jövő kutatása számára a leg-
fontosabb irányokat, kérdésfeltevéseket kijelölhessük.

Az így körülhatárolható téma kapcsán megfogalmazott gondolataimat 
három részre osztva fogom tárgyalni.  Elsőként röviden összegezem a hon-
foglalás kori szablyák mára kialakult kutatási helyzetét, majd kibontom a 
főbb kutatandó, akár nemzetközi jelentőséggel is bíró témákat, végül az el-
mondottak fényében a geszterédi szablya körének értékelésére is kísérletet 
teszek.

A 9-10. századi kárpát-medencei szablyák 
kutatásának helyzete és állapota 

A honfoglaló magyarok vágófegyverei, vagyis a szablyái, kardjai iránti 
érdeklődés már a honfoglalás kori régészet bölcsőjénél jelen volt. Az első, 
1834-ben előkerült és tudományosan feldolgozott honfoglaló sír ugyanis tar-
talmazott valamiféle vágófegyvert. Ez és természetesen a korszakra jellemző 
romantikus hevülete 19. század második felének nagy tekintélyű hadtörté-
nészeit, többek közt Salamon Ferencet arra sarkallta, hogy a szablyáról, mint 
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a magyarság ősidők óta forgatott fegyveréről értekezzen. A 20. század elején 
sorra előkerülő, és egyre pontosabban kormeghatározott vágófegyverek már 
tárgyi megfigyelésekre alapozott összefoglalásokat eredményeztek. Nagy 
Géza, Pósta Béla és Hampel József a hazai kardok és szablyák rendszerezé-
sén, csoportosításán túl – a két fegyvert elválasztva – már arra is vállalko-
zott, hogy az utóbbiak eredetének feltérképezésére kísérletet tegyen.

Tóth Zoltánnak köszönhetjük ugyanakkor többek közt az ú.n. magyar 
szablya legkorábbi, pontos tipológiai meghatározását (erről még részletesen 
ejtek szót) s akinek a neve a bécsi szablya kapcsán már alighanem előkerült 
az előadásokban. Az ú.n. magyar szablyákat azonban elsőként – és azóta is 
egyedüliként – Vsevolod Arendt vizsgálta egységben a dél-oroszországi vá-
gófegyverekkel. Noha megállapításait és eredményeit javarészt előbb a szov-
jet, később a magyar kutatás is elvetette, munkája révén nyilvánvalóvá vált, 
hogy a magyar szablya számos szállal kötődik a keleti leletanyaghoz. Már itt 
előrebocsátom, hogy a jellegzetességek és kapcsolatok aprólékos elemzése és 
összegező értékelése mind a mai napig a hazai fegyverkutatás egyik legfon-
tosabb elvégzendő feladata.

Utoljára említem a 20. század második felében meginduló, már minden 
régészeti ásatásokat végző és valódi régészeti elemzéseket közzétevő kutató-
kat, elsőként is Ruttkay Sándort, aki a felvidéki leletanyag diakrón fegyver-
történeti vizsgálatával alkotott maradandót. Nemcsak a hazai honfoglalás 
kori régészettudomány, a a nemzetközi fegyverkutatás mindmáig fájó hiá-
nyossága, hogy a honfoglalás kor közelharci fegyvereiből a szablyákat , bal-
tákat és lándzsákat doktori értekezésében feldolgozó Kovács László munkája 
soha nem jelent meg nyomtatásban. Nem túlzás kimondani, hogy e disszer-
táció a kor tudományosságának kívánalmait jócskán meghaladó módszerrel 
tárgyalta a a hazai szablyákat. A hazai szablyaszerelékek típusokba sorolása, a 
leletlisták, az elterjedési térképek, s az alkalmazott komplex régészeti elemző 
módszer ugyanis együtt olyan korszerű alapot jelentettek volna, ami nélkül 
ma a magyar szablyák fegyvertörténeti, összehasonlító értékelése jószerint 
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meg sem kísérelhető. A kézen-közön terjedő kézirat egyes megállapításai 
persze helyenként beépültek későbbi tanulmányokba, illetőleg különféle is-
meretterjesztőnek szánt, de tudományos igényességű részeket maga Kovács 
is megjelentetett, ugyanakkor az elvégzett, de közre nem adott eredmények 
miatt a további kutatások alapja hiányzik. Természetesen az azóta előkerült 
új leletanyag, a saltovo-mayaki-i régészeti kultúrakomplexum újraértékelé-
se, valamint a megváltozott politikai helyzet miatt szerencsére már tanulmá-
nyozható határon túli honfoglalás kori magyar szablyák miatt természetesen 
ú, részletesebb csoportosítás és tipológiai feldolgozás vált szükségessé.

A karos-eperjesszögi temetőket nagy gonddal feltáró, feldolgozó és kiadó 
Révész László a hazai fegyverkutatásban tapasztalható évtizedes lemaradás 
és az átfogó, szintetizáló elemzés hiánya ellenére is kitűnő szemmel fedez-
te fel a karosi szablyák egyes jellegzetességeinek megfelelőit a kelet-európai 
anyagban. Révész munkáinak köszönhető továbbá az is, hogy egyre tisztáb-
ban körvonalazódik a díszes szerelékű magyar szablyák csoportja, s azok 
belső kapcsolatai.

Végül mindenképpen hangsúlyozandó, hogy a Hampel-Tóth-Arendt-féle 
nemzetközi beágyazottságú hazai fegyverkutatás a 20. század közepén volta-
képpen megszűnt. Holott a Kárpát-medencében rendelkezésre álló fegyveres 
leletanyag a korszakban és Eurázsiában egyedülálló: hatalmas mennyisége 
és kiemelkedő minősége (vagyis zömmel jól dokumentált ásatásokból szár-
mazó, részletesen megfigyelt, viszonylag jól korhatározható) leleteink – és itt 
nem csupán a szablyákról van szó! – a hazai kutatást eleve vezető szerepre 
predesztinálná a kora középkori fegyverzet nemzetközi kutatásában.

A mai konferencián elhangzott előadások egy részében az általános hon-
foglalás kori szablya ismertetése alighanem már előkerült, így az alábbi-
akban azokat a főbb problémákat, témákat veszem röviden sorra, amelyek 
vizsgálatával a honfoglalás kori régészet egyből a nemzetközi fegyverkutatás 
élvonalába törhetne előre.
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Problémák és elvégzendő feladatok

A körültekintő tudományos kutatás első természetes lépése minden eset-
ben a forrásbázis felmérése és minőségének ellenőrzése. Ennek kapcsán tud-
hatjuk meg, hogy a forrásaink közül melyik lelet milyen tudományos érték-
kel bír, vagyis a leleteken végzett megfigyelések, az azok alapján levont kö-
vetkeztetések, elemzések, mennyire lehetnek biztosak. A forráskritika fon-
tosságát esetünkben kitűnően jelzi, hogy jelenleg nagyjából 120 darab 9-11. 
századi szablyaleletet ismerünk a Kárpát-medencéből, azonban ezek jelentős 
része – közel a negyede – szórvány, bizonytalan eredetű lelet, s csak formai 
megfontolások alapján sorolható a vizsgálatot alkotó fegyverek csoportjába. 
A sokszor unalmas forráskritika i munka elvégzése a már elpusztult, elkal-
lódott leletek esetén kiemelkedően fontos: a nyíregyházi Jósa András Mú-
zeumban őrzött feljegyzéseket áttekintve derült ki például, hogy az azóta 
elveszett kenézlői szablyák és esetenként az ellenzőiről az Archaeológiai Ér-
tesítő hasábjain megjelent rajzok korántsem tekinthetők pontosnak, hiteles-
nek – hiszen az ásató Jósa András tárgyrajzait a publikáció számára Pesten 
átrajzolták. Különösen szembetűnő ez a kérdéses szablyák pengéjének ívelé-
sét szemügyre véve: a Jósa-féle eredeti sírrajzokon a pengék közel egyenesek, 
míg a közölt tárgyrajzokon erősebben íveltek.

Ennél jóval gyakoribb, hogy a forráskritikai elemzéstől remélhetünk csak 
biztos választ a szablyákhoz kapcsolódó különféle temetkezési szokások, je-
lenségek azonosításához, legyen szó akár a zempléni szablya szokatlan sír-
beli helyzete kapcsán (is)fellángoló vitáról, akár valamilyen destruktív vagy 
redukált temetési eljárás eredményének megfigyeléséről. Ez utóbbiakból 
ugyanis nem szenved hiányt a honfoglalás kori leletanyag: a fegyverek kö-
zül az agancslemezzel borított íjjak döntő többségében számos különféle, a a 
fegyver roncsolására, felhasználhatatlanná tételére utaló tevékenység nyomát 
sikerült kimutatni, illetőleg megfigyelni azt, hogy az íj egy része a sírban a 
túlvilágon az egészt képviselheti. Újabb tanulmányokban már szórványosan 
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fel-felbukkannak a hasonló jelenségeket megfigyelő, s azok közlését megkoc-
káztató elemzések más tárgytípusok, így például s veretes övek, de a szablyák 
esetében is.

Legutóbb Révész László állapította meg a gnadendorfi szablya kapcsán, 
hogy a fegyvertok függesztő füleit leszerelték a hüvelyről, s azokat nem a 
szablya mellé helyezték a sírba. De említhetjük itt a csak nemrég közölt 
nagycserkeszi temetőből előkerült bolygatatlan sírt is, amelyből a szab-
lya szerelékei igen, de maga a penge nem került elő. A hasonló és minden 
bizonnyal megegyező gondolati háttérrel rendelkező jelenségek egységes 
elemzésére a szablyák esetében nem lehet mindaddig megnyugtató módon 
sort keríteni, amíg az anyag teljes forráskritikai feldolgozása el nem készül. 
Követendő példaként említhető a kétélű kardok forráskritikai katalógusa, 
melyet Kovács László immár több mint húsz éve adott közre.

Ugyancsak fontos lenne az egységes és magától értetődő nevezéktan 
bevezetése, ami természetesen a szerelékek típusának meghatározásával 
is összefügg: például, mikortól markolatkupak a markolatgomb? A félre-
vezető kifejezések, mint a markolatgyűrű, vércsatorna, markolattüske és 
az élvédő lemez lehetőség szerint kerülendők. Előbbi ugyanis eredetileg 
csupán markolattövi lemezként szerepelt a század eleji közleményekben, 
s csak később terjedt el széles körben a helytelen markolatgyűrű kifejezés. 
A markolattőn található lemez ugyanis nem minden lelet esetében fogja 
át pántszerűen a markolatot, de ha igen, akkor is két fél lemezből áll ösz-
sze. Az élvédő lemez a pengetőn sem a szablya élét védi, vagy a hüvelyt 
a szablya tokba való csúsztatásakor. A helyesebben pengetövi éllemeznek, 
vagy még beszédesebben élfedőnek nevezhető lemez ugyanis arra ad lehe-
tőséget, hogy a szablyát forgató harcos a mutatóujját a sérülés veszélye nél-
kül ráakaszhassa az ellenző szárára. Ez a fogás első pillanatra botorságnak 
tűnhet, hiszen az ellenfél pengéjének lecsúszó vágása a figyelmetlen harcos 
mutatóujjába kerülhet rövid úton. A helyzet azonban az, hogy a közép-
kori, kora-újkori Fechtbuch-okból ismert, illetve ma is megszokott vívás, 
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mint tevékenység a korban valószínűleg nem, vagy csak még csírájában 
létezett Bizáncban. A sajátos fogás ugyanakkor közel egykorú, nyugati mi-
niatúrákból jól ismert. A magyar szablyák kialakulásuk alapján egyébként 
leginkább szúrásra lehettek alkalmasak (emlékeztetőül: viszonylag rövid, 
keskeny könnyű, közel egyenes, csak csekély ívvel bíró pengékről beszé-
lünk). Ezekkel aligha vívtak tehát a szó mai értelmében, ellenben a mene-
külő ellenség lekaszabolására tökéletesen alkalmasak lehettek.

Harmadik pontként említem a személyes tárgyvizsgálatok fontosságát. 
Ezek ugyanis elengedhetetlenek ahhoz, hogy a vágófegyverek összes jel-
legzetességét részletesen meghatározza a kutató, s annak alapján aztán a 
fegyvert és szerelékét tipizálja, csoportokba, típusokba sorolja. Ennek alá-
támasztására és megvilágítására engedtessék meg, hogy saját tapasztalat-
ból merítsek. A székesfhérvár-demkóhegyi 6. sírból előkerült vágófegyver-
ről a vizsgálatom során derült ki, hogy nem szablya, hanem egy egyedi, 
hibrid kard, amely egyenes kétélű, de pengevájat nélküli keskeny, gerincelt 
pengével és az egyik él irányába döntött markolatvassal rendelkezik. Ha-
sonlóan, a kereszt rátéttel díszített abonyi, hol szablyamarkolatú kard-
ként, hol szablyaként emlegetett lelet sem egyik, se másik. Ahogy a tárgy-
vizsgálat során meghatározható volt, a penge szélessége, átmetszete és a 
pengető kialakítása alapján a lelet igen nagy biztonsággal a mai Bulgária 
területéről egyre nagyobb számban, sajnos jelenleg még főként szórvány 
leletekből ismert, egyélű, széles és egyenes pengéjű ú.n. palash-ok, vagyis 
magyarul pallosok közé tartozik. Az abonyi lelet legközelebbi párhuzama 
Chreven Bryag környékéről előkerült szórványban ismerhető fel. A szóban 
forgó fegyver egyébként minden bizonnyal bizánci eredetű és a 10. századi 
katonai traktásusokban, elsőként is a század közepére keltezhető Sylloge 
Tacticorum szövegében feltűnő ú.n. paramerion-okkal azonosítható. Ér-
dekesség, hogy az abonyi pengével együtt előkerült keresztvas anyagát, 
formáját és szerkezetét tekintve is a tipikus magyar szablyaellenzőknek tö-
kéletesen megfelelő, nyilvánvalóan helyi készítmény, amit aztán az ideke-
rülő idegen pengére tettek, miután azt megfosztották eredeti szerelékeitől. 
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Mindezt az elvégzett metallográfiai vizsgálat is alátámasztotta, amelyik a 
penge és a keresztvas jelentősen eltérő vasanyagát mutatta ki.

