
ÜJABB FEGYVERTÖRTÉNETI ADATOK A KORAKÖZÉP
KORI LOVASNOMÁDOK MAGYARFÖLDI HAGYATÉKÁBÓL

A Magyar Nemzeti Múzeum 1926. és következő évi ásatásai 
Moson megyében, Mosonszentjános község határában egy új, kora- 
középkori sírmező leletéit hozták napvilágra. A sírmező, mint a 
koraközépkoriak általában,a síkságból enyhén kiemelkedő magaslat 
oldalán feküdt. E területet a többszöri ásatások még nem merítették 
ki teljesen. Az eddig feltárt mintegy 150 sír leletei ugyanúgy zárt, 
egységes jellegűek, mint a szomszédos csunyi, nemesvölgyi és szent- 
péteri sírmezőkéi és a csongrádmegyei lapistói és szentes-íelső- 
csordajárási sírmezőkéi is. Az ezen sírmezők leletei által képviselt 
nomád-művészet leggyakoribb motívumai a «szkita stílusú» állat- 
viaskodási jelenetek, továbbá a déli klasszikus kultúrák művésze
téből vett állati és növényi formák, melyek között leggyakoribb 
a guggoló griff és az inda, mely utóbbinak szára sokszor «bőség- 
szárú» formájára kiszélesedik.

Ismeretes dolog, hogy ez a csoport képezi legproblematiku
sabb részét a gazdag magyarországi archaeológiai anyagnak. A több 
ezerre menő ismert sír dacára is emlékcsoportunk kronológiáját ma 
még nem látjuk világosan Az etnikai meghatározások ugyancsak el
térők. A birtokunkban levő anyag pedig nemcsak kultúrtörténeti, 
de különösen művészettörténeti szempontból becses forrásanyag a 
nomádmüvészet mibenlétének ismeretéhez. Eltekintve a külön
féle véleményektől (Hampel, Strzygowski, Riegl—Zimmermann, 
Takács Z., Alföldi A. stb.), ezúttal a föntebb említett moson- 
megyei sírmezőknek néhány érdekes darabjával foglalkozunk, 
melyek új oldalról világítják meg ezen problematikus emlék- 
csoportunkat.

A mosonszentjánosi második ásatás alkalmával huszonöt sír 
került kibontásra (25—49. sz.). Ezek közt a 27. és 31. sz. sírokban
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egyéb leletek mellett még egy-egy szablya is találtatott. E szab- 
lvák — amennyire az eddigiekből megállapítható — a rokon
jellegű csunyi sírmező 54. sz. sírjában talált szablyával együtt a 
magyarországi népvándorláskori szablyák közt egész különleges 
helyet foglalnak el s így népvándorláskorunk problémáinak tanul
mányozásánál több tekintetben támpontul szolgálhatnak.

i a áb ra .

A jobb fenntartású szablya (V. tábla 2) a mosonszentjánosi 
27. sz. sírból származik. Jelenlegi hosszúsága 79 cm. Pengéje egy
élű és alig észrevehetően görbülő. Jellegzetes az egyenes, pálca
szerű keresztvasnak képzése, tudniillik középen kiszélesedik és a 
hossztengely irányában oldaltövisek csúcsosodnak ki belőle. (1.1 a 
szövegközötti term, nagyságú ábrát.) Ez jellemző vonása az alább 
tárgyalandó szablyáknak is és ez különbözteti meg e példányokat 
a későbbi avar- és honfoglaláskori fejlettebb szablyáktól. A sír 
leírása «.



«M osonszentjános, 27. sz. sír. 150 cm mély. A m edence jobb ján  
bronzlem ezből készü lt p án t, benne fam arad v án y a iv a l (!) és vaskés pengé
jének  egész ap ró  töredékei. A m edence jo b b ján á l vaskés csúcsával lefelé és 
egy szablya szin tén  csúcsával lefelé. A szablya fahüvelyén bronzszegek. 
A m ark o la t fából volt, m en th e te tlen  á llapo tban . A m edence jobb  felén k é t 
d arab , belü l szin tén  k é t d a rab  pajzsa lakú  bronzvere t (VI. tá b la  3— 4.). 
A m edence b a l részén b ronzcsat (VI. táb la  2), fö lö tte  hosszúkás, tég la lap 
a lakú , három  szeggel á tv e r t bronzlem ezke (VI. táb la  5), jobbra  tőle a 
m edencén még egy d a rab  hasonló, a m edence balo ldalán  lejebb szin tén  
hasonló és bronzlem ezek töredékei. B aloldalon, a m edencétől lejebb három - 
élű vasnvílcsúcs és egy nagy  ólom szíjjvég (VI. táb la  1) csúcsával lefelé. 
U g yan itt, de kissé feljebb négyszögletes vascsat. Jobboldalon később m ég 
egy nagyobb  vaspengetöredék  ta lá lta to t t .  A baloldalon felism erhetetlen 
vastörm elékek. A jobb  vállon k é t d a rab  bronzból ö n tö tt «vállkapocs» a  
megfelelő szögletesen b e h a jto tt  végű d ró tta l (VI. táb la  y). U g yan itt k é t 
k is b ronzkarika  egym ásban (VI. táb la  6), bronzlem ezke m eghatározha
ta t la n  tö redéke és egy kis vaskarika.»

