
A BÁNHALMI AVAR SÍRLELETEK
(Második közlemény.)

V.

Emlékeztetőül foglaljuk össze az előző fejezet eredményeit: Eredet szempont-
jaiból a magyar mesék világfa-képzete nem egységes rétegű. A samán^vizsgák és a
samánfa reminiszcenciáján túl magának a világfának a rajza, jellege is 'nyomok-
ban fellelhető. ")

Csodálkoznunk kellene, ha itt egyszerű és egységes kép tárulna elénk. Azok
a keleti népek, amelyekből a magyarság összeötvöződött, világfa-képzeteikiben is
nyilván különböztek egymástól. E népek vallásos elképzeléseit elsősorban szeren-
csésebb régészeti leleteidből rekonstruálhatjuk. A magyar Miklor-kutatás legfonto-
sabb előmunkálatait jelenítik az ilyen vizsgálatok, amelyek a máig ható régi hiedel-
meknek: emberiségünk szerves részének múltba futó szálait bogozzák ki.

Az avarság -és a velük eggyéolvadt ősialtosság szellemi hagyatékát a magyar
folklór-kutatás nem vette tekintetbe — az egy Sebestyén Gyula kivételével.15) Hiszen
alig több, mint két évitizede, hogy régészetilleg ilyen irányú segítséget kaphattak.
Ma egyre világosabb, hogy a magyarság hiedelemvilágainak és szellemi életének
milyen foimtois alakítói lehettek.

Az avarság életfa-képzeteiről tájékoztat egy VI. sz. végi tora-avar temetke-
zésben .talált cisonttégely felületi rajza. A temető a Temes megyei Mokrin mellett
húzódott. Közlése mindmáig nem, történt meg, de a kérdéses tárgyat László Gyula
ismertette és régészetileg feldolgozta. 1G) László nyomán kiterítve mutatjuk be a
osonttégely bekarcolt ábráját. A fekete körök az átfúródásokat jelzik. (1. kép.)

Mivel a temetkezéisii szokás és viseleti anyag Belső-Ázsia felé mutatott, első-
sorban az itt található régészeti és néprajzi párhuzamok segítségével oldotta meg
az ábrázolás értelmét. A 9 ágú fenyő a világfát jelképezte. 9 ága — László szerint
— a 9 égi rétegnek, a samánfa 9 égi lépcsőiének felel meg. Törzse oszlopszerű.
hiszem Belső-Ázsiában a világoszlop és a világfa képzetei egybeolvadnak. A fa mel-
lett a kör és az íves karcolás a napot és a holdat jelképezte, azaz a mennyei réglót.
Hiszen egy vonaliban vámnak a fia ágaival, amelyek a. mondák szerint is a mennyekbe
nyúlnak. A fa körül legelésző vagy ugráló állatok beállítása valószínűvé teszi, hogy
az avarok isi, mint sok ázsiai nép. minden élet szülőanyjának képzelhették az élet-
iát (v. ö. a jafcut mondákkal). Szóval a kép — kezdetleges tudással — a világmin-
denséget mutatja be.17)

Az állatok egyikén, a leghosszabb testűm, odavetett vonalakkal egy másikat,
találunk. László remek pártiuztaiokkal mutatta ki, hogy ez a vad hátára ugró kutya
jelzése, s így egy vadászjelenet. E népeiknél néhány voinás elég volt egy jeleneit,
sőt történet felidézésére.