A leletek objektív, tárgyilagos és aprólékos vizsgálata szigorú kutatói ma-
gatartással kell, hogy párosuljon, ha a hazai szablyakutatás szeretné elke-
rülni a jövőben az olyan fiakókat, mint ami Fettich Nándornak a zempléni 
sír fegyveréről írott elemzése nyomán kialakult. Ha ugyanis Fettich valóban 
megalapozatlan és túlzó történeti értékelésétől eltekintünk – mármint, hogy 
a sírban nyugvó halott Álmos fejedelem, akinek fegyvere a bécsi szablya volt, 
s a sírban azt helyettesítették mással – akkor azt tapasztaljuk, hogy Fettich 
több olyan fontos megfigyelést is tett, amik éppen a kialakult vita miatt nem 
épültek be a kutatásba. A halotti szablya (Totensäbel) sírba helyezése, vagyis 
a halott számára kipreparált, az eredeti fegyvert kicserélő, módosító temetési 
aktus ugyanis pontosan illeszkedik abba a képbe, amit addig a honfoglalás 
kori fegyverekhez kapcsolódó halotti rítusokról jelenleg tudunk. A koráb-
ban elmondottakhoz újfent csatlakozva érdemes végül azt is megjegyezni, 
hogy a zempléni sem szablya valójában, hanem egyenes, széles és valószínű-
leg kétélű pengéjű szablyamarkolatú kard. 

A fenti megjegyzések alapján talán már nyilvánvaló, hogy a szablyák 
csoportokba sorolása, klasszifikálása alapvető fontosságú, pontatlan elvég-
zésük pedig könnyen tévútra viheti a kutatót. Jó példa erre Mechtild Schulze 
Dörrlamm kísérlete, aki nagyvonalúan kezelve a magyar szablyák fogalmát, 
ebbe a kategóriába sorolt válogatás nélkül szinte minden 8-11. századi pél-
dányt egészen az Ural hegységig, legyen szó akár tipikus szaltovói, akár kau-
kázusi vagy éppen volgai bolgáriai vágófegyverről. Schulze-Dörrlamm mun-
kájában végül mindössze két típust elkülönítve – nemesfém díszes és díszí-
tetlen – a gazdagabb, a drágább fegyver kronológiai indikátorrá válik, vagyis 
korhatározó jelentőséget nyer – tegyük hozzá teljesen alaptalanul. A pengék 
és szerelékeik részletes és alapos típus-meghatározását követően kerülhet 
sor csak a keleti rokonleletek, analógiák és párhuzamok vizsgálatára. Ezt el-
végezve hamar nyilvánvalóvá válna, hogy a számos, korábban analógiának 
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vagy előképnek tekintett lelet közül valójában melyiknek milyen köze van 
a hazai anyaghoz. Példaképpen említhető itt akár a híres Srotski-i díszes 
fegyver, ami nyilvánvalóan köszönő viszonyban sem áll a hazai leletanyag-
gal. Érdekes módon a hazaiaknak ellenben majdnem tökéletesen megfelelő, 
sajnos még jobbára csak szórványként előkerülő dunai bulgáriai szablyákat 
(Derbene, Iarebitsa), ellenzőket (Pliska, Preslav, Odartši) és a palmettadíszes 
függesztőfüleket a magyar kutatás jobbára szóra sem méltatta. 

A szablyák csoportokba sorolásakor fontos szem előtt tartani, hogy első-
sorban fegyverekről, speciális célú használati tárgyakról beszélünk. Ennek 
megfelelően külön-külön és együtt is elemezendő a szablya pengéje, marko-
lata, ellenzője, tehát maga a fegyver, illetőleg a markolat- és a hüvelyszerelék, 
vagyis a fegyver felfüggesztése, díszítettsége. A modern hazai kutatás eddig 
elsősorban az utóbbiak kapcsán végzett vizsgálatokat, elhanyagolva a pengék 
elemzését, holott a pengeív meghatározására Arendt és Svetlana Pletnyova 
is könnyen alkalmazható objektív mérési eljárást kínált. Noha a Kárpát-me-
dence honfoglalás kori, korábban egységes megnevezéssel szablyának tekin-
tett vágófegyverei közt több, alapvetően eltérő pengetípust különböztethe-
tünk meg, ezekre csak nemrég figyelt fel a kutatás – elsőként Fodor István és 
Gáll Erwin személyében. Osztályozásaik részletessége azonban nem teljes, 
s a leletanyag ilyen szempontú feldolgozása még várat magára. Saját vizs-
gálataim alapján három fő pengecsoportot látok jelenleg elkülöníthetőnek 
az anyagban: 1) teljesen egyenes pengék (többek közt Biharkeresztes, Rét-
közberencs, Szob-Vedelin) 2) nagyjából a penge felső harmadának vonalá-
ban kis, kb, 3-7°-os szögben megtört, de egyébként egyenes szakaszokból 
álló pengék (Beregszász, Tarcal, Tiszabercel, stb.) 3) végig ívelt pengék, ahol 
az ív előállhat rövid egyenes szakaszokból vagy egyetlen folyamatos ívből 
(Kassa, Sárospatak, Tiszavasvári, stb.). (Ez egyébként az orosz szakirodalom 
Hudiakov-féle, szokásos hármas felosztásához is illeszkedik: amely egyenes 
kétélű kardokról, egyenes, egyélű palash-okról és ívelt szablyákról érteke-
zik.) Szigorúan véve tehát az első esetben egyenes, egyélű kardokról, - pon-
tosabban pallosokról – beszélhetünk, míg a másodikban felmerül, hogy nem 
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csupán a pengék használatból eredő, s gyenge minőségéből fakadó görbület-
ről van-e szó? (Utóbbiról még alább lesz szó.) Fontos megjegyezni továbbá, 
hogy e három csoport közel hasonló számossággal képviseli magát az anyag-
ban.

Fölmerül tehát a kérdés: valójában mit tekintünk szablyának, vagyis mi 
a szablya pontos definíciója? Fegyvertörténeti szempontból a szablyák az 
egyélű, ívelt pengéjű, egykezes vágófegyverek – függetlenül a markolat ki-
alakításától és a fokél meglététől, hiányától. Ehhez hasonlóan határozta meg 
a honfoglalás kori magyar szablya pengéjét Tóth Zoltán a következő jegyek 
összességével: a penge ívelt, egyélű, a csúcsától mért nagyjából egyharmad-
nyi szakaszon visszaköszörült, ú.n. fokéllel rendelkezik, s markolata az él 
felé hajlik. )A magyar szablya teljes definíciójához még az ellenző, a hüvely 
függesztő fülei, illetve a hüvelyvég formavilága is hozzátartozik Tóth sze-
rint.) Ha ragaszkodunk ehhez a definícióhoz, a honfoglaló szablyák száma 
alaposan lecsökkenne – kérdés tehát, hogy a fogalom e szűk, ugyanakkor 
igazi jelentésének használata releváns-e a hazai leletanyag vonatkozásában? 
Választ csak a leletanyag már többször hangsúlyozott aprólékos tipológiai 
feldolgozásától várhatjuk.  

A formai, szerkezeti jellegzetességeket számba vevő csoportosítás azon-
ban csak egyik nélkülözhetetlen tényezője a honfoglalás kori szablyák meg-
ismeréséhez vezető rögös útnak. A kora-középkori vágófegyverek nemzet-
közi kutatásában ugyanis újabban egyre inkább sztenderdként, alapvető 
igényként jelenik meg a pengék metallográfiai vizsgálata, amelyből rendkí-
vül fontos adatokat nyerhetünk az alkalmazott kovácseljárásokról, a penge 
struktúrájáról és a fémanyag kémiai összetételéről. Ezek együttesét a pengék 
minőségének, harcra való alkalmasságának, alkalmazhatóságának megítélé-
séhez szolgáltatnak alapvető forrásbázist. Miközben Nyugat- és Közép-Eu-
rópában sorra jelennek meg egy-egy korszak és terület vágófegyvereinek me-
tallurgiai vizsgálatokkal alátámasztott komplex feldolgozásai, s újabban job-
bára már nagyítóval sem találni olyan leletközlést, amit ne kísérne részletes 
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metallográfiai elemzés, a több mint száz, honfoglalás kori szablyából mind-
össze két, - a gnadendorfi és az abonyi fegyverek – esetében készült ilyen 
vizsgálat. Kétélű kardjaink közül egyről sem, holott az ún. szablya markolatú 
és egyéb hibrid kardjaink rendkívül izgalmas és egyben eurázsiai viszony-
latban is különleges kutatási területet jelentenének ebből a szempontból. A 
szablyák metallográfiai vizsgálatától nemcsak olyan kérdésekre remélhet-
nénk választ, amelyek például a technológia hosszú távú minőségváltozá-
saihoz kapcsolódnak, mint például az avar kori kovácsmesterség esetleges 
továbbélése és hatása az honfoglaló magyarságra, de akár a szablyák korabeli 
célhasználatára is következtethetnénk. Utóbbi azért izgalmas téma, mert a 
gnadendorfi szablya vizsgálata során Mathias Mehofer a penge gyenge mi-
nőségét, feltehetőleges edzetlenségét, továbbá egyszerű, homogén konstruk-
cióját emelte ki, a korabeli kétélű kardok esetében szokásos edzett élekkel 
és összetett pengeszerkezettel szemben. Ez a tendencia egyébként az avar 
kori szablyákon is egyértelműen megfogható. Vajon valóban edzetlen élű, 
hegyű szablyákat gyártottak volna a honfoglalók, miközben az 1950-es évek 
végén megvizsgált néhány bodrogszerdahelyi, szabolcsi és Szeged környéki 
nyílhegy közül az egyiken olyan edzési eljárást sikerült kimutatni, ami, idé-
zem, „nagy gyakorlatra és szakmai ismeretre vall” s ami „ezt a nyílhegyet 
nagy keménysége révén még páncélok áttörésére is alkalmassá tette”? Ha ez 
valóban így lenne, rendkívüli és közvetlen következtetéseket vonhatnánk le 
a honfoglaló magyarság taktikájára, harceljárásaira vonatkozóan – tegyük 
hozzá: végre valahára elsőként biztos természettudományos alapokon, nem 
holmi szűkszavú írott források és íróasztal mellett kitalált elméletek alapján.

A díszes szablyák köre 

Végül, de nem utolsósorban röviden érinteni szeretném a geszterédi 
szablya és a vele rokon hazai fegyverek kérdéskörét is. Ezen előadás kereté-
ben már nincs lehetőség arra, hogy az ide sorolható fegyvereket akár csak 
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összefoglalóan is bemutassam – szinte bizonyos, hogy a konferencia többi 
előadói ezt már megtették – ezért a fenti gondolatmenettel összhangban sze-
retnék bizonyos izgalmasnak tekinthető kutatási kérdésekre rámutatni.

A díszes magyar szablyák körébe csupán néhány példány sorolható: 
Geszteréd, Rakamaz, Tarcal, Karos három szablyával, Tiszafüred kör-
nyéke, Arad, Gnadendorf, Tiszasüly és végül Kassa környéke. Végül talán 
megkockáztatható az is, hogy ide soroljuk az orosháza-pusztaszentetornyai 
szablyát, a Kárpát-medencében egyedül álló, ezüstből öntött ellenzője mi-
att. (A szolyvai szablya markolatvasára rekonstruált sodrott/fonott szalag 
tausírozású félkúp testű tárgynak valójában semmi köze a szablyához, az 
ugyanis eredetileg egy jól ismert viking lándzsatípus köpüjének a töredéke.) 
Ráadásul a Kassa környéki darabbal kapcsolatban is gyanú merülhet fel – a 
honfoglalás kori leletanyagra sem az azon látható áttöréses technika, sem 
pedig az alkalmazott formavilág nem jellemző. Bizonyságot itt csak a forrás-
kritikai vizsgálattól remélhetünk.)

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az ebbe a körbe, vagyis a nemes-
fém lemezekkel, öntvényekkel díszített honfoglalás kori szablyák körébe so-
rolható leletek részletes, szintézis jellegű összefoglalására még nem vállal-
kozott a kutatás. E sajátos fegyverekkel utoljára Révész László foglalkozott 
a gnadenforfi és a karos-eperjeszögi temetőből előkerült szablyák értékelése 
során, munkájában azonban érthető módon javarészt az említett szablyák 
jellegzetességeinek kapcsolatrendszerét térképezte fel. A szóban forgó lelet-
csoport részletes régészeti feldolgozása már csak a szablyákhoz kapcsolódó 
nagy horderejű társadalomtörténeti felvetések miatt is fontos lenne. Ráadá-
sul az analízist egyben a párhuzamok legnagyobb részét szállító saltovo-
mayaki-i kultúra újabban lezajlott átértékelése, illetőleg a hazai növényi 
mintás honfoglalás kori mintakincs modern szemléletű elemzése is segítené. 
A kelet-európai, kaukázusi, s az esetleges belső-ázsiai kapcsolódási pontok 
feltárásától a honfoglaló elit izlésére eredetére, gyökereire vonatkozóan is 
adatokat remélhetünk. Mindehhez természetesen az összehasonlító elemzés 



73

a tárgyi jellegzetességek, ú.n. attribútumok közt el kell egymástól különí-
teni a korszakban általánosan elterjedteket (mint például az ú.n. Martan-
ču típusú nyúlványos körte alakú markolatgombokat és a hüvely díszítetlen 
nemesfém lemezzel való burkolását), a néhány területre, kultúrára jellemző 
megoldásoktól (mint az ellenzők és keresztvasak különféle formái), végül 
pedig azokat a jegyeket, amelyek csak egy adott szűkebb terület, kultúra sa-
játosságának tekinthetők.  

Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kör kisszámú hazai lelete el-
lenére már most két csoport látszik halványan körvonalazódni: az egyiket 
a préselt-kalapált, s legfeljebb nagyon vékonyra öntött lemezek használata 
jellemzi, míg a másikat a vastagabb öntvények alkalmazása határozza meg. 
Természetesen a két ötvöstechnológiai eljárás nem válik el élesen – a karosi 
III/11-es szablyán például mindkettő megfigyelhető – vannak ugyanis olyan 
díszek, amelyek minden esetben egységes technológiával készültek: ilyenek 
a markolattövi lemezek és a markolat keskeny előoldalán szereplő lemezek. 
A markolatgombok ugyanakkor e vonatkozásban iránymutatónak tűnnek, 
hiszen esetükben a technológiai különbséghez formai eltérés is társul: a már 
említett hosszú nyúlványos, rövid kupakos markolatgombok eddig csupán 
vastagabb öntvényekként fordultak elő (Karos III/11, Gnadendorf, Arad), 
míg a teljes, zárt kupakos megoldás csak vékony lemezes megoldásként is-
mert (Geszteréd, Rakamaz, Tarcal, Karos II/52). Az előbbi markolatgombok 
párhuzamait Kelet-Európában mindenütt megtaláljuk (Kaukázus, Volga-
vidék, saltovo-mayaki-i kultúra területe, stb.), míg az utóbbiak sajátosan 
magyar, a jelen ismereteim szerint tőlünk keletre mindeddig nem feltűnő 
megoldásnak tűnnek. Véleményem szerint a geszterédi szablya e szűkebb 
csoportban nyeri el igazán a jelentőségét a rakamazi példánnyal egyetem-
ben, a leletek arany alapanyaga és művészi kidolgozásának magas minősége 
következtében.

Előadásom végére hagytam a talán legizgalmasabb és tárgyi vizsgála-
tokkal valószínűleg nagy biztonsággal megválaszolható kérdést: mégpedig, 
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hogy a szóban forgó szablyák díszszablyák voltak-e a szó tágabb értelmében, 
tehát csupán jelvények, díszfegyverek, amik gazdagságot, katonai, politikai 
hatalmat fejeztek ki insignia-ként, avagy valódi, harcban funkcionálisan is 
használható pengéjű szablyákról van szó. A kérdés néhány esetben eleve 
eldönthetetlen, hiszen a pengék mára elpusztultak, de legalább a tarcali, a 
karosi és a tiszasülyi leletek metallográfiai vizsgálata e kérdésben is fontos 
adatokkal szolgálhatna.        
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Beleznai Gabriella

Gondolatok a geszterédi 
szablya állitólagos 

torokveretéről

A rajzolók munkája szervesen kapcsolódik a régészeti feltárások-
hoz, dokumentációhoz. Mi általában nem „komplex egészet”, azaz 

leletegyütteseket látunk, hanem nagyon leegyszerűsítve inkább a darabokat: 
kisebb tárgyakat vagy hatalmas urnákat. Külön-külön vizsgáljuk ezeket a 
gyönyörű, funkciójában széles spektrumú használati vagy éppen díszítő jel-
legű tárgyakat. A leletek kimeríthetetlen változatossága, szépsége miatt ez a 
szakma végtelen és gyakorlatilag megunhatatlan. Az alábbiakban bemuta-
tom, hogy időről-időre érdekes, izgalmas feladványba is belebotlunk. A fel-
lobbanó és nem lohadó lelkesedés közelebb vezetett egy különösen izgalmas 
probléma megoldásához. Olyan rajzolói folyamatot mutatok be, amely érde-
kes példa arra, hogy nem mindig egy komplett szablya lerajzolása a legna-
gyobb feladat, a fegyver egy apró részlete legalább annyi kihívás elé állíthatja 
a grafikust. Közös fejtörésről írok, egy csapatmunka eredményéről. Össze-
adtuk észrevételeinket, ötleteinket – így próbáltunk egy apró tárgytöredék 
rejtélyének nyomába szegődni. Ennek a munkának a részleteit – egy sajátos 
nyomozás menetét – fogom most bemutatni.

A feladatot Németh Péter nyugalmazott múzeumigazgatótól kaptam, 
hogy rajzoljam meg a geszterédi aranyos szablya rekonstrukcióját, hogy el 
lehessen készíteni a másolatát. Az aranyleletek között akadt egy palmettás 
motívummal díszített kis ezüstlemez. A motívumok ismétlődése arra utalt, 
hogy egy sorminta kicsike részét látjuk a töredéken. Rajzban igyekeztünk 
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kiegészíteni, hogy azután rá tudjuk helyezni a hüvelyre. Ehhez első lépésként 
lerajzoltam a darabot úgy, hogy a mintákat folytatni tudjam mindkét irány-
ban, vízszintesen és függőlegesen is. Már a legelső kiegészítési kísérletnél, 
rögtön felmerült egy probléma. A kis töredéken az összefonódó palmetta-
motívumok olyan szögben álltak egymással, amely eleve lehetetlenné tette 
a vízszintes rekonstrukciót: a folytatáskor elkanyarodtak. Nos, az ilyen sor-
motívumba a szablya egyetlen alkatrészén sem fér bele egy ilyen fokú törés. 
Hamar kizártuk azt a lehetőséget is, hogy a darab rontott. A vízszintes és 
függőleges tengelyek megmutatták, hogy milyen szöget zárnak be egymás-
sal a palmetták. Így gyakorlatilag első pillanattól kezdve nyilvánvalóvá vált, 
hogy a tengelyek egymással bezárt szöge alapján a tárgyat nem síkban kell 
elképzelnünk, hanem valamiféle térbeli formára kell gondolnunk, amelyet 
díszíthetett. (1. kép)

Keresgélni kezdtünk olyan tárgyakat, amelyek esetében értelmet nyer a 
fenti megállapítás. Ekkor tűnt föl a beregszászi süvegdísz Bollók Ádám pub-
likációjában található ábrája.1 Alatta ott szerepel a mi kis töredékünk fotója. 
(Ezt azért mutatom itt be, mert jól látható, hogy egy hajszálnyival nagyobb, 
azaz valamikor letört belőle egy kicsi rész.) (2. kép) Visszatérve a beregszászi 
süvegdíszre, kiterített mintájának a tengelyszögei nagyon hasonlóak az álta-
lunk vizsgált töredéken lévő palmetták esetében mérhető, fent leírt szögek-
hez. Ebből kiindulva következett a szerkesztési folyamat. Megkíséreltem pon-
tosan, körzővel-vonalzóval, szerkesztési-geometriai módszerekkel vizsgálni 
ezeket a dőlésszögeket, összefüggéseket. És persze gondolkodni a rekonst-
rukció valamiféle megvalósításán. A beregszászi minták egymáshoz való 
kapcsolata nyilvánvalóvá tette eredeti észrevételemet, hogy térbeli torzulást 
kell látnunk a geszterédi lelet esetében is. Ha csak a vízszintes tengelyeket 
nézzük, a tárgy egy feltételezhető ívet zárt be. Itt ennél a pontnál állapítot-
tam meg, hogy az „elmozdulás” vízszintesen és függőlegesen is megfigyelhe-
tő. Azaz a függőleges tengelyek egy csúcsba tartanak, ugyanakkor a minták 

1 Bollók Ádám: Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében.  MTA BTK 
Régészettudományi Intézet, 2015 301. oldal, 77 kép.
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1. kép: A palmetták vélt elhelyezkedése
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2. kép:  A beregszászi és a geszterédi motívumok „torzulásának” hasonlósága
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mérete fölfelé csökken. 
Ez alapján egyértelmű-
en arra következtet-
tem, hogy kúppal vagy 
csonkakúppal van dol-
gunk. (Ha a függőleges 
tengelyek párhuzamo-
sak lennének, henger 
alakú tárgyra következ-
tethetnénk.)

Most megkísérlem 
szemléltetni és bizonyí-
tani ezt az elképzelése-
met!

Első lépésként ki-
emelem a mintákon be-
húzott tengelyek szögé-
nek hasonlóságát, amit 
a képek alatti párhuzamos 
vonalakkal szemléltetek. 
Ezek a vonalak azonos méretűek a mintákon behúzottakkal, és jól látható a 
fentiekben megállapított hasonlóság. (3. kép)

A következő ábrán látható, amint megpróbáltam egy nagyobb darabot 
kiszerkeszteni abból kiindulva, hogy a töredékeken jól látható, ahogyan a 
minta alul és felül egyaránt folytatódik. A dőlés szöge ebben az esetben egy-
értelműen meghatározza, hogy a fölső sor mintái kisebbek lesznek, míg a 
meglévő darab alatti mintasor folytatása nagyobb palmettákat eredményez. 
Ez azt jelenti, hogy ha folytatom a sort fentről kiindulva, egy legyezősze-
rű alakzatot kapok. Itt maradjunk meg annál a kézenfekvő ténynél, hogy 
a megadott darab két irányban még biztosan szerkeszthető tovább. (4. kép)

3. kép: Az eltérő méretekből adódó tengelyek 
méretei, ezek arányának hasonlósága
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Megállapításaimat 
a régészek igazolták. 
Arra jutottunk, hogy 
jó minőségű fotókon is 
megvizsgáljuk a töre-
dékeket.2 Ez az eljárás 
alátámasztotta eddigi 
elképzeléseinket, mivel 
az oldalnézeten – aho-
gyan a rajzomon meg-
jelenítettem – látsza-
nak az ívek. A nagyobb 
darab hátoldali fotóján 
a törések jelzik, hogy 
valószínűleg megpró-
bálták kiegyenesíteni. 
(5. kép)

Ebben a stádium-
ban felmerült a kérdés, 
hogy ha kiegyenesítet-
ték ezt a tárgyat, akkor 
mekkora lehetett az 
eredeti átmérője. Per-
sze sokat segített volna 
ha eredeti állapotában 

lett volna módunk vizsgálni, mielőtt kiegyenesítgették. Így be kell érnünk 
azzal, hogy hozzávetőleges értéket tudunk számítani. Ez alapján a tárgy át-
mérője kb. 2,7 cm lehetett. Meg kell itt jegyeznem, hogy azt persze nem tud-
juk, hogy a kúp vagy csonkakúp melyik részén – a felső vagy az alsó vége felé 
– helyezkedtek el a megőrződött darabok.

2 A fényképfelvételeket Linzenbold Attilának köszönjük!

4. kép: A mintákon át húzott szabályos tengelyek egy 
csúcsban futnak össze
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Ezen a ponton megpróbáltam többféle rekonstrukciós rajzot elkészíteni. 
Összefoglalva megállapítható, hogy a meglévő minta lefelé és felfelé is foly-
tatódik. Továbbá bizonyítást nyert, hogy kúpról vagy csonkakúpról beszé-
lünk. Két kis apró darabkánk is van, amelyek a tárgy szélét képezték valaha. 
Megjegyzem, ezek sem azonos méretűek. Megkíséreltem ezeket is beillesz-
teni vélhető „helyükre”. Ekkor adódott a következő igen komoly probléma. 
A szélen levő darabok iránya nem egyezett meg az egy csúcsba összefutó 
tengelyek irányával. És csak ekkor realizálódott  az is, hogy a palmettás mo-
tívumok ebben az esetben – szemben a fent említett beregszászi süveggel 
– fordítva, azaz „fejjel lefelé” helyezkednek el. Hogy érthetőbb legyen: ha a 
palmetták mérete lefelé növekszik (ami a kúp/csonkakúp formából követke-
zik), akkor ezek, a régészek által növényi csokrokként értelmezett díszítések 
lefelé fordulnak. Ha tehát a mintákat helyes irányba fordítom, alulra kerül a 
csúcs és felfelé szélesedik a tárgy díszítése (6 kép).

5. Oldalnézeti rajz és foto azonossága
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Amíg magát a tár-
gyat nem tudjuk megha-
tározni, addig komplex 
rekonstrukcióját nem 
lehet elkészíteni, mert 
az már csak fikció lenne. 
Az átmérő körülbelüli 
mérete adott, viszont az 
hogy melyik irányban 
mennyire folytatódott, 
az kérdés maradt.

Ami bizonyos, hogy 
a szablyának aligha le-
hetett díszítése ez a le-
let. Valójában erre már 
az is utal, hogy anyaga 

ezüst – míg a szablya valamennyi 
díszítőeleme aranyból készült. Az 
a tény viszont, hogy a geszterédi 
leletegyüttes gazdagodott egy je-
lentősnek mondható tárggyal, min-
denképp örömünkre szolgál.

Ezek után az előzmények után a 
bemutatott kis geszterédi lelet még 
sok fejtörést fog okozni a szakem-
bereknek. Nem adtuk föl a reményt, 
hogy a további kutatómunka és töp-
rengés közelebb vezethet az azono-
sításhoz. (7. kép)

6. kép: A kiszerkesztett rajzon az adott szélek 
eltérő iránya

7. kép: Kísérleti makettek 
a lehetséges verziókra
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Első feltételezésünk 
tehát egy süvegcsúcs volt, 
amely elmélet megdőlni 
látszott a palmetták 180 
fokos eltérése, valamint a 
darabkák szélei által ki-
jelölt vonalak miatt. Az 
általunk ismert egyetlen 
tárgy, amelyre ráillenek a 
paraméterek, az úgyneve-
zett „csernyigovi ivókürt”, 
amelynek fotója alapján 
ezek a hajlított lemezkék 
éppen boríthattak egy 
ilyen leletet. Ezt a lehető-
séget nagy óvatossággal 
kell kezelnünk, és egyelő-
re mindenképpen csupán 
hipotézisként jöhet szá-
mításba, hiszen jól tudjuk, 
hogy a Kárpát-meden-
cei honfoglalás kori leletanyagban ivókürt nem került elő. Ugyanakkor a 
geszterédi előkelő férfi kiemelkedően magas rangja miatt nem vethetjük el 
azt a lehetőséget, hogy sírjába unikális darabok is kerülhettek.

Zárjuk ezt az előzetesnek mondott vizsgálatot azzal a ténnyel, hogy ezzel 
a gondolattal is el lehet játszani. Ezáltal a geszterédi előkelő honfoglaló sír 
újabb leletéről beszélhetünk, amely mindenképp fokozza a leletegyüttes je-
lentőségét. (8. kép)

8. kép: A csernyigovi „ Fekete sír „ ivókürtje, és a 
geszterédi lelet lehetséges rekonstrukciói
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Rácz János

Zárszó

Tisztelettel megköszönöm az itt elhangzott előadásokat. Mindannyiunk 
számára olyan kérdéseket bontottak ki, melyeket érdeklődéssel hallgat-

tunk. Köszönöm az előadóknak, az írásban is leadott anyagot, melyből ter-
veink szerint könyvet is kívánunk kiadni.