A másik szablya kevésbbé jó fenntartású (V. tábla 3). Pengéje 
egyenes, egyélű, az egész darab jelenlegi hossza 66 cm. A markolat
rész a kereszt vassal csak töredékes állapotban maradt meg. A 
keresztvas ugyanolyan típusú, mint az előbbinél. A sír leírása :

«Mosonszentjános, 31. sz. sír. 165 cm mély. Jobboldalon vaskés- 
(V II. tá b la  13), ba lo ldalán  szablya hegyével lefelé. A m edencén bronzlem ez
ből k iv ág o tt veretek , három  d arab  (V II. tá b la  2), jobbo ldalt kis szíjjvégek 
lemezei, ké t d a rab  (V II. tá b la  3) és eg}' hosszúkás, keskeny bronzlem ez k é t 
szeggel (V II. táb la  5). A m edence a la t t  tég la lapalakú  veret, a m edence jobb ja  
a la t t  m ásik  hasonló (VTI. tá b la  4). A nagy  szíjjvég (V II. táb la  1) a medencén 
feküdt. A jobb  karcso n t a la t t  m ég k é t b ronzvere t egym ás m ellett. A m eden
cén jobbo ldalt egy csom óban vasnyílcsúcsok (V II. táb la  6— t i ,) és néh án y  
vastörm elék  (V II. tá b la  14— 16), beljebb vascsat töredékei (VTI. tá b la  12).»•

Hasonló típusú, de mindkettőnél jobb fenntartású szablya 
került elő a szomszédos csunyi sírmező 54. sz. sírjából (V. tábla 1). 
Amint az ábrán látható, a markolat tövise nem esik egészen a 
hossztengefybe. A keresztvas hasonló a mosonszentjánosiakhoz. 
(1. 2 a, szövegközötti term, nagyságú ábrát). A penge egyélű, 
egyenes és aránylag nagyon keskeny. Rajta itt-ott fahüvely marad
ványai láthatók. Az egész darab hossza 88 cm. A sír leírása 
Hampelnél, Alterthümer des frühen Mittelalters, II 148—150. olda
lakon. Az övveretek garnitúrájának fontosabb darabjait VIII. 
táblánkon közöljük természetes nagyságú fényképek után. Anyaguk 
bronz, technikájuk öntés, a felület erősen aranyozva.

Hasonló alakú keresztvasa van egy vastőrnek, mely a csunyi
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2 a áb ra .

sírmezö 127. sz. sírjából származik. Hampel, Alterthümer, III 
134, 5. A sírban talált bronzveretek egy része teljesen megegyezik 
a VIII. táblánkon közöltekkel.

Egészen a legutóbbi időkig a csunyi szablya (V, tábla 1.) 
egyedül álló jelenség volt griff es-indás emlékcsoportunkban,
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amennyiben ilyen stílusú és technikájú véretekkel kapcsolatban 
szablya eddig még nem vált ismeretessé. Természetes dolog, hogy 
ebből az izolált darabból így messzemenő következtetéseket nem 
lehetett vonni. A mosonszentjánosi rokonjellegű sírmezőkön talált 
szablyák (V. tábla 2 és 3) jelentősége ép abban áll, hogy a föntebb 
említett csunyi szablyával és tőrrel együtt egy, a későbbi nép
vándorláskoriaktól határozottan megkülönböztethető kezdetlege
sebb fegyvertípusnak magyarföldi létezése mellett tanúskodnak. 
És ez a fegyvernem éppen a vitás eredetű és etnikumú griffes és 
indás emlékeink kíséretében jelenik meg előttünk.

A csunyi 54. sz. sírban talált indadíszítésü, pajzsalakú 
csüngős övveretek stílusra, technikára és nagyságra megfelelnek a 
mosonszentjánosiaknak: VIII. tábla 4—VI. tábla 3 (a mosonszent
jánosi példányok csüngői letörtek). A két garnitúra csatjai : 
VIII. tábla 2—VI. tábla 2 szintén hasonló alakúak, az utóbbi 
azonban csuklós szerkezet helyett egy darabból van öntve. Az 
ólomból öntött nagy szíjjvég (VI. tábla 1) stilisztikai, formai és 
technikai tekintetben ugyancsak rokon a csunyi díszesebb pél
dánnyal (VIII. tábla 1).