Hogy kerül a csizma az asztalra — vadászi elenet e világábrázolásnál? Előbb
tisztáznunk kell. hogy léteztek-e egyáltalán vallásos jelentőségű vadászatok a nomád
népeknél. A tudomány határozott igennel felel. Legalább évenlkint egyszer, a téli
napforduló ünnepségéinek keretében a vadászatok szartartásos formában zajlottak
le. Eredetileg ez volt a törzs termékenységi ünnepe' is, ekkor elejthették a totem-
állatot. Jelképesen egyesültek vele, mintegy megismételve eredetmondájukat, s így
a teremtés folyamatát. így próbálták befolyásolni a maguk termékenységét és bol-
dogulását A vadászat a szent hegyen (világ-hegyen) folyt, a lakomák a szent fánál, __
a szent ligetbem. Ez természetes is, hiszen a vaddal való jelképes egyesülés a nép'
bölcsőjénél kellett, hogy megtörténjék. Ezért nem váratlan, sőt szinte elválaszthatat-
lan a vadászat a világfa és a világmindenség ábrázolásától.ls)

A fenyő rajzáról is van még külön mondani valónk. A növények tisztelete
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majd mindenhol ősrégi jelenség. A primitív népeknek abból a megfigyeléséből ered,
amely szerint a növény nem él idegen tápláléktól, s így az állatnál magasabbrendű:
a lelki élet megtestesítője. Közép-Ázsia hegyeinek és Sziifcéria vegetációjának a fenyő
a jellemzője. Magasratörő alakja különösen alkalmassá tette vallásos képzeteik
tárgyi kifejezésére. E népek szent fái — fenyők voltak. Érthető tehát, hogy a későbbi,
délről átszármazott életfa-képzetek a fenyő-formához kapcsolódnák.

_ De a fenyőfa tisztelete nemcsak fenyő-zónákban mutatható ki, s mitikus
fenyőábrázolások nemegyszer egészen déli steppei vidékeken lelhetők fel — a nép-
vándorláskeri népek körében. Ez a megfigyelés, szerintünk, jól sorakoztatható ama
döntő érvek mellé, amelyek alapján kimutatták, hogy a lovasmomádok eredetileg

'rén tenyésztő és arktáikus erdőzónáiban vadászó népek voltak. Lassú délre való húzó-
dásukkal párhuzamosan tértek rá,a ló, marha és juh tenyésztésére. A déli népek
szerepét a nomádok életformájának és szervezetének kialakulásában azért nem
becsülhetjük le. A szkítáfc óta a népvándorlás legkésőbbi szakaszáig ez a kettősség
kimutatható.111) {Gondoljunk például a magyarok nóppé-alakulásának északi ugor
és délebbi törökös, ill. kazár tényezőjére!')

Persze nem minden fenyőgally rajza jelent sx euráziai régészeti anyagiban
mitikus jelentésű fát. Sokszor csak járulékos elemek segítségével tudhatjuk meg,
hogy pusztán díszítéssel vagy jelképpel állunk-e szemlben. Ma már úgy látjuk, hegy
egy bizonyos fcrmábsjn az összefüggések ismerete néíkül 'is biztosra vehetjük világ-
ia-jeientéisét: ha kétoldalt öt-öt, vagy baloldalt öt, jobboldalt négy ága van.-0) Egy
pillantást vetve a mokrini fenyőre, láthatjuk, hogy önmagáiban is bizonyítja miti-
kus jellegét.

A mekrini fenyő két oldolán a nap és a hold jelzése szerepel. Diószegi muta-
tott rá arra, hogy ez az együttes 'és ez az elrendezés, így ahogy van, csak Belső-
Azsiában talá%ató meg. Mondhatnánk azt is, hogy kanonikus megfogalmazás, mert
napjainkig ugyanígy ábrázolják a világfát és a világmindenséget.21)

E rendszer legaláibb is már a VI. század közepére kialakult, mivel a mokrini
i/ajz elkészülésének ideje későbbre aligha teíhető. Viszont — szerintünk — ez sem
támogatja azt a még elterjedt véleményt, hogy az életfa-képzetek közéro-ázsiai
megjelenése a buddhizmus terjeszkedésével kapcsolatos. (A buddhizmus Tibetben
csak a VII. században lesz honos!) Az új indus vallás valószínűleg csak formáló-
;ag hatott a korábbi képzet-komplexumra. Az irániak hatása ellenben igen régi.