Dr. Istvánovits Eszter előadásában a geszterédi ásatás és a múzeum meg-
alakulása közötti összefüggések voltak különösen érdekesek számunkra.

Dr. Fodor István főigazgató úr a bécsi és a geszterédi szablya hasonlósá-
gaival és különbözőségeivel ismertetett meg bennünket. Mivel a geszterédi 
szablya tudjuk, töredékesen került elő, teljes szépségében nem láthattuk, 
ezért felkeltette bennünk a vágyat, hogy a bécsi szablyát megtekinthessük. A 
társaságunk számára a jövőben meg kell szerveznünk egy szakmai kirándu-
lást a bécsi szablya megtekintésére! Ha elkészül a geszterédi szablya hiteles 
másolata, akkor boldogok leszünk, hogy másoknak nem kell majd Bécsbe 
utazni azért, hogy egy gyönyörű honfoglalás kori szablyát láthassanak.

Dr. Révész László tanszékvezető úr előadásában élvezettel hallgattuk a 
geszterédi lelet és a fejedelmi kíséret kapcsolatait.

Dr. Bíró Ádám tanulmánya a szablyát, mint fegyvert mutatta be nekünk.

Beleznai Gabriella és Jakab Attila újszerű megközelítése a fejedelmi sír 
egyik veretéről - ha jól tudom - itt hangzott el először a tudományos publi-
kációban. Úgy gondolom, a konferencia elérte a célját. Az aranyszablya elő-
kerülésének kilencvenéves évfordulójának megemlékezésén túl, hozzáértő 
szakemberektől hallott ismeretekkel lettünk gazdagabbak.
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Itt mondok köszönetet Varga Gyula tanár úrnak, társaságunk tiszteletbe-
li elnökének, aki honismereti szakkörökön felkeltette az aranyszablya iránti 
érdeklődést a ma itt élő tettre kész geszterédiekben. Ők azok, akik tehetnek 
azért, hogy Geszteréden létrejöhessen az az emlékhely, amelyet akár a turisz-
tikai útvonalba is bekapcsolhatunk.

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása” - mondta 
Mórus Tamás, aki a XVI. század nagy államférfija volt. Bár több száz éve írta 
le ezt a mondatot, igaz ez még napjainkban is. Manapság egyre fontosabbak 
lesznek azok a dolgok, melyekhez kötődünk, és melyek közösséget formál-
nak belőlünk. Örökül kaptuk a történelemtől a feladatot. Összekovácsolni 
ezt a közösséget. Honfoglaló őseink szablyával harcoltak azért, hogy nekünk 
hazát teremtsenek, harcoltak a fennmaradásukért. A mi kötelességünk meg-
tartani, továbbadni a lángot, mely minden geszterédi szívében ott kell, hogy 
lobogjon, mely segít a falu jövőjének építésében.

Tanácskozásunk végéhez értünk. Nekem már csak az a kötelességem 
maradt, hogy köszönetet mondjak. Köszönetet mondok dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő úrnak, hogy mellénk állt, és megalakulásunk óta tá-
mogatja erőfeszítéseinket. Számítunk az elkövetkező időkben is a segítségé-
re, támogatására, hogy terveink valóra válhassanak.

Köszönöm Geszteréd község vezetőségének és a Gajdos János Művelődési 
Ház dolgozóinak, hogy szívesen láttak itt bennünket. Köszönöm az előadók-
nak, mindenkinek a lelkes, lelkiismeretes együttműködését.

Engedjék meg, hogy külön köszönjem meg dr. Németh Péter segítségét, 
mert, ahogy mondani szokták: nélküle ez a színvonalas konferencia nem jö-
hetett volna létre. Kedves Péter! Köszönöm.

Kívánok mindenkinek erőt, egészséget, s kérem, hogy az elkövetkező 
években is segítsék, támogassák az Aranyszablya Társaság munkáját. A kon-
ferenciát ezennel bezárom.
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Függelék

A geszterédi szablya
(Németh Péter: Előtanulmány 
a szablya rekonstrukciójához)

A lelőhely

A geszterédi honfoglalás kori sír előkerülésének történetét legutóbb Di-
enes István összegezte a megye hasonlókorú lelőhelyeit feldolgozó jelenté-
sében, amelyet az 1100. évfordulóra jelentettem meg. Íme: „1971. október 
5. (kedd) … 60. [sz. lelőhely] Geszteréd. Dienes 1959. évi terepbejárása so-
rán megtudta, hogy Balázs János, a geszterédi nevezetes sír megtalálója 
Újfehértó-Nagymicskén él, s így 1960-ban, majd 1964-ben is kísérletezett 
azzal, hogy a lelőhelyre – mint a legilletékesebbet – helyszíni szemlére ki-
vigye. Sajnos ez jármű hiányában mindeddig meghiúsult, de most elhatá-
roztuk, hogy mindenképpen sort kerítünk erre. Kerestük ezért este Balázs 
Jánost az egykori Adler-tanyán, ahol legutóbb találkoztunk vele, de kiderült, 
hogy beköltözött Újfehértóra, a Kisrétre. Utánamentünk, és így megtudtuk, 
hogy a vejénél lakik, Ungvári Imrééknél, Újfehértón, a Dózsa György út 41. 
szám alatt. Hat esztendővel ezelőtt Balázs János gégerákot kapott, gégéjét át 
is metszették, ennek ellenére jó szívvel vállalkozott arra, hogy hétfőn reggel 
kijön velünk gépkocsival a Nyíritagba és együtt keressük fel még egyszer a 
világhírű aranyszablya lelőhelyét.    



88

1971. október 11., hétfő. 70. [sz. lelőhely] Geszteréd, Nyíri-tag (egykori 
Vay-tanya), Kecskelátó dűlő. (Vö. össze 60. lelőhely) 311-41. sz. térképlap 
(Balkány)

Az 1927. májusában felbukkant világhírű aranyveretes szablyát tartalma-
zó sírról ld. Kiss Lajos dolgozatát (AÉ XLII. /1928/ 228-31) és monográfiáját 
(Arch.Hung. XXIV. Bp., 1938).

Mostani helyszíni szemlénk előzményeiről a következőket kell tudnunk: 
1959. évi terepbejárásunk (szept. 15.) alkalmával kinyomoztuk, hogy a le-
let tulajdonképpeni találója, Balázs János, egykori bojtár még él Újfehértón. 
Megtudtuk azt is, hogy a geszterédi id. Takács József (aki a Zugban lakik) 
Kiss Lajos akkori ásató munkása volt. Ő is tudott volna a lelőhely pontos 
fekvéséről, de éppen nem tartózkodott Geszteréden.

1960. aug. hó 25-én ismét kiszálltunk Geszterédre, hogy a lelőhelyet az 
új katonai térképre rávezessük. Mivel id. Takács József ismét otthonától tá-
vol tartózkodott, a helyszínelés aug. 26-án, az akkor 73 éves id. Aradványi 
György (Geszteréd, Vasvári Pál u. 5.) jelenlétében történt meg. Ő kinn lakott 
egykor a gazdaságban, a Vay-tanyán és a lelet előkerülésének idején gazdasá-
gi kondás volt. Szemtanúnak számított, így útmutatása nyomán rögzítettük 
a lelőhelyet 1: 50 000-es méretarányú térképvázlatunkon. Felemlítem, hogy 
Kiss Lajos vázlata és leírása alapján a terepen akkor még igen jól lehetett 
tájékozódni, hiszen az általa észlelt állapotokhoz képest mindössze annyi 
változás történt, hogy a lelőhely dombját a földosztáskor keskeny, K-Ny-i 
parcellákra osztották és a sír lelőhelyét magában foglaló sávot tulajdonosa 
akáccal vetette be, lévén e környék megkötetlen futóhomok. Ezt a kis aká-
cost új térképünk már jelzi is, s Aradványi György elbeszélése szerint ennek 
D-i szegélye táján, mégpedig inkább a domb Ny-i hajlatán, az akkor oly jól 
kivehető homokfúvásos részen – ott ahol az akácos is ritkás maradt – feküdt 
a nevezetes sír. Még ugyanezen a napon beszéltünk az akkor már 50 éves id. 
Balázs Jánossal is Nagymicskén, aki megerősítette mindazt, amit a lelőhely-
re vonatkozóan Aradványitól hallottunk, s ígéretet tett, hogy alkalomadtán 
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kijön velünk a helyszínre. Egyben előadta a részletesen a lelet megtalálásá-
nak körülményeit (ld. erről a „A magyar régészet regénye” megfelelő fejeze-
tét.) [A geszterédi szablya. Panoráma, Bp. 1968. 151-156. ld. a Függelékben!]

1964. június 7-én ismét jártunk a Nyíri-tagban Kovács László és Pálóczi 
Horváth András régészhallgatók társaságában. Bármennyire is szerettünk 
volna ez alkalommal a helyszín azonosítását Balázs Jánossal is megejteni, 
szándékunk meghiúsult. Sikerült viszont a lelőhely környezetét, sőt más 
pontjait, majd – a fasoron túli – D-re eső részét fémkereső műszerrel leg-
alább futtában átvizsgálni, bár ez semmiféle eredményre nem vezetett. A 
környezet akkor még mindig érintetlen, változatlan volt, éppen olyan, mint 
azt 1960-ban tapasztaltuk. (A fentiekre ld. MNM Adattár XIV. 205/1964. sz.)

Ma egyenesen Balázs Jánosért mentünk, hogy végre valóban vele együtt 
mehessünk ki a helyszínre, hiszen néhány napja olyan állapotban találtuk, 
hogy a legilletékesebbnek a helyszínre való kivitelére aligha lesz többé alkal-
munk. Annál fontosabbnak érzetük az új helyszínelést, mert a nyíregyházi 
múzeum aktái szerint Kiss Lajos a lelőhelyre vonatkozó távolsági adatokat 
nem mérte le pontosabban annak idején, hanem 1932-ben az érpataki köz-
ségi jegyzővel kilépette. Az erről tanúskodó iratok a JAM-ban a következők:

1). XY községi jegyző v. gyakornok levele Kiss Lajoshoz. (ikt. sz. 28/1932) 
„Éppen bejött hozzánk Goldstein László s tőle kérdeztem meg az alábbi 
adatokat. A balkányi (nem bökönyi) határtól a domb-lelőhely 1000 mé-
terre van. A Görény felé vezető út neve: Balkányi út, ettől 800 méterre 
van a lelőhely. A térképen feltüntetett erdő ma is megvan, területe 4,5 
hold, neve: Kis-erdő, ettől a lelőhely 400 méterre fekszik. Annak a dű-
lőnek a neve, ahol a lelőhely van: Kecskelátó. A tanya Dégenfeld-(gróf)
tanya, bérlője ma is Goldstein László.” (Érpatak, 1932. aug. 9.)

2). XY községi jegyző levele Kiss Lajoshoz (ikt. sz. 80/1932) 
„A mai nap felléptem a kért távolságokat. A lelőhely a balkányi határhoz 
350 lépés (312 m), a balkányi úthoz 920 lépés (736 m), a kis erdő északi 
széléhez 305 lépés (280 m), a Dégenfeld-tanyához 1050 lépés (840 m.) Ezt 
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a tanyát itt az öregek Nyíri-tagnak hívják. … A lelőhely dombja a mellet-
te lévő völgyből lépve 35 lépés magas. … Az én lépésem, ahogyan azon 
bokáig érő homokon lépni lehet 80 cm-t tehet ki. (Érpatak, 1932. aug. 23.)
Kiss Lajos ceruzás megjegyzése: „1871. évi felvételen az erdő rajta van. 
Kataszteri térképen: Vay-tanya.”

Kiss Lajos végső közleményében (Arch.Hung. XXIV/9) valamint a nyír-
egyházi múzeumban lévő térképvázlatán, ezeket a tájékoztató jellegű ada-
tokat szerepelteti. Az adatok azonban meglehetősen pontosak és félreért-
hetetlenül ugyanarra a dombra vonatkoznak, amelyet 1960-ban Aradványi 
közlése nyomán rögzítettünk. A helynek a megadott különböző pontoktól 
való távolsági adatai – térképen mérve – nagyjában-egészében egyeznek a 
Kiss Lajos-féle méretadatokkal. Szerencse is volt, hogy hitelesnek vehető ko-
rábbi térképvázlattal rendelkeztünk, mert a környezet a régi – a 1980-ban 
és 1964-ben még általunk is tapasztalt – állapothoz képest teljesen megvál-
tozott: nagy tábla nyárfa- és akácerdőt telepítettek a futóhomokos dűlőbe, 
úgyhogy a fedett terep a tájékozódást igen megnehezíti. Balázs Jánosnak is 
inkább a mi útmutatásunk nyomán sikerült csak kiigazodnia a helyszínen, 
s így hiába erősítette meg korábbi helyszínelésünk eredményeit, vallomása 
ílymódon már nem teljes értékű.   Voltaképpen nem tettünk egyebet, mint a 
lelőhelyet Balázs János kíséretében térképvázlatunk alapján megkerestük, s 
miután Balázs meghatározásunkat helybenhagyta, a lelőhely-megjelölést új 
térképünkre átvezettük.