A másik, egyszerűbb mosonszentjánosi övgarnitura (VII. 
tábla 1—5) szintén ebbe a körbe tartozik. A kisebb-nagyobb 
téglalapalakú bronzlemezkék (VII. tábla 4—5), melyek legtöbbször 
két vagy három szeggel vannak az övre erősítve, állandó kísérői 
ezeknek a garnitúráknak (1 még VI. tábla 5, Hampel III 128, 
12 stb.). A VII. táblánkon 2 alatt közölt darabok pedig a Hampel 
I 444. oldal 1326—8 típusokhoz tartoznak. A nagy szíjjvég (VII. 
tábla 1) egy darab bronzlemezből készült, úgy hogy a két egymás 
fölé hajlított vége volt két szeggel a szíjjra verve, az összehajlí
tott túlsó vég pedig még egy keresztpántos megerősítést kapott.

Ezen mosonmegyei sírleletekhez csatlakozó többi magyar- 
országi emlékeket már Hampel József és Posta Béla is megkülön
böztette az avar műipar termékeitől Ezúttal a két művészet 
közötti különbségek felsorolását mellőzöm, csupán csak arra szo
rítkozom, hogy az avar és honfoglaló magyar szablyák sajátságait 
a mosonmegyeiekkel szemben röviden ismertessem. Az avarkori 
szablyahüvelyveretekkel nemrég volt alkalmam foglalkozni az 
Arethuse 1926 áprilisi füzetében. E dolgozatomban közöltem a 
Magyarországon talált, általam ismert hüvely veretek képeit. Az ott 
mondottak lényege az, hogy a magyarországi sírokban lelt avar
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-szablyák jellegzetes P-alakú hüvely veretek kíséretében jelentkez
nek, melyek rendesen párosával fordulnak elő a hüvely hátán. 
E veretek eredetileg a szíjj tartására szolgáltak, több esetben 
azonban elveszítették gyakorlati jelentésüket és mint díszítő motí
vumok különféle stílusú ornamentikának hordozóivá lettek. Anya
guk az avarkori műipari gyakorlatnak megfelelően arany, ezüst 
vagy bronz; technikájuk préselés, öntés, lemezből való kivágás, vagy 
néha rekeszes müvesség. E jellegzetes avarkori hüvelyveretek a 
mosonmegyei szablyák hüvelyéről mindhárom esetben hiányoztak. 
Bár az ásatás alkalmával a sírok felbontásánál legnagyobb gond
dal jártam el és mindkét szablyát, valamint az én ásatásomból 
származó többi sírok leleteit is sajátkezűleg emeltem ki, e P-alakú 
hüvelyvereteknek nyomát sem találtam. Úgy látszik, hogy a fel
függesztés módja itt más volt.

Egyéb eltérés még az avarkori szablyákon az, hogy kereszt
vasuk nem annyira pálcaszerű, mint a mosonmegyeieknél, hanem 
rövidebb, merevebb és tagozgttabb (Hampel III 276, 18 ; 277, 1 ; 
278, 11), a penge pedig sokszor erősen hajlott. A honfoglaláskori 
■szablyák szintén görbék, markolatuk előreugró, kereszt vasuk pedig 
a mosonmegyeiekénél fejlettebb (Hampel I 198. skk. oldalakon).

A mondottakból a mosonmegyei szablyáknak népvándorlás
kori emlékanyagunkban való különleges helyzete világosan kitűnik. 
Ezen újabb adatok azonban még mindig nem elégségesek ahhoz, 
hogy a népvándorlások korábbi szakaszának problémáit ezekkel 
eldönthessük. A problémák azonban az új adatok alapján mind 
határozottabb megfogalmazásban állanak előttünk, és a jövő ása
tások eredményeitől várható a felelet a legközelebbi kérdésekre:

A mosonmegyei szablyák egyedülálló, izolált jelenség marad
nak-e a magyarországi archeológiái emlékanyagban vagy voltak-e 
használatban ezek a kezdetlegesebb fegyverek másutt is a magyar- 
országi nomádoknál?

Mikor jelenik meg ez a szablyatípus először Magyarország 
földjén és meddig marad életben?

Melyik az a nép, amelynek hozománya volt ez a keleti fegy
ver és a hozzátartozó díszes veretek garnitúrája?

Fettich Nándor.
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