A szóbanforgó rendszer kcra-avanikori meglétének másik jelentősége. Szűcs
Sándor kutatásaival együtt látható világosan, aki a Sárréten pásztoreszközökön
ugyanezt megtalálta.. Az egyezés arra mutat, hogy a magyarság életfa-képzeteinek
jelentős része az avaroktól származhatott át.

A magyarság életfa-hiedelmei azonban nemcsak Belső-Ázsia felé irányítják
figyelmünket. Már korábban sejtettük, hogy a magyar mesék bizonyos elemei (a
világfa gyümölcse, sárkány) inkább Elő-Ázsia felé mutatnak.

Az iráni művészet és vallás elsősorban nem Közép-Ázsiában hagyott nyomo-
kat, hanem Európa nomád .népednél és a két római birodalomban. Az iráni művé-
szet koraközépkori jelentőségét iráni stílusú életfa-ábrázolásr.k kapcsain legújabban
Kari Spiess mutatta Iki.22) Érdekes hogy egész ,a XII. századig még Itáliában' is ez
az ábrázolásmód (s nem a hellén) honos, az Alpoktól északra pedig az újkor hajna-
láig (reneszánsz humanista mozgalmak).

Ezt a stílust Spiess pompás felismerése nyomán röviden leírjuk, mivel sem
a••. avar, sem a honfoglaló magyarok számára nem lehetett idegen.

Az iráni életfát a legrégibb szent könyvek úgy írják le, hogy egyik legfel-
tűnőbb- vonásának törzse tövéinek nagy nyílását tarthatjuk, ahonnan üdvöt hozó
ital. a Honia buzog felfele. S valóban, az iráni életfa-ábrázolás egy jellegzetes
vonásban különlbözilk a többi előázsiiaitól: usyam' itt is többnyire datolyapá'Tmafát
láthatunk, de törzsének töve trapézszerűen megvastagszik, sokszor kétfelé nyílik.

A fent leírt sajátságok nem minden esetben, mutathatók ki a képeken és
olykor csak járulékos elemek segítségével következtethdtünk a fa mitikus jellegéra.
De ha a Homa-jellege megfigyelhető, a fa értelmezése, illetőleg származtatása nem
lehet kétséges.

Iráni stílusú életfa látható a Kunágota (Békés megye) mellett talált kora-avar
fejedelem kardjának aranylemez borításán. Evvel azonban nem foglalkozunk
tovább, mert egy Alexandriában készült ékszerládiika szétszabdalt darabjairól van
szó, amely zsákmány vagy adó útján jutott az avarsághoz, tehát még csak nem is
a nomádok számiára készült.23)
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1. kép. — A mőkrini avar csonttégely kiterített rajza (László Gyula nyomán). A kép
tengelyében (alulról feljelé haladva) egy függőlegesen vonaikázott hegy látható.
Feljebb két függőleges párhiizamos között keresztirányban vonalköteg. Ez egy kettős
domb rajzába nyúlik. A dombon oszlop áll. Egyik, ÍHe rovátkáit. Az oszlopból
kilencágii fenyőfa nő ki. Tőle balra baponíozotí körszerű idom, jobbra íves bekarcolás.
A kép tengelye körül leegyszerűsített álloitaktkők rajza figyelhető meg. A rende-
zetlen elhelyezés arra mutat, hogy az ábrázolás megértésénél egységes nézőpontra
nem volt szükség. Az egyiknek, a másikhoz váló helyzetét az döntötte el. hogy a
készítő keze-állása az előző ábra legutolsó vonásánál hogyan állt; hogyan esett a
csonthenger karcolgatása legjobban a keze-ügyére. Az íves vonalon és a fa ágán
keresztülrajzoltak az egyik állatot. Tehát az állatokat rajzoltak Jcésőbb meg. A be-

pontozott rész területén kikopott a henger felülete.
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2, kép. — VI—VII. századi perzsa ezüsttál belső felületének ábrája. (Sarre közlé-
sének rajzos másolata.)