Az újonnan telepített erdő a térképen feltüntetett régi Kiserdőnél kezdő-
dik, s ennek D-i szegélye vonalában K felé egészen a balkányi határig, azaz a 
közeli görénytagi rétig nyúlik ki. É-felé pedig – a dűlőnek nevet adó kiemel-
kedő magaslatig – a Kecskelátóhegy tájáig terjed. A Nyíri-tag felöl jöve az er-
dőbe a Kiserdő mellett K-felől elvezető – a térképen is látható – É-D-i irányú 
dűlőúton juthatunk be, amelynek D-i végénél található most az erdőnek 126. 
sz. É-on pedig a 133. sz. nyiladék jelzése. Végighaladva rajta K-nek kell for-
dulnunk azon az erdőt átszelő másik – az előbbire keresztirányú – dűlőúton, 



91

amely a régebbi Ny-K-i tengelyű akácfasor helyén húzódik itt a balkányi 
Görénypuszta vonalában. A saroktól mintegy 150 métert magunk mögött 
hagyva elérjük a lelőhely dombját, s innen 30-40 méterre É-ra még ma is 
kivehető – ha nem is olyan határozottan, mint régen, az erdő belsejében, a 
domb Ny-i hajlatában annak a szélfúvásos teknőnek a helye, ahol a sírra állí-
tólag ráleltek. Ma is akácos van itt, s most is észrevehetően ritkásabb e részen 
a még az erdő a homokfúvás miatt.

Kiss Lajos közleményében említi (Arch.Hung. XXIV/9-10) és térképváz-
latán (uott 11., 2. kép) is szemlélteti a Nyíri-tagtól DNy-ra fekvő, egészen 
Geszteréd községig leérő „Nagyrét”-et, amely egykor „vizekkel öntözött” 
rész volt, hiszen a környék vizei csatornába vezetve ma is itt folynak keresz-
tül (a Nagyrétet átszelő csatornába épp a Nyíri-tag vonalában torkollik bele 
K-felől a Pete-halom mellett elvezető csatorna). Talán még jelentősebb a le-
lőhely szempontjából, hogy a gazdag sírhoz jóval közelebb annak K-i szom-
szédságában is É-D-i irányú mélyebb fekvésű rét található, amelyen – az egy-
kori vízfolyás emlékeként – ma Balkány felől érkező és É-nak tartó csatorna 
fut végig. Ugyanezen egykori vízfolyás mellett van D-re, a Balkány határába 
eső Verébsár-dűlőben (Gaál Elek-féle birtok) lelőhelyünk is.”1

A szablya   

Kiss Lajos már többször említett „monográfiájában” (Arch.Hung. XIV) a 
következőkben írta le a szablyát és szerelékeit.

 

1 Tanulmányok, közlemények a honfoglalás emlékére 895-1996. Szerk.: Németh 
Péter. Nyíregyháza-Szabolcs, 1996. 339-340., 358-360.  



92

„A szablya és díszítményei

A kevésbé hajlott vasszablya egyélű (I. t. 1-1a; X. t. 1-2) 61,9 cm hosszú van 
meg belőle három darabban, de a harmadik nem folytatása a másodiknak s 
így a kettő közt ismeretlen nagyságú rész hiányzik. A kenézlői honfoglalás 
kori temetőből kikerült négy kardhoz viszonyítva, melyek 83, 86,5, 87,2 cm 
hosszúak, mintegy 21-25 cm nagyságú darab hiányozhat belőle. Vércsatorna 
a rossz fenntartás miatt alig látható rajta de valószínűleg megvolt. Markolat-
vasa, mely előre hajlik, jelenleg 7 cm; fával volt borítva és a faborításra húzták 
fel a markolatgombot és a keresztvas felett elhelyezett veretet. A megmaradt 
markolatvas közepe táján látható az a vasszeg (X. t. 1), amelynek segítségé-
vel volt a markolat borítása a markolatvashoz szegezve. Ennek a szegnek a 
feje arany lemezzel borított lehetett, amint az a markolattő borító lemezén 
még most is látható: IV. t. 2 = II. t. 4 (erről az aranyszegfejről részletesebben 
alább a leírásban). Természetesen az aranyborításos szegfej és a markolatvas 
közepe táján látható szeg összeesnek, ami a IV. t. 2 aranyveretnek a a marko-
latvasra való helyes visszahelyezését lehető teszi. A szablya alsó része (X. t. 2) 
szintén töredékes, csúcsa hiányzik. Mindkét oldala hajló, amiről arra lehet 
következtetni, hogy kétélű. Az egyik oldal éle azonban mai állapotában le 
van tompulva, ami valószínűen csak a rozsda következménye. A rozsdáso-
dásba erősen belejátszanak a fatok rostjai is, úgy hogy a penge végének ere-
deti alakja nem állapítható meg biztosan. A keresztvasáról közelebbit nem 
tudunk, de valószínű, hogy rövid, kissé lehajló, gombban végződő kereszt-
vasa lehetett, ami jellemzője volt a honfoglalás kori szablyáknak. A szablya 
megmaradt vasán semmi nyomot nem hagyott maga után. Hüvelye bőrrel 
borított fatok lehetett, a fa rostjai megállapíthatók a pengedarabokon.

Markolatgomb arany borítása: I. t. 2; II. t. 1; III. t. 1, 2, 3; IV. t. 1; V. t. 4. 
Kisé lapított arany bádoghüvely, két részből összeforrasztva, egész felületét 
beborító gazdag levélornamentumokkal, domborított levelekkel, az alapfe-
lület sűrűn poncolva. Az egész felület palmettás díszekkel nyolc mezőre van 
osztva. A felépítés alapelve a hálóminta (kiterített rajza: III. t. 4). A levelek 
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középvonalain vésett vonalkák kis beütött karikákban végződnek. A minta 
felépítése a kiterített rajzon jól látható. A háttér apró köröcskékkel poncolt. 
Az össze fővonalak úgy készültek, hogy először rákarcolták a sima arany-
lemezre, majd pedig apró pontoknak sűrű, egymás melletti beütögetésével 
elmélyítették azokat. A levélszegélyek satírozása véső-szerű eszköznek be-
ütögetésével készült. A mintázat készítésénél az aranylemez alá szurkot tet-
tek. A mintázat kép ebbe belenyomódott. Ennek megfelelően az aranylemez 
hátsó lapján a kép negatívja látható (III. t. 1; V. t. 4). A nyúlvány közepén 
durva lyuk van ütve a felerősítő szeg részére. Az egyik nyúlvány le van törve: 
III. t. 1; V. t. 4. A meglévő nyúlvány közepe és a lyuk magasságában lévő jobb 
sarka annak idején letörött és fúvócső segélyével vörösbe játszó más minő-
ségű arannyal lett ismét összeforrasztva. A markolatgomb 5.5 cm hosszú, 
szélessége fent 31 mm, középen 2.5 cm, alul 1.5 cm.

A markolat tövének borító lemeze [ma: markolatgyűrű]: I. t. 3; II. t. 4; IV. 
t. 2; V. t. 5. Külső (viselet közben is látható) oldala domborított levelekkel van 
díszítve, a belső részen csak kevés számú vésések és vonalkázások láthatók: 
V. t. 5. A díszesebb oldal technikai kivitele azonos a markolatgombéval. A 
lemez markolatnyúlványának közepén az első oldalon félgömbölyű, aranyo-
zott fejű szegecsdarab, a csúcson kis vasszeg van beütve, a másik oldalon 
hiányzik a az aranyozott fejű szegecs,csupán a nyílása van meg, azonkívül a 
csúcsban lévő kis vasszeg. Az elő- és hátlemez külön-külön aranylemezből 
készült; e két lemez az érintkező helyeken átlapolva (egymásra téve) van egy-
másra forrasztva; egyik oldala letört, de az átlapolt forrasztott rész megálla-
pítható. A lemez magassága 3.5 cm, szélessége 4.6 cm. 

A kardhüvely szíjtartó füleinek lemeze [ma: függesztő fül]: I. t. 4-5; II. t. 
2-3; IV. t. 3-4; V. t. 6-7. Alakjuk a szokásos háromszögforma. A kettő nem 
egystílusú, bár a díszítőmotívumuk azonos. A laposabb mintázatú (II. t. 3) 
az eredeti. Ennek egyik vége használat következtében letörött, erre a lyukat 
- tekintet nélkül a mintára - beljebb helyezték. A levélminta alakítása alap-
ján arra lehet gondolni, hogy a lemeznek ez a hiányzó csücske tervszerűen 
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maradt el, talán valami rendeltetése volt ennek az alakításnak. A megkezdett 
levélnek a középső erezete még megvan, de a levél másik oldala, a sűrűn re-
cézett rész már hiányzik, bár volna számára hely. Nem lehetetlen tehát, hogy 
már a készítésnél is így alakították ki az egyik lemezt. Úgy látszik a másik 
fül lemeze annyira megrongálódott, hogy azt újjal kellett pótolni (II. t. 2). 
Az eredeti lemez készítési technikája itt is olyan, mint a megelőző arany le-
mezeknél. Magassága 2.5 cm, az ép saroktól a középvonalig való távolság 3.3 
cm, a középtől a levágás széléig 2.1 cm. A lemez hátoldalán a szegezés körül 
bőrtől származó oxidációs foltok láthatók. 

A másik szíjszorító lemez teljes darab: II. t. 2, azzal a különbséggel, hogy 
levélalakok jobban ki vannak domborítva, a palmetta két fő levelének töve 
alatt egy-egy félgömb-szerű domborítás foglal helyet: kétségtelenül a szeg-
fejek takarására. A díszítés rendszerébe ez a két „szegfej” kissé szervetlenül 
illeszkedik be. A díszítés felépítése lényegileg ennél a későbbi lemeznél is 
ugyanolyan, mint az eredetinél, csak a palmetta alsó, kétfelé ágazó szára rö-
videbb és a csücskök díszítésének mintázata eltérő. Hátoldalán a bőr színezé-
se észlelhető. Ezen ép lemez magassága 2.5 cm, teljes hossza 6.1 cm.

A két lemez aranyanyagának színe különböző. Az új lemez finomabb 
aranyból készült, mint az eredeti, és mint a markolatgomb. Az eredeti da-
rabok halavány (nagyobb ezüsttartalmú) aranyból készültek. Hasonló az 
anyaga a markolattő borításának is (II. t. 4). A pótolt lemez nyersanyagán 
kívül stílusbeli különbséget is képvisel. Úgy látszik, hogy az erősebb dombo-
rítás a gyakorlat folyamán fejlődött ki. A markolattő borítása (II. t. 4) talán 
szintén pótolt darab; mintázatának domborítása hasonlít a pótolt lemezé-
hez, sőt még a nagy kidomborodó „szegfej” is megvan rajta. Rongálódása 
mégis arra mutat, hogy korábban készült a pótolt lemeznél. Ez a pótlemez 
annyira hibátlan, a rajta lévő szeglyukak is annyira szabályosak, szemben 
a többi aranyak szeglyukaival (lásd a II. t. 1-4 összeállítását), hogy az ösz-
szes aranydíszítmények között, ezt kell a legfiatalabbnak tartanunk. E pótlás 
után már nem soká lehetett használatban a szablya, viszont e pótlást hosszas, 
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több évtizedes használatnak kellett megelőznie. A két veret egymásra téve 
nem fedi egymást teljesen, hanem némi eltérést mutat. 

Aranylemez töredékei: I. t. 6, VI. t. 2-5. Az öt darab együttes hossza 37 
cm; szélességük 5 cm. A szablya hüvelyének külső borításához tartoztak (XI. 
t. 1a). Erre vall a belső oldal két szélén húzódó csík, amely a behajlítást jelzi. 
A lemez belső oldalán az egykori bőr nyomai láthatók, tehát nyilvánvaló, 
hogy bőrrel bevont fahüvely volt a szablya tokja, melyet külső oldalán fényes 
aranylemez díszített (lásd a szablya rekonstrukcióját: XI. t. 1a).

Hajlított aranylemez–töredék (I. t. 9; IV. t. 15), mely díszítése után ítélve a 
szablya hüvelyének veretei közé tatozott és valószínűleg a hüvely szaruleme-
zének (koptatópánt) darabja. Díszítése ugyanazon elemeket mutatja, mint a 
markolat és a szíjtartófülek veretei, azaz vésett levélalakok és a közöket kis 
beütött karikák (poncolás) töltik ki.22   

Legutóbb a geszterédi sír tárgyaival Révész László (MNM) foglalkozott a 
honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére készült kiállítás pompás katalógu-
sában. A szablyáról, illetve annak szerelékeiről készült leletleírását az alábbi-
akban foglaltam össze:

Szablya (1. sor 1-4, 2. sor 1.).

A vas szablya rendkívül rossz állapotban került a múzeumba. Keresztva-
sa hiányzik. Enyhén ívelt pengéje és az él felé hajló markolattüske azonban 
jelzi, hogy a honfoglaló magyarok által használt fegyvertípushoz tartozik. 
Aranyszerelékei arról tanúskodnak, hogy e fegyver közeli rokona a bécsi 
szablyának, amely minden bizonnyal fejedelmi méltóságjelvény volt. E vere-
tek a Felső-Tisza-vidék egyik jelentős ötvösműhelyében készülhettek és va-
lószínűleg ugyanott, ahol a rakamazi, tarcali, karosi szablyák díszítményeit 
alkották. 

2 Kiss Lajos: A geszterédi honfoglaláskori (!) sírlelet. Országos Magyar Történeti 
Múzeum, Bp., 1938. 11-13. (Archaeologia Hungarica XXIV.)
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A két részből álló markolatgomb (1.) díszítését indás keretezésű palmet-
ta (pálmalevél alakú) csokrok adják. A palmetták erezete poncolt vonalból 
áll, szegélyüket sraffozással díszítették. A markolatgomb legyezőszerűen ki-
szélesedő alsó nyúlványai közül az egyik hiányos, a másikon a felerősítésre 
szolgáló kerek lyuk látható. A mintázat hátterét poncolással díszítették. A 
két részből álló markolatgyűrű (2.) elülső oldalán szintén keretbe foglalt, 
háromlevelű, poncolt hátterű palmetta csokor figyelhető meg. Hasonló dí-
szítésű a hüvely két függesztőjének (3.) háromszög alakú díszborítása is. A 
hüvely külső oldalát végig – legalábbis az elülső oldalon – sima, díszítetlen 
aranylemez fedte. 

A szablyát hosszú időn áthasználhatták, hiszen a szerelékeken rongálódá-
sok, törésnyomok, illetve forrasztások láthatók, sőt az egyik függesztőfület 
– melynek mintázata domborúbb, arany anyaga finomabb – utólagosan 
pótolták. Ez utóbbi tényből (egyik volt régész kollégánk) Fettich Nándor 
messzemenő következtetéseket vont le. Úgy vélte, hogy a honfoglalás kori 
ötvöstárgyak a síkban tartott mintázattól az egyre domborúbb motívumok 
irányába fejlődtek. Nézeteit az utóbbi évtizedek kutatásai nem igazolták. Az 
erősen domborított ötvöstárgyak (pl. a Szolnok-strázsahalmi tarsolylemez) 
valószínűleg egy, a felső-tiszaitól eltérő hagyományok alapján dolgozó mű-
helyre utalnak, s nem jeleznek időrendi különbséget. Arany, a markolatvég 
5,6 x 3,4 cm; a markolatgyűrű 3,7 x 4,7 cm; függesztőfülek 6,2 x 2,5 cm; a 
hüvelyborítás együttes hossza: 37 cm. 

Palmettás lemeztöredékek (1. sor 4, a szablyamarkolat alatt) A három 
össze nem illeszthető töredék díszítését végtelenbe szőhető palmetta-háló 
alkotja, amely ornamentikájában a galgóci tarsolylemezt idézi. A díszített fe-
lület erősen kidomborodik a sima szegélyből. Éppen ezért e töredékek aligha 
lehettek tarsolylemez darabjai, mint ahogy korábban több kutató is feltéte-
lezte. Valószínű, hogy a szablya hüvelyének torkolatveretei voltak e lemezek, 
amelyekhez az arany függesztőveretek csatlakoztak. Hasonló torkolatveretek 
a korai ezüstszerelékes szablyában is megfigyelhetők, s a rakamazi szablya 



97

révén arra is van példa, hogy az aranyszerelékekhez aranyozott ezüstveret 
(Rakamazon a koptató) csatlakozik. E kérdés azonban nem tekinthető le-
zártnak. Préselt ezüst, aranyozott. H: 4 x 3,2 cm, 2,4 x 1,2 cm, 3 x 1,2 cm.33   

Ezek után nézzük meg, hogyan helyezkedett volna el sírban a geszterédi 
szablya, ha régész tárta volna fel? Ennek leginkább a karosi II. temető 52. 
sírjának szablyaleírása feleltethető meg, Révész László tollából.

Idézem: „A bal karcsontok mellett, hegyével a koponya mellett feküdt vas 
szablyája (82-83. tábla). H: 87 cm, a markolat h: 14 cm. A markolat körte 
alakú poncolt és aranyozott hátterű, két félből összeillesztett markolatgomb 
díszíti. A gombos végű, ívelt, középen gúlával ékesített bronz ellenzőhöz öt-
szög alakú, poncolt és aranyozott hátterű, palmettás markolatgyűrű támasz-
kodik. A két félből összeillesztett markolatgyűrűnek csak az előlapja díszí-
tett, a hátsó egyszerű ezüstlemez. A markolatgomb és a markolatgyűrű közt 
az él felé hajló ívelt, karéjos szélű aranyozott hátterű palmettás ezüst lemezt 
szereltek, melyet szélein ezüstszegekkel rögzítettek. A hüvely torkolatvere-
te az előzőekhez hasonlóan poncolt, aranyozott hátterű és palmettadíszes 
ezüstlemez, csakúgy, mint a hozzá szegecselt félkör alakú függesztő. A füg-
gesztő ívelt szegélyét hátoldalán U alakban visszahajlították, s az így kapott 
perem egy bőr betétet tartott. Ebbe szegecselték az öntött bronz függesztő 
karikát. Hasonló kiképzésű volt a – csak töredékesen megmaradt – alsó 
függesztő és a hozzákapcsolódó lemezpánt is. Ez utóbbitól 2,3 cm-re kezdő-
dött a hüvely alsó harmadát befedő díszítetlen ezüstlemez borítás. E fölé az 
indításnál még egy, ezüst és poncolt, aranyozott hátterű, palmettás pántot 
szegecseltek, a szegecseket a poncolt háttérből kiemelkedő 2 préselt dudor 
takarta. A szablya alsó függesztőszíjának hosszát egy ezüst, mindkét végén 
palmettacsokorral díszített kettős csattal lehetett szabályozni, végét egy, az 
előzőhöz hasonlóan pikkelymintás aranyozott bronz kisszíjvéggel zárták le, 
s három, szintén aranyozott bronz rozettás kerek verettel is díszítették. A 

3 A tárgyak leírása Révész László: Geszteréd-Kecskelátó dűlő (A honfoglaló 
magyarság. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp. 1996. 77-81.) dolgozata után készült.
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felső, rövidebb függesztőszíjat egy ugyanilyen rozetta, 5 aranyozott ezüst 
szív alakú kis veret, valamint egy aranyozott bronz pikkelymintás kisszíjvég 
ékesítette (78. tábla 5-17).”44

A karosi három honfoglalás kori temetőben, de különösen a II/52. sírban 
talált szablyákat Révész László így értékelte: …„A karosi szablyák zömének 
hossza 82-85 cm között ingadozik, ennél csak a két előkelő, gazdag sírban ta-
lált fegyver hosszabb: a II/11. sír szablyája 90,1 cm, a II/52. sírban lelt fegyver 
87,0 cm. Utóbbi hegye azonban letörött, csakúgy mint a III/11. sírban fekvő 
szablyáé, tehát valószínűleg ezek hossza is elérte a 90 cm-t. A pengék szélessége 
2,6-3,0 cm között váltakozik. A pengék kivétel nélkül egyenletesen, enyhén 
íveltek. Valamennyi végét kétélűre köszörülték, fokéllel látták el. Ennek hosz-
sza csak három esetben mérhető: a II/6. sírban 24 cm, a II/36. sírban 21,5 cm. 
Ennél jóval rövidebb volt a II/11. sír szablyájának a fokéle: 17,5 cm, s itt hatá-
rozottan megfigyelhető volt az elman is. E fegyver tehát mind hosszát, mind 
az elmant, s annak hosszát tekintve is eltér a többi karosi szablyától. A II/52. és 
a III/11. sírban a hüvely ezüstlemezei a pengéhez rozsdásodtak, így fokélükről 
semmit sem tudunk. Valamennyi szablyán, - a két, előbb említett vezéri fegy-
verem kívül – megfigyelhető a vércsatorna, átlag 50,0 cm hosszúságban.

A marokvas valamennyi esetben határozottan az él felé hajlik. A szegecsek-
kel felerősített fa markolat lenyomatát valamennyinél, kisebb-nagyobb oda-
rozsdásodott maradványait a II/11., a II/52. és a III/11. sírban figyeltük meg. …

A csuklószíjat tartó gyűrűs fejű szegecset két szablyánál figyeltünk meg. 
A II/52. sírból való fegyveren a markolatgomb nyúlványát ütötte át egy ilyen 
bronzszegecs. A II/11. sírban viszont a markolat oldalának alsó harmadában 
egy négyágú, öntött ezüstveretet szereltek fel, ennek közepéből nyúlt ki a 
gyűrűs végű vasszeg (19. tábla). … Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a 
hasonló veretek megnyújtásából alakultak ki a markolattő borító gyűrűk is.            

4 Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza-
vidék X. századi történetéhez. Miskolc, 1996. 26-27. (Magyarország honfoglalás 
kori és kora Arpád-kori sírletetei 1.)
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A karosi szablyák közül csak két szablyát szereltek fel markolatgyűrűvel 
(82., 122. tábla). Mindkettő aranyozott ezüstlemezből készült, de csak az el-
ülső oldalon elhelyezettek díszítettek. Kétoldali nyúlványaikat szegecs rögzí-
tette, ezek formája a II/52. sírnál a markolatgomb nyúlványának tükörképe, 
a III/11. sírban viszont legyező alakú, s eltér a markolatnyúlványtól. 

… A 11 karosi szablyából nyolcnak ismerjük a keresztvasát. Valamennyi 
ívelt, csónak alakú, gömbös végű. Előoldaluk közepét gúla alakú kiemelke-
dés díszíti. Közülük 7 vasból készült, a II/52. sírban lelt példányt bronzból 
öntötték. Ez utóbbi gömbös végén és gúla alakú közepén kereszt alakú árko-
lás, a közöttük lévő szárakon pedig azok alakját követő ívelt árkolás látható. 
E bronz ellenző teljesen egyedülálló a Felső-Tisza-vidék leletanyagában.

Öt karosi szablyának ismerjük a függesztőfüleit. Közülük mindössze egy 
készült vasból: a II/41. sír szablyáján mindjárt a keresztvas alatt helyezkedett 
el a felső függesztőfül (55. tábla 9). … A II/11. sírban talált szablya félkör 
alakú függesztőfüleit bronzlemezből készítették (19. tábla). A lemezt a sze-
gélyen négy helyen átfúrták, s előlapján ezüst lemezt szegecseltek hozzá, az 
utóbbinak azonban csak töredékei maradtak meg. A függesztőszíj befűzé-
sére öntött bronz trapéz alakú veret szolgált, melyet két szegeccsel rögzítet-
tek a függesztőfül közepéhez. A függesztőfül hossza 4,7 cm, magassága 2,2 
cm. A fa tokhoz való hozzáillesztésnek a módját nem ismerjük. A hüvely 
torkolatveretét mindkét oldalon 1,7 c, széles ezüstlemez képezte, az elülső 
oldalon lévő azonban apró darabokra töredezett. Az alsó függesztőfül az elő-
zőtől 21,5 cm-re helyezkedett el, és annak pontos mása. A hüvelyvég ovális 
átmetszetű volt, ezüstlemez borításának azonban csak töredékeit sikerült 
megmentenünk.

Az előzőnél jóval gazdagabban díszítették a II/52. sírban talált szablya 
hüvelyét (82-83. tábla). Torkolatverete poncolt hátterű, palmettamintás ara-
nyozott ezüstlemez, hossza 5,0 cm, szélessége 3,6 cm. A hüvely hátoldalán 
két, az előlap lemezéből kinyúló szalagban folytatódik. A hasonló anyagú és 
díszítésű félkör alakú függesztőveret szegélyét hátoldalán visszahajlították, 



100

s az így kapott perem egy bőrbetétet foglalt magába. Ehhez szegecselték a 
az öntött bronz szíjtartóveretet. A függesztőveretet két végén egy-egy nyúl-
vánnyal, s azon átütött szegeccsel erősítették a torkolatverethez. Ugyanilyen 
kiképzésű és díszítésű volt a töredékes alsó függesztő, és a hozzákapcsoló-
dó lemezpánt is. Az alsó függesztőszíjat ezüst kettős csar, három aranyozott 
bronz kerek rozetta és egy pikkelymintás kisszíjvég ékesítette. A felső, rövi-
debb függesztőszíjat két ugyanilyen rozetta, öt aranyozott ezüst szív alakú 
kis veret és egy pikkelymintás kisszíjvég díszítette (78. tábla 5-17). Az alsó 
függesztőtől 2,3 cm-re kezdődött a hüvely alsó harmadának elülső oldalát 
befedő díszítetlen ezüst lemezborítás. E fölé az indításnál még egy palmettás 
ötszög alakú pántot szegecseltek, az elülső oldal szegecseit a poncolt háttér-
ből kiemelkedő két préselt dudor tartotta. A szablyának külön koptatóve-
rete nem volt.    

A III/11. sírban talált szablya mindkét függesztője félhold alakú, öntött 
aranyozott ezüst, háromlevelű palmettadísszel (122-123. tábla). A hüvelyhez 
öntött, bordázott aranyozott ezüstpánttal kapcsolódnak. A felső függesztő 
pántja alá ezüst lemezt helyeztek. A függesztőfülek hátoldalán 3-3 szegecs 
látható, ezek tarthatták a bőr betétet és a hozzávarrott függesztőszíjat. Utób-
bit sérült ezüst kettős csat, s öt darab levél alakú aranyozott ezüst veret ékesí-
tette (120. tábla 13-18). A hüvely alsó harmadát ez esetben is díszítetlen ezüst 
lemez fedte. Ennek felső negyede fölé 8,0 cm hosszú, palmettás ezüst lemezt 
szereltek. Koptató verete ennek a szablyának sem volt. 

A karosi II52, sírban lelt szablyát a bécsi szablya közeli rokonává avatja a 
függesztőfüleinek és a hozzájuk kapcsolódó vereteknek a kiképzése is. Ed-
dig ismert díszes szablyáink függesztői nagyjából háromszög alakú lemezek 
voltak, visszahajlított perem nélkül Tarcal, Geszteréd). E perem hiányzik a 
kisszámú félkör alakú függesztők többségéről is (Tiszafüred környéke, Karos 
III/11. sír). 

… A karosi markolatgyűrű jóval szélesebb a tarcali, geszterédi szablyákon 
lévőknél, s azokkal ellentétben nem legyezőszerűen kiszélesedő a végződése, 
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hanem ötszög alakú, a bécsi szablya markolatgyűrűjének közvetlen elő-
képe. E végződés tükörképe a markolatgomb alsó nyúlványának. A körte 
alakú markolatgomb – e részlettől eltekintve – pontos megfelelője a tarcali, 
rakamazi, geszterédi szablyákról ismerteknek. Hasonló a díszítésük is, egy 
apró eltéréssel: míg a karosi szerelékeken keresztbe szerkesztett palmettaháló 
látható, a többi szablyán e keretet egy-egy nagyméretű palmettacsokor tölti 
ki (118-119. kép).55 

 

Elvégzendő munkák:

1). A szablya pengéjének kikovácsolása fokéllel (elman-nal), vércsator-
nával (az eredeti darab töredékes, rajz után készítendő)

2). A szablya keresztvasának kikovácsolása gömbölyű végekkel, ezüst-
berakással (az eredeti darab nem került elő, rajz után készítendő)

3). A szablya fa hüvelyének kifaragása az elkészül pengére méretezve, 
könnyű, jól faragható fából, pl. hársfából (eredeti darab nincs, rajz 
sincs, a penge után). A hüvely szélessége az aranylemezekével egyező, 
azaz 5 cm lenne, ha nem vennénk figyelembe a ráhajtás vájatát, amit 
Kiss nem ad meg. Ez mindkét oldalon 0,5-05 cm lehetett, tehát a hü-
vely szélessége így 4 cm. Hossza 87 cm (a penge hossza) + a koptató-
veret fele, ugyanis a hüvely faragásánál figyelembe kell venni, hogy 
a tok végére felkerül a koptatóveret! A penge szélességét Kiss L. nem 
adja meg, az analógiák alapján ez 2,6-3,0 cm, tehát a hüvelyben ilyen 
széles vájatnak kell lennie. 

4). A szablya markolatvasának fa borítása (eredeti darab nincs, a mar-
kolatvas mérete után, könnyű, jól faragható fából). A faborításnak 
igazodnia kell a markolatgomb, illetve a markolatgyűrű méreteihez, 
figyelembe véve a „cápabőr” borítást is.

5 5 Uo. 178-184.
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5). A szablya hüvelyének és markolatának „cápabőr” borítása, amely 
szürke színű, pikkelyes felületű bőrt jelent. Ez a bőr a szablya mar-
kolatát és a fatokját teljes egészében takarja, kivéve a koptatóveret 
helyét, illetve a markolatvason a markolatgomb felső, zárt részét. 

6). A szablya markolatgombjának elkészítése aranyból (eredeti példány 
van, fotója van, rajza van)

7). A szablya markolatgyűrűjének elkészítése aranyból (a szembenézeti 
eredeti példány van, fotója van, rajza van). A markolatgyűrű hátsó 
fele hiányzik, ezt ezüstből kell elkészíteni a karosi II/52. sír példánya 
után (rajz van)

8). A szablya torkolatveretének elkészítése ezüstből, utána aranyozni. 
Ezek a palmettás lemeztöredékek címen szerepelnek a leletleírásban. 
(az eredeti darabok fényképe van, rajz sajnos nincs, készítendő!)   

9). A szablya torkolatveretéhez csatlakozó függesztőfülek aranyból 
(mindkét darab megvan, fotójuk megvan, rajzuk megvan). A kérdés, 
hogyan csatlakoznak a szablya hüvelyéhez, mivel nincs visszahajló 
peremük?

10). A szablya koptatóverete aranyozott ezüstből (az eredeti darab nem 
került elő, a rakamazi szablya koptatóverete a minta) 

11). A szablya fa tokjának lemez borítása aranylemezből (a hüvelyborítás 
eredeti darabjaiból 37 cm hosszú darab van meg, fotója van). Kérdés, 
hogy a szablyatok mekkora részén látszódjon a „cápabőr” borítás? Az 
aranyozott ezüst torkolatveret és a sima aranylemez borítás ma kb. 
50 cm-t tesz ki, így a „cápabőr” borításra marad kb. 37 cm.  

12). Függesztő szíjak bőrből (rajz nincs, megnézi a miskolci Herman 
Ottó Múzeum Papszer-utcai kiállításán a karosi leletek kiállítását)

13). A függesztőszíjon lévő veretek. Karos II/52. sírjának veretei alapján 
úgy gondolom, hogy az alsó és a felső szíjat 1-1 ezüstből öntött, levél 
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alakú szíjvég díszítette (Kiss: V. t. 89). A levél erezetét a középen futó 
borda, s az oldalát 6-6 levéltagra osztó bemélyedések idézik - írja Ré-
vész L. Kiss L. ennél hosszabb leírása: „öntött, hosszú levélalakú, 6-6 
levéltaggal, közepén egy borda fut végig, mely felül csúcsban végző-
dik, alul pedig a palmetta-jellegnek megfelelően kettős kihajtásban 
kanyarodik föl. Anyaga: finom ezüst. Hátsó oldalon a széle felhajtott 
peremet alkot és szintén kétszekrényes öntőtechnikára vall, ameny-
nyiben a felső oldal  domborulatai hátul negatívumban mutatkoz-
nak. A hátsó oldalon két szegecs van felforrasztva ezüsttel a szíjra 
való rászegecselés céljából. Két példány. Mind a kettő egyforma mé-
retű: magasságuk 3.8 cm, szélességük 1.3 cm. 

Ugyancsak ide tartozhat az ezüstből öntött veret (Kiss: V. t. 20), amelyet 
Révész L. is függesztőszíj veretnek tart, csak nem a szablyához, hanem a tar-
solyhoz tartozónak. Levél alakú (palmetta), mindkét oldalon egy kunkorodó 
díszű bevésés van. A veret közepén mandula-alakú domborított forma látha-
tó, és a levél szárának helyén egy kis félgömb-alakú nyúlvány van kiképezve. 
Hátlapja követi a középső kidomborodott rész alakját és negatív képét adja 
annak. Ugyanitt ezenkívül két felerősítésre szolgáló szegecs van. Magassága 
1.9 cm, szélessége 1.6 cm (Kiss L. után). Révész L. így írja le: „Egy ezüstből 
öntött, szív alakú veret a tarsolyok függesztőszíjainak vereteire emlékeztet. 
Közepén mandula alakú, vésett dísz látható, melyet sima felületű indák ke-
reszteznek.” E veretből legalább 5 darabnak kellett lennie a karosi minta sze-
rint. (A tárgyakról csak a Kiss Lajos monográfia fényképei forognak közké-
zen, a szíjvégekről és a veretről új fotó, ill. rajz készítendő). 

A függesztőszíj másik öt verete a meglévő régészeti anyagból nem kö-
vetkeztethető ki. Bizonyára ezüstből öntötték, mint a fenti öt veretet. Talán 
a Kiss VIII. t. 27-28. tárgyak sorolhatók ide. A meglévő ezüst csatok egyike 
lehet az, amellyel a szablya függesztőszíját az övhöz csatolták. A tárgyak ala-
posabb vizsgálata kell, hogy eldöntse: a két ezüstcsatból (egyiknek csak a 
karikája maradt meg) melyik tartozik ide.  
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      14)A szablyának bizonyára volt csuklószíja, amelyik megakadályozta, 
hogy a szablya a gazdája kezéből kicsússzon. Miután a készülő szablya dísz-
tárgy lesz, kérdés, tegyünk-e a markolatra csuklószíjat?                                                                            
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Révész László:  A karosi honfoglalás kori temető. Régészeti adatok a 
Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez. Miskolc, 
1996. (Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád- 
kori sírleletei 1.)

Fodor  István: A bécsi szablya és a prágai kard. Szeged, 2000.                                                                              

Függelék
„2. A geszterédi lelet (Szabolcs m.) 1927. május 4.-én került elő homok-

domb nyugati oldalán; úgy látszik, itt is a szél lassanként lefújta a homokot, 
mint a benepusztai leletnél, úgyhogy a csontokat s vele a mellékleteket az ott 
legelésző disznónyáj túrta ki. A tárgyak fekvését szakértő tehát nem láthatta, 
ennélfogva több tárgynak rendeltetése egyelőre ismeretlen. Előzetes publiká-
ció: Kiss L., Újabb honfoglaláskori leletek a nyíregyházai Jósa-Múzeumban. 
AÉ, 1928. 228. sk. o. Miután Kiss Lajos legközelebb részletes monográfiában 
fogja ismertetni az egész leletet, itt csak az összes darabokat feltüntető össz-
képet (XLVI. tábla) és a tarsolylemezek körébe tartozó darabok fényképét 
s a szablyarekonstrukciót közlöm (XLVII-XLVIII. t.). A tárgyak leírását is 
mellőzöm, csupán a tarczali lelettel való összefüggéseket veszem most figye-
lembe.

A díszítőmotívum kisebb részleteiben annyi az egyezés, a technikai kivi-
tel és a stílussajátosságok annyira rokonok, hogy az egy műhely feltételezése 
indokolt. A markolatgomb alakjában van némi eltérés, de a díszítés rendszere 
mindkét esetben ugyanaz. A markolat tövének borítása mind alakilag, mind 
az ornamentika tekintetében kis részletekig megegyező (XLV. t. 3 – XLVII. t. 
4). Ugyanez áll körülbelül a szablya szíjtartó füleire is (XLV. t. 4 – XLVII. t. 2-3). 
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A tarczali ezüst szablyavereteken a mintázat közötti háttér aranyozott, a 
geszterédi szablyavereteknél ezt a megkülönböztetést a háttérnek apró kö-
röknek sűrű beütögetésével érték el.

Érdekes adatokat nyerünk a technikai sajátosságok vizsgálatából. A szab-
lya egyes aranyveretei a hosszas használat következtében megrongálódtak; a 
markolatgomb két oldalán a hosszú nyúlvány, melynek vége hozzá volt sze-
gezve a markolat anyagához, mindkét oldalon letörött, a XLVII. t. 1 alatt 
látható oldalon a letörött rész hozzá van forrasztva a darabhoz, másik olda-
lon ez hiányzik; a XLVII. t. 3 szíjtartó fül egyik nyúlványa letörött, ezért a 
mintázat belső szélén szegezték vissza az alapra (ugyanúgy a tarczali veretnél 
XLV. t. 4). A másik fül még jobban megsérülhetett, mert újjal (XLVII. t. 2) 
pótolták. Az új darab anyaga finomabb arany, mint a másik fülé (XLVII. t. 3) 
és a markolatgombé (XLVII. t. 1), mely utóbbiak halavány aranyból készül-
tek. A mintázat alapjában véve ugyanaz, csak részletekben van eltérés. A rajz 
tekintetében a pótolt darabfejlődést nem jelent; ellenben stílusbeli különbség 
van közöttük. A XLVII. t. 1 és 3 darabok levelei laposak, a pótolt darabon a 
levelek domborodóbbak. Hasonlóképp domborodó a XLVII. t. 4 markolat-
veret mintázata is, anyaga azonban ennek is halavány arany. A tarczali szab-
lya ezüstvereteivel hasonlítva össze ezeket az aranyvereteket, arra az ered-
ményre jutunk, hogy lényeges különbség nincs. Mind az aranyozott hátterű 
ezüst-, mind pedig az apró körökkel borított hátterű aranyvereteket ugyan-
abban a műhelyben készítették; a geszterédi pótolt szíjtartóveret azt mutatja, 
hogy ez a műhely hosszabb ideig virágzott, amennyiben az idők folyamán 
megrongálódott vereteket képes volt újakkal pótolni. A legkisebb technikai 
részleteknek megfelelése kizárja azt, hogy más műhely munkáját lássuk a 
pótolt darabon. A XLVII. t. 4 markolatveret lehet egy más alkalommal (ko-
rábban) készült pótlás. A XLVIII. t. rekonstrukció V. Arendt rekonstrukciói 
alapján készült.

A geszterédi leletben van három ezüstlemez töredék: LXXIV. t. 2-4, me-
lyek minden valószínűség szerint a tarsoly borító lemezéhez tartoznak. [NB! 
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Ez a szablya torkolatverete! N.P.] A mintázat egyszerű szerkezetű: levelekből 
alkotott hálóminta, mely erősen kidomborodó. A levelek alsó és felső me-
zeje egyaránt satírozva van. Egyébként a technikai kivitel ugyanaz, mint az 
előbbieknél.” (Fettich Nándor: A honfoglaló magyarság fémművessége. I-II.)         

„A geszterédi arany szablya

Geszteréd kicsiny község Szabolcs megye déli részében, homokdombok 
ölelik körül ls zárják el a nagyvilágtól, vasúton el sem érhető. Nevét mégis az 
egész Földön megjegyezték a régészeti irodalom ismerői, hiszen itt került elő 
mindeddig legrangosabb honfoglalás kori leletegyüttesünk, amelynek leg-
szebb darabja – egy aranyszerelékes szablya egy világhírű történeti emlékkel 
áll kapcsolatban.

A geszterédi sír előbukkanásának körülményei sokban hasonlóak a 
benepusztai leletéhez. A községtől északra, a Nyíritag nevű urasági majorság 
közelében, 1927. május negyedikének délutánján disznókat őrzött Balázs Já-
nos bojtárgyerek. Egy domb oldalában a turkáló jószágok  lába alatt egyszer 
csak csillogni kezdett a föld. Itt is, ott is felragyogó sárga ékszerek, finom-
rajzú díszítmények, kisebb-nagyobb lemezek bukkantak elő, és egész halom 
zöldes réteggel bevont, helyenként mégis fénylő veret, azonkívül rozsdás fe-
kete tárgyak sok furcsa csont között. A legényke visszahőkölt, d a kíváncsiság 
lassan közelebb csalogatta, és szedegetni kezdte a különös tárgyakat. A sírt 
maga is megbontotta, egy karperecet a karcsonttal együtt húzott ki a földből. 
Kincskereső nagyapák meséi derengtek fel benne, arra gondolt, hátha ara-
nyat talált. Egy nagy darab papírvékony sárga lemezt izgatottan meg is szag-
gatott. Egész délután tépelődött, miféle ember nyugvóhelyét háborgatta meg, 
s mit is kellene tennie. Alkonyat felé elhatározta magát, s jelentést tett Gesz-
terédi-Goldstein Lászlónak, a birtok bérlőjének, aki embereivel még az est 
leszállta előtt a helyszínre sietett. Felszedték a csontokat, igyekeztek mindent 
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összegyűjteni, de az bizony nem volt könnyű. A disznók nagy területen szer-
te túrták az értékes tárgyakat, betaposták, összerágták, ami eléjük került, 
egyik-másik darabot a szájukból kellett kiszedni. A gyűjtőmunka nem is volt 
tökéletes. A bérlő másnap csendőrséget hívott ki a lelőhelyre, megérkezésük 
előtt azonban a tanya lakói kisereglettek, és összeszedtek minden lelhetőt. 
Csaknem mindenki őrzött valamit a gazdag leleltből, amit aztán házról ház-
ra járva Goldstein László megkísérelt összegyűjteni. Háromnapi szorgosko-
dás után értesítette a nyíregyházi múzeum igazgatóját, Kiss Lajost, a nagy-
hírű néprajzkutatót. Május 8-án már Kiss Lajos ásta fel Geszteréden a sír 
környékét, de két napi ásatás után csak néhány apró veretet és egy nagyobb 
ezüst lemezt talált. Magához vette a Geszterédi által összegyűjtött anyagot, 
de a teljesen feldúlt temetkezés tárgyainak a sírban való helyzetéről semmi 
bizonyosat nem sikerült megtudnia. Már a következő évben megjelent Kiss 
Lajos tollából a lelet első, rövid ismertetése, majd tíz év múlva ugyanő tette 
közzé kis monográfiában a sír teljes anyagát.

A nyíregyházi múzeumba került lelet igen gazdag ugyan, de bizonyos, 
hogy nem tekinthető teljesnek. Több mint harminc év után jártam a hely-
színen, majd beszélgettem a sírt annak idején fellelő Balázs Jánossal is. Még 
akkor is úgy rebesgették, hogy a majorság lakói nem szolgáltattak be min-
dent, közülük többen tovább is tartogattak egyet-mást a sír anyagából. Em-
lékeztek arra, hogy egy kis szív alakú dísz a cséplőgép dobjába volt beverve 
talizmánul. Úgy látszik mégsem volt védőereje az ezeréves díszecskének: 
megsemmisült maga is, amikor a cséplőgép a színnek együtt porig égett. A 
leletek szétkallódásánál is nagyobb veszteség azonban, hogy a sír feldúlása 
miatt máig tisztázhatatlan maradt a tárgyaknak egymáshoz való kapcsola-
ta és egyes darabok rendeltetése. A lelet tudományos értéke így jelentősen 
csökkent. 

A geszterédi sír, noha érem nem volt benne, bizonyosan honfoglalás kori 
férfi nyugvóhelye volt. Még a nem szakembernek is azonnal szembetűnik 
rokonsága a benepusztai lelettel, s más hasonló leletekkel. Ezt bizonyítják a 
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lócsontok is: a szokásos módon feláldozott hátaslovat itt is együtt hantolták 
el az emberrel. A futóhomokos domboldalon a sok évszázad vihara hordta le 
róla a földet, s az eredetileg mélyre temetett sír így jutott a felszín közelébe. 
A sírból való koponya éltes ember temetkezésére vall. A sír mellékleteiből 
mintegy százat mentettek meg. Különösen érdekes a finom gömbsorcsüngős 
arany fülbevalópár, amely férfi sírokban teljesen szokatlan. A nők és a férfiak 
ékszerei a honfoglaló magyaroknál határozottan elkülönülnek, a legelőke-
lőbb férfiak azonban megjelenésük pompájának fokozására női ékszerfajtá-
kat is viseltek. Az is feltűnő és ritka jelenség, hogy a geszterédi férfi ruhájá-
nak a gombjai aranyból voltak, nagyméretűek, bordázattal ékítettek. Ékszer-
ként – talán kar- vagy lábperecként – viselt egy arany és egy ezüst pántot, 
ezek széthajlítva, kiegyenesítve kerültek a múzeumba. Alighanem köntösét 
díszíthették az apró arany és ezüst lemezdarabkák. A lemeztöredékek között 
mintázottak is akadnak mégpedig három olyan darabka, amely a tarsolyle-
mezek egyik jellegzetes mintaváltozatát viseli. A honfoglalók előkelő férfiai 
a tűzszerszám és más apró használati tárgyak hordására szolgáló bőrtarsoly 
fedelét egyedi ötvösmunkával készült, díszes ezüstlemezzel borították. Ezek 
a gazdag képzelettel megtervezett, finomművű tarsolylemezek a honfoglaló 
magyarok művészetének legszebb emlékei. A gyakran alkalmazott, végtele-
nül tovaszőhető növényi mintát találjuk fel a geszterédi töredékeken, így a 
lelet ismertetői arra gyanakodtak, hogy ezek is tarsolylemez darabjai lehet-
nek. Úgy tűnik azonban, a lemezek hajlása ennek ellene mond. [Ez a három 
darab veret a szablya torkolatveretének töredékei. N.P.]    

Az összeszedett halomnyi különféle nagyságú, mintázatú, részben ara-
nyozott ezüst- és bronzveret, a többféle csat és szíjvég egyes fajtáinak rendel-
tetését csak találgatnunk lehet. Egy részük a fegyveröv szíját boríthatta, illet-
ve annak díszként lecsüngő mellékszíjait, valamint a szablya, tegez, tarsoly 
függesztőszíjait. Az öv tartozéka lehetett az aranyberakással ékes bronzcsat. 
A veretek más része bizonyosan a lószerszám ékítményéül szolgált, erről ta-
núskodik az is, hogy lócsontok egyes darabjai zöld rozsdával itatódtak át. 
A lószerszám maradványai a bronzkarikák és a szíjtartó fülekkel felszerelt 
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karikák. Ritkaság számba megye bronz pofarudas zablája, melyhez hasonló 
csak előkelő férfiak sírjában található. A nagyméretű ezüstlemez talán a nye-
regkápát boríthatta. Megmaradt a kengyelpár és a hevedercsat is.

A geszterédi férfit fegyvereivel helyezték sírjába. Tegezre és a benne hor-
dott nyílvesszőkre következtethetünk a vastöredékekből, vasalásdarabkák-
ból. Veleadták másvilági útjára azt a drágamívű szablyát is, amely a geszterédi 
sírt világhírűvé tette. Szemkápráztató látvány lehetett ez a csaknem csupa-
arany szablya viselője oldalán! Gazdag ötvösmunkával kidolgozott arany-
lemez burkolta a fából való, s bizonyára finom, vékony színes bőrrel bevont 
markolat végét és tövét, valamint a hüvelyhez csatlakozó szíjtartó füleket. 
Végig sima aranylemez fedte – legalábbis külső oldalán – a markolathoz ha-
sonlóan bőrrel behúzott hüvelyt.

A markolat és a szíjtartó fülek arany részei legszebb honfoglalás kori 
ötvösemlékeink közé tartoznak. Mintázatuk az a jellegzetes, keleti erede-
tű, levélcsokrokból, indákból szőtt növényi, ún. palmettás minta, amely a 
honfoglalás kori viselet és felszerelés tárgyain oly gazdag változatosságban 
található. Az ötvös az egyes veretek felületét az alakjukhoz alkalmazkodó 
díszítménnyel töltötte ki, a rendelkezésre álló tér minden apró részletét be-
borítva az összefonódó, egymásba kapcsolódó levelek szövevényével. A mé-
retre vágott lemezdarabkára az ötvös mester rákarcolta a megszerkesztett 
mintázatot, majd szuroklapra helyezve, a díszítmény vonalait vékonyhegyű, 
kicsiny eszközzel, poncolóvassal beütögette. A levelek töveit ívelt mezővel, 
erezetét vonallal hangsúlyozta, széleit sűrű apró vonalkázással árnyékolta, 
mintegy beszegve az éleket. Egyes részleteket a hátoldalról még külön is ki-
domborította. A hátteret szorosan egymás mellé ütögetett piciny körökkel 
borította, hogy a minta még jobban kirajzolódjék.

Fettich Nándor, a honfoglaló magyarok ötvösségének kitűnő ismerője „A 
honfoglaló magyarság fémművessége” c. könyvében, a tarsolylemezek mű-
vészeti körével foglalkozva, elsőként vizsgálta meg tüzetesen az idesorolha-
tó geszterédi szablya díszítőelemeit. Szerinte a geszterédi szablya veretei egy 
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műhelyben készültek a szintén igen gazdag tarcali sír szablyájának rokon 
mintázatú ezüst szerelékeivel. A tokaji Kopasz-hegy Tarcal felé eső lejtőjén, 
a Vinnai szőlőben 1894-ben előkerült sírt – sajnálatos módon – szintén nem 
szakember bontotta ki, feldúlása után mellékleteit csak hiányosan gyűjtötték 
össze. A sír anyaga azonban így is oly szokatlanul gazdag volt, hogy a helyiek 
mindmáig az Anonymusnál e tájon szerepeltetett Tarcal (Tursol) „kun” vitéz 
sírjának tartják, s emlékoszlopot is emeltek neki. Rangos halottra vall az is, 
hogy sírja mellett szegény szolgaemberek nyugodtak. A tarcali és a geszterédi 
sír igen tanulságos abból a szempontból, hogy az emberek tudatlansága és 
közönye miatt milyen viszontagságos még a kiemelkedő leleteink sorsa is!

Fettich Nándor figyelt fel arra is, hogy a geszterédi szablyát hosszú időn át 
használhatták, hiszen veretein rongálódások, törésnyomok, illetve forrasz-
tások láthatók, sőt az egyik erősen megsérült vagy elvesztett szíjtartó fület 
utólagosan pótolták. Ennek a darabnak az aranyanyaga is finomabb, élén-
kebb színű a többinél, és a mintázat kidolgozása is más, a rajz erősebben 
domború. Mivel Fettich feltételezte, hogy a pótolt veret az eredetiekkel azo-
nos műhelyben, csak későbbi időpontban készült, megfigyelésére egy követ-
kező könyvében egy egész elméletet épített. Szerinte a honfoglaló magyarok 
fémművessége a tárgyak síkban való megmunkálásától fejlődött a mind erő-
sebben domborodó mintázásig, s közben a végtelenül tovaszőhető növényi 
minta helyébe a központos elrendezésű díszítmény kerül. E feltevés alapján 
kísérelte meg a tarsolylemezeket megközelítő időrendi sorba rendezni: az 
eperjeskei, bodrogvécsi daraboktól a fejlődés csúcsának tekintett szolnoki 
tarsolylemezig. Ez az elmélet azt sugallja, hogy valamennyi ötvösmunka 
egyetlen műhely, vagy azonos módszerekkel díszítőelvekkel dolgozó műhe-
lyek terméke. Ma azonban a leletek egyezései és eltérései alapján bizonyos-
nak tűnik, hogy voltak különböző, egymástól függetlenül, eltérő mintaké-
pek alapján dolgozó, kivitelben, mintaszerkesztésben jelentős különbségeket 
mutató műhelyek, mesterek.
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Fettich eredményeit követi a geszterédi leleteket ismertető monográ-
fiájában Kiss Lajos; ő igyekezett megfelelni arra, hol és mikor készültek a 
geszterédi tárgyak. Abból indult ki, hogy a sír Északkelet-Magyarországon 
került elő, azon a vidéken, ahol legnagyobb számban találhatók a Vereckénél 
beköltöző magyarok legjellegzetesebb, legkorábbi emlékei. Ez volt az a szál-
lásterület, ahol először megállapodtak, és huzamosabb ideig tartózkodtak. 
A geszterédi szablya, amely láthatóan hosszú időn át – szerinte akár több 
nemzedéken keresztül – volt használatban, betelepülőkről lévén szó, még a 
honfoglalás előtti időkből származhat. Kiss Lajost e kormeghatározásban 
érezhetően befolyásolták a korábbi vélemények, amelyek szerint a magyar-
ság művészete az előző szállásterületen élte fénykorát, legtisztábban a hon-
szerzőknél lehet fellelni, a honfoglalás után fokozatosan hanyatlik, mígnem 
teljesen elenyészik.” (Dienes István: i.m. 151-156)                         
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1. kép: A geszterédi szablya aranyszerelékei 
(Dienes Ö. István rajza, kétszeres nagyítás)
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2. kép: A geszterédi szablya a Jósa András Múzeum kiállításán 
(Németh Péter felvétele)
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4.a kép: A karos-eperjesszögi II. temető 52. sírjának szablyája = 
82-83. tábla 1:1
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4.b kép: A karos-eperjesszögi II. temető 52. sírjának szablyája = 
82-83. tábla 1:1
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5. kép: A karos-eperjesszögi II. temető 52. sírjának feltáráskor 
rögzített leletei és a függesztőszíj veretei = 78. tábla 5-17. 1:1 
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6. kép: Csuklószíjat rögzítő szegecs a karos-eperjesszögi temető II/11. 
sírjában talált szablya markolatának alsó harmadában = 19. tábla 1:1
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7.a kép: A karos-eperjesszögi III. temető 11. sírja szablyája függesztője = 
122-123. tábla 1:1
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7.b kép: A karos-eperjesszögi III. temető 11. sírja szablyája függesztője = 
122-123. tábla 1:1
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8. kép: A karos-eperjesszögi III. temető 11. sírja szablyája 
függesztőszíjának veretei = 120. tábla 13-18. 1:1
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9. kép: A tarcali szablya aranyozott ezüst szerelékei 118. kép. 
(kicsinyítés 1:0,5)



124

10. kép: A rakamazi szablya aranyozott ezüst koptatója 
(A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Szerk.: Fodor István. 

Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., 1996. után)
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A geszterédi aranyszablya 
történeti jelentősége

Tudományos konferencia előadásai Geszteréden
2017. október 13.

A Geszterédi Aranyszablya Társaság 2017. októberében régészeti kon-
ferenciát rendezett Geszteréden. Ezzel kívánt tisztelegni honfoglaló őse-
ink előtt, akik hazát teremtettek számunkra itt a Kárpát-medencében. 
Emléket kívánt állítani annak a honfoglaló vezérnek, akit itt temettek el 
Geszteréden, az aranyszablyájával együtt. Ezen a konferencián emlékez-
tek meg Jósa András nagykállói tisztifőorvosról is, aki régészként, 1868-
ban részt vett a megye első régészeti ásatásán, Geszteréden. Az ásatás 
sikerein felbuzdulva, báró Vécsey József főispán támogatásával, megala-
pította a Szabolcsvármegyei Régészeti Egylet, a megyei múzeum elődjét. 
A geszterédiek büszkén kimondhatják, hogy a megyei múzeum létrejötte 
a geszterédi ásatásoknak is köszönhető. Az utókor méltóképpen igyekezett 
megőrizni emlékét, hiszen Jósa nevét viseli 1918. szeptember 6-án bekövet-
kezett halála óta a megyei múzeum, Kelet-Magyarország legrégebbi közmű-
velődési és tudományos intézménye, mely immár több, mint 150 éves. 

A kutatók a konferencián a szakmai kérdések megvitatásán túl, unoká-
ink és dédunokáink érdekében erősítették a most élő nemzedékben a világ-
hírű geszterédi aranyszablya, mint a honfoglalás korának a Kárpát-meden-
ce máig legkiemelkedőbb régészeti értékét, és annak fontosságát. 
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