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A HALIMBAI SÁVDÍSZES MOZAIKGYÖNGY 

A szóban forgó gyöngyszemet a halimba-
cseresi honfoglalás- és kora Árpád-kori temető 
859. sírjában találták a nyakcsigolyák és a felső 
bordák körül szétszórt 540 darab üveggyöngy 
egyikeként. Több ilyen technikával készült 
gyöngyszem nem került elő Halimbán. A sír Ugo 
di Provenza (926—943) CNI V. II. Typ 11. átfúrt 
ezüstdénárjával időhöz köthető, tehát egyike 
azoknak az érmes síroknak, melyek alapján Tö
rök Gyula, a temető ásatója a 932 sírt számláló 
temetőt három időrendi fázisra osztotta.1 Az I. 
fázis a X. századot öleli fel, a II. fázis a X. és XI. 
századokat, a III . fázis a XI. sz. második felétől 
a XII. sz. első feléig tart. Török Gyula szerint az 
I. fázis nyugati érmei Taksony 947-es hadjára
tából származnak, s ezekkel a hazatérők gyerme
keik ruházatát díszítették (1. ábra). 

/. ábra. A halimbai 859. sír 

Fig. 1. Grave 859 of Halimba 

A 859. sír mozaikgyöngyszeme azért különle
gesen fontos számunkra, mert ennek analógiáját 
a hasonló korú Kárpát-medencei lelőhelyről nem 
ismerem. Korong alakú, sávdíszes mozaikgyöngy
ről van szó, mely rokonságot mutat az R. Andrae 
által meghatározott és közzétett 0011-es típus
sal." Bár a halimbai gyöngyszem korong alakú, 
míg a 001 l-es gyöngyszem gömb alakú, s a sáv

díszek színei sem egyeznek meg teljesen, mert 
míg a halimbai gyöngyszem piros-fehér-világos
kék színösszeállítású, addig a 001 l-es fehér-piros
sárga-kék sávozású, a két gyöngy párhuzamba 
állítását mégis helyesnek vélem. (2. ábra) Van bi-

2. ábra. a) A halimbai korong alakú, sávdíszes mozaik
gyöngy, b) R. Andrae 001 l-es típusú mozaikgyöngye 

Fig. 2. (a) Disc shaped mosaic bead with stripe deco
ration of Halimba; (b) R. Andrae 0011 type mosaic 

zonyos egyezés ugyanis a halimbai gyöngyszem 
feltehető előállítási módja és az Andrae által a 
001 l-es gyöngytípus készítéséről leírtak között.3 

A 001 l-es gyöngytípus esetében a szálas szerke
zetű, barnás színű üveg alapanyagból kiképzett 
magot különböző színű, hosszirányú sávokból 
álló üvegréteggel vonták be. Hosszirányú, színes 
sávokból álló üvegréteg fedi a halimbai korong 
alakú gyöngyszem tulajdonképpeni testét alkotó, 
piros színű üveg magot is. Ennek pontos anyag
szerkezetét csak speciális vizsgálattal lehetne 
megállapítani. 

A 001 l-es és a halimbai példányok közötti 
technológiai összefüggést az utóbbinak gömb sze
leteléséből való előállítása is biztosítja. Míg 
ugyanis sem más korong alakú, sem henger ala
kú, hosszanti sávdíszes mozaikgyöngyszemet a 
tárgyalt korszakból és ahhoz közeli időszakból 
nem ismerek, addig a gömb alakú példányoknak 
elterjedése ismert,4 átmérőjük pedig kis eltérés
sel megegyezik a halimbai korong alakú gyöngy
szem átmérőjével. ' A korong alakot — vélemé
nyem szerint — egy gömb alakú gyöngyszem há
rom részre osztásával érték el. Az így keletkezett 
középső rész adja a szóban forgó korong alakot. 
A halimbai korong alakú, sávdíszes mozaik
gyöngyszem részei anyagszerkezetének pontos 
ismerete és összevetése a számításba jöhető gömb 
alakú példányok anyagszerkezetével — különös 
tekintettel a mag anyagára — megoldhatná azt a 
kérdést, hogy milyen fokig rokonítható a két 
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gyöngytípus. Optimális esetben megtalálhatjuk 
így a halimbaival azonos anyagszerkezetű példá
nyokat. Ehhez az őket alkotó üveganyag teljes 
analízise szükséges. Az üveganyag teljes (quanti
tativ és qualitativ) analízise az üveggyártási ha
gyományokra is fényt derítene. Ennek alapján 
műhelyekhez is megkísérelhetnénk kötni őket, 
ami alapján meghatározhatóvá válna e gyöngy
típusok előállítási helye, és pontosíthatnánk elő
állításuk idejét is. 