3. kép. — VI—VII- százáéi perzsa ezüstcsésze külső felületének felülnézete. (Orbelí-
Trever közlésének rajzos másolata.)
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Az amarcsi (Szabolcs megye) honfoglaláskori sír aranyozott hátterű ezüst
korongja viszont a magyarság fémművességét dicséri.24) Felületén — bár erősen
dekoratív formáiban — egy fa képe látható. A fa Hoana-jellege kétségtelen: törzsé-
nek töve kétfelé nyílik. Alulról felfelé kétszer két-oldalra ágazó, nedvdús, páltna-
levelei stílusukban és technikában a főrangúak tarsolylemez-díszítését idézi, Így
könnyem lehetséges, hogy a magyar tarsolylemezeknek a szamainida fémművessé-
get példázó pálmalevél mintázatának mélyén — ha nem is egész 'tudatosan — az
életfa megelevenítósémek gondolata húzódik.

írnunk kell még futólag a hellének életfa-ábrázolásáról •is. A görög népek
életfa-képzetét csak nyomokban találhatjuk meg a Dioinyisos kultuszban. A fa szőlő-
tőre változott át, s a paradicsomkertiben egy nap alatt érleli meg termését, amely
Dionysos isten fiának, az emberi nem megváltójának üdvöt hozó italt szolgállat.25)'
Dionyscs miszt éri urnáinak résztvevői belső megújító erőt tulajdonítottak a bornak.

Dionyscst ,a nap teremtő és termékenyítő erejének szimbólumát, egyik kezé-
iban szőlővenyigével, a Jmásdkban bort tartó edénnyel: kantarosszal ábrázolták. Sok-
szor előfordul .azonban, hogy alakját már pusztán csak jelképei is helyettesítették.

Érdekes, hogy a kereszténység néhány fontos jelképe épp a d'ionysiikius. misz-
tériumokból származott át. Értették a módját, hogyan kell leghatásosabban az
ellenfelet lefegyverezni. Az egyházatyák Krisztust értünk kipréselt 'szőlőfürtnek
mondották és a bort Krisztus vérének. A keresztény miseáldozat kelyhe egész1 a
középkorig általában kantaroisz alakú volt.26) Ez az átértelmezett dionysikus jel-
képrendszer azután helyet kaphatott másr a keresztény képzőművészetben is.

A nomádok felé a görögök fekete-tenger!1 gyarmatai közvetítették a hellén
művészet eleiméit — így a dionysilkusi jeliképrendszert is. Virágzó iparuk a népván-
dorlás zuíhatagában nem szűnt meg egyszerre, hanem a barbároknak tovább dol-
goizott. A késő-avar fémművesség hellén eleiméi még ilyen késői időkben is feltéte-
lezik egy régi hagyományokon alapuló ipar fennállását. így magyarázható, hogy
az inda-motívum a VIII. sz. első felének avar veretéin is szerepel.27)

VI.

A bánhalmi öweretek díszítésié kapcsán — épp, hogy csak szóbahoztuk az
életfa^mondák és a magyar viflágía-mese gazdag problematikáját. Az életfa ábrá-
zolásait csak a nomádok nagyalföldi leleteire szorítkozva ismerhettük meg. Mégis
megpróbáljuk ezekután — e folyóirat adta szűk keretekben is — megkeresni a bán-
hakni ábrázolás helyét Eurázia gazdag művészeti anyagában.

Nézzük meg részleteiben először a kérdéses nagyszíjvég díszítését. A laikus
szemlélő az összeszövődő ábrázolásból leghamarabb a lándzsás hadakozás képét
ismeri fel. Nekünk is — bevalljuk — legelőször ez szúrta a szemünket. Hogyan
lehetséges1 az — kérdeztük magunktól —, hogy mikor ugyané késői lovasnamádok
fő fegyvere (a késői avarkori temetők statisztikája alapján is) a visszacsapó íj volt,
itt mégis lándzsásan harcolnak? Ilyen fontos esetben az csak természetes, hogy
leghatásosabb fegyverüket használják.

Nem fogadható el az a feltevés, hogy e népek elképzelésében a sárkányszerű
szörnyeket csak lándzsával lehetett elpusztítani. Egy korban közelálló ábrázoláson
is, az ukrajnai Csermigav mellett talált ivókürtön, amely a honfoglaló magyarság
régészeti hagyatékával rendkívül szoros összefüggést mutat, két nomád harcos
gyalogosan íjaz egy sárkányalakra. Ez a lelet Fettich szerint isi itt, Kiev mellett
készült; a normann és délorosz műhelyek hagyományait ugyan felmutató, de ere-
deti alkotás.28) A mi szíj végünk ábrázolását már ezen az alapon sem tarthatnák
eredetben barbár készítményinek.

A lovaglók beállítása a déli magaskultúrák domfoormű veinek friz-szerű fel-
vonulási jeleneteit juttatja eszünkbe. Az oroszlánok szerepeltetése e párhuzamok,
szálait tovább erősíti.

Az oroszlánok alakjainak Btílusvizsgálata szűkebb terület-meghatározást ad.
Közismert, hogy a figurák testének kettős síkban, profilban és szemibetnézetben való
ábrázolása a perzsa művészet sajátossága. Igaz, hogy ott ez emberi alakok megfor-
málására vonatkozák. De a kora-bizánci művészet, amely egyrészről az iráni kul-
túra hajtása, oroszlán-alakjalt nem egyszer ebben a beállításban szerepelteti. így
érthető néhány kora-középkori emlékünk stílusa is, pl. a XII. századi vurpodi
templom kapuívezete feletti domlbonmű kiképzése. A felemás nézetben beállított
oroszlánok között az iráni Homa-fa áll.29)
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A pávasárkány alakja szorosam az iráni vallásokhoz és művészethez Kapcso-
lódik. A Ssxisiszanida-kori (in—vil. század) elképzelésekben a pávasárkány olyan
jóságos madár, amely ugyan az életfán •'székei, dte nemcsak az ég felé, hanem az
alvilág számára is közvetít. A világmindenség három régiójában betöltött szerepé-
nek megfelelőleg madár-, kutya- és denevér keveréke. Szabványos megfogalmazás-
ban tömzsi kutyafejjel, madártesttel és elvikor a denevért jelképező szakállal ábrá-
zolják. Lábai széttártak, a test kiképzése szövegmintára utal. Pávatcllakat is kapott,
mivel ez a Szasszanida-dinasztia szent állata. Érdekes azonban, hogy az életfára
vagy az aljára sohasem rajzolták. Legfeljebb két Iába közé helyezett ágacskákkal
jelezték, hogy alakja a szent fával kapcsolatos.
, A bánhalmi képen nem a kanonikus megfogalmazásban látható, hanem

hcsszúfejű és zárt lábtartású. E tekintetben megfelelőjének csak a glazovi kerület
IX. sz.-i perzsa stílusú ezüsttálj árnak pávaisárkánya tekinthető, amely K. V. Tnever
szerint egymagáiban külön csoportot alkot; kiképzése fémszerű.20)

A halak is az iráni fémművesség ismeretéiben nyiernek értelmet. A 2. ábrán
bemutatott Szasszanida-kori ezüsttál díszítésén az életfa alatt hullámzó folyadékot
érzékeltettek, amelyben halakat is láthatunk.31) Ilyen díszítő eljárás számos perzsa
edényen megfigyelhető. Itt fontos rámutatni arra, hogy csaik két halat vésnek ki,
és ezeket minden esetiben ellentétes irányban, A bánhalmi leleten is két halat lát-
hatunk, egymással ellentétes tájolásban.

Az életfa indából felépített. Ez a hellén kultúrához vezet miinket. A hellén
és az iráni művészet elemei nemegyszer együtt figyelhetők meg a késő-avai-kor sok
fémveretén.

A pávasárkányt, két lándzsás harcost és két vadállatot az életfával együtt
figyelhetjük meg az Észaik-Kaukázüsban talált Szaisszanida-ikcri ezüst edényen.
(3. ábra.) A csésze talpán nyugvó pávasárkámytól négy ponton indul ki az. életfa
rajza. A négy mezőnyben egy-egy figura helyezkedik el. A lándzsés 'gyalogosok az
állatok (és az életfa) irányába szúrnak. Az edény dís.'zítése tehát épp a mi ábrázo-
lásunk jelenetét crnamientáKsain felbontva mutatja be, s így mintegy megpecsételi
előző megállapításainkat. A bánhalmi nagyszíjvéget valóban csak a perzsa művé-
szet jelenlétében készíthették el.

Nem szabad azonban a bánhalmi ábrázolásiban néhány ináni tárgy díszítésé-
nek értelem nélküli és szoBgaian utánzó lemásolását látni. Az idegen motívumok itt
nincsenek fordított helyzetben^, vagy félbevágva s pusztán térkitöltő ornamentu-
moknak felhasználva, mint néhány avarkori leleten. Az ábrázolás szerkezete át-
gondolt és lényegire szcirítkeeó. Az ábrázolás nem dekoratív jellegű. Hogy miért tör-
tént ez így, annak nyütjára könnyen rájöhetünk. Egy ugyancsak perzsa stílusú nagy-
szíiviégen (a klárafalvi temetölből34) lovasemlbe" vadászó jelenete, kivételképpen,
világosan formázva látható, mivel az eredeti rajz témája ős beállítása, (amelyről le-
másolták) nem lelhetett idegen a késő-avarok előtt. Az ábrázolásban nemcsak díszt
láttak, hanem értelmet is. Így a bánhalmi veret készítője számára is a lemásolt
edények díszítőelemei azok eredeti értelméhez hasonló képzeteket ébreszthettek fel.

Nézzük meg ebiből szempontból a bánhalmi ábrázolás részleteit most úgy.
hogy mindig az összefüggésekre, az egészre is ügyeljünk!

Most már látjuk, hogy Bánhalmán nem az iráni, hanem a hellén életfa egyé-
ni tésével álunk szemben. Ez a megfigyelés nagyobb jelentőséget nyer akkor, ha
utalunk arra, hogy az olyan díszítésű perzsa tálak, amelyeknek díszítőelemeit Bán-
halmán is láthattuk (s melyekiből egyet a 3. ábrán bemutattunk), sohasem a hellén
jellegű életfát ábrázolják. Nyilvánvaló, hogy nagyszíjvégünk mintázásánál nagy-
fokú választékossággal jártak el. Ez •más szóval annyit jelent, hogy a késő^avarak-
nak az életfa megjelenítésére megvolt a saját formanyelvük. Ennek önálló alkal-
mazása, behelyettesítése viszont a deflgok lényegének megértését tételezi fel az
ábrázolás készítésének folyamatában.

Tanulságos lesz a pávaisiárlkáiny megjelenítésével is még egyszer foglalkoz-
nunk. Már fentebb megemlítettük, hogy a perzsa művészetiben fára sohasem raj-
zolták. A bánhalmi nagyszíjvégen viszont a fa törzse áthurkolja a hasát, tehát fán
•szerepeltetik. így itt az ábrázolás készítőinek önálló elgondolása érvényesül, ami
a pávasárkáinyra vonatkozó vallásos képzeteknek teljes mértékben megfelel. Tud-
juk, hogy székhelye az életfán volt. Ei.ért nehezen képzelhető el, hagy a mű készí-
tője előtt ne lett volna ismert a világfa-elgondolással kapcsolatiban valamiféle
madáirszerű szörny-alak.

Gyanúinkat az is megerősítheti, bjogy az Urai-hegység és a Kaukázus közötti
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sztyeppén, arról a területről, ahonnan 'nyugat felé a késő-avar hullámok kiindultak,
valószínűleg ismertek a pávasárkányról mítoszokat. A két pólusban ugyanis, a Kau-
kázusban és Perm vidékén ezeket lejegyezték.11) A közbeeső nyílt területen a törté-
nelem viharai tüntethették eL

De ha ezután az avarságnak arra, a már kiderített szerepére utalunk, amelyik
a magyarság életfa-képzeteinek gazdagításában szerepet játszott — felvethetjük
bátran azt a kérdést is, hogy vajon a magyar meséknek a világfán tartózkodó
sárkánya nem az egész világon, csak Iránban a fa tetején lakó sárkany-ala-k emlé-
két idézi-e.

Van valami furcsa mé!g, amiről beszélnünik kell. A bánhalmi nagyszíjvégen
oroszlánokat lovagolnak meg a harcosok. Az iráni művészetben az oroszlánokat
vadászták, és nem lovagolták meg. Lovon szoktak vadászni és csak a királyok ülik
nagy nitkán meg — a griffimadarat. Már önmagában ez is kétségtelenné tenné azt,
hogy nem utánzó művészettel állunk szemben. Ugyanakkor valamit sejtet is: a
griff- és az oroszlán-alakok tartalmi jelentésének hasonlóságát a nomádok szem-
léletében, vallásos elképzeléseübem.

A furcsa képalakzat létrejöttét nem könnyű megmagyarázni. Az, amit most
mondani fogunk — érezzük — túlságosan kézzelfogható megoldás lesz. A szíjvég
készítőjénél olyan perzsa tárgy jelenlétét tételezzük fel, amilyent a 3. ábrán be-
mutattunk. Szóvei, ahol gyalogos lándzsások is szerepelnék. Az ötvösimester fel-
figyelhetett a két vadállatra és a lándzsásokat ezekre (a lemásolt készítményben)
ráültette. Számára -ugyanis nem az lehetett az abszurd, hogy vadállatok hátán
szerepeltessen két harcost, hanem az, hogy a világfa körül két emfcer gyalogosan
vadásszon. De az is lehet, hogy a kép, a vadásztestvérek jelenetén kívül mondái
emlékek mozzanatát is idézi. Annyi bizonyos, hogy a déli kultúrák művészetének
(és vallásának) elemeiből olyan képet alkottak, amely a nomádok szemléletét
híven tükrözi.

Általában azt mondják, hogy a nomád művészet legnagyobb értékei a
hofl-ya-niban rejlenek. Hogyan sikerült átformálnia a maga képére azokat az ele-
meket, amelyeket a földművelő és városépítő magas-kultúrák kitermeltek. Nem
lehet vitás, hagy a bánhalmi nagyszíjvég megmintázásában ez az átform&lá" kitű-
nően silverült. Ezért ezt az emléket bátran az euráziai nomád művészet értékei közé
sorolhatjuk.

Az eddig felgyűlt anyag alapján még egy feltevést is megfogalmazhatunk,
feleletet adva tanulmányunk elején leírt azon kérdésre, hogy a többi bánhalmi
veretek díszei: a griffek harca és az inda mit is jelenthetnek. Érvelésünk még nem
lehet széleskörű, így ez a hipotézis csak munkairányt jelölhet.

Kiinduló tételünk: a bánhalmi 1. sír nagyszíj végén ábrázolt életfa bizonyos
késő-néjpvándorláskori népek mindent egymásbaszövő stílusának jegyében alakult
át az eredeti hellén formából. így arra a feltevésre jutunk