A gyöngyök anyagszerkezetének és előállítási 
módjának megállapítására történtek már techno
lógiai vizsgálatok, melyek nagy segítséget nyúj
tottak a gyöngy mint régészeti leletanyag kuta
tásához.6 A vizsgálat a gyöngyszem 1/4 részét 
ki tevő anyagveszteséggel járna, sajnos ezért 
ennek nem vethetjük alá egyedi típust képviselő, 
egyetlen darab gyöngyszemünket. Ugyanígy a 
gyöngy károsodásával jár az emissziós színkép
elemzés is. A gyöngyök anyagának vizsgálatára 
csak egy olyan módszert ismerek, mely nem jár 
ezek károsodásával, ez a neutronaktivációs ana
lízis. 

Ugyanennek az analízisnek a szélesebb körű 
alkalmazása bármely üvegtárgy esetében lehe
tővé tesz a külső jegyek összevetésével kivá
lasztott t ípuspárhuzamokon kívül egy, a belső 
anyagszerkezet eddig ismeretlen jellegzetessé
gein alapuló típusmeghatározást, melynek külö
nös jelentősége van e régészeti leletcsoport mű
helyhez kötése, előállításának lokalizálása szem
pontjából. 

Különösen indokolttá teszi az ilyen, beható 
anyagszerkezet-vizsgálatok elvégzését a halimbai 
korong alakú, sávdíszes mozaikgyöngyön és a 
001 l-es típusúakon az a tény, hogy a halimbai 
859. sír gyöngysora éremmel időhöz köthető. Ez 
egyben a benne foglalt gyöngytípusok előállí
tási idejét is meghatározza. így azoknak a 0011-
es típusú mozaikgyöngyöknek a készítési ideje 
is, melyek a halimbai mozaikgyöngyszemnek 
anyagszerkezet alapján is típuspárhuzamai, a X. 
sz. első felére tehető. Korong alakú, sávdíszes 
mozaikgyöngyünknek egy előállítási műhelyhez 
kötése lehetővé tenné a 859. sír gyöngytípusai 
készülésének finomabb kronológiáját is. 
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KATALIN SZILAGYI 

THE MOSAIC BEAD WITH STRIPE DECORATION OF HALIMBA 

The article deals with the disc-shaped mosaic bead 
with stripe decoration, unie in the Carpathian Basin, 
discovered in grave 859 of the cemetery of Halimba— 
Cseres dating from the time of the Hungarian Conquest 
and the early Arpádian Age. The date of the grave can 
be determined through the silver denarius of Ugo di 
Provenza (926—943).'The only analogue to this bead 
is, according to technology, the ООП type, a spheric-
shaped mosaic bead with stripe decoration, defined and 
published by R. Andrae.2 In'the case of both bead-types 
the co!re was covered with a glass layer composed of 
different colours. The disc-shaped bead could have 

been manufactured by dividing a spherical bead into 
three parts. The central spheric segment gives the disc
shape. This is confirmed by the fact that no other mo
saic bead of disc-shape with stripe decoration is known 
to me from the given period, while the spherical speci
mens have a well-known distribution.4 A suggestion is 
made to perform a neutron activization analysis on the 
material of the ООП type bead and of the Halimba bead 
which could help to relate them to a given workshop. 
This would, at the same time, make our knowledge 
about the time of manufacture of the other bead-types 
discovered in the grave 859 more accurate. 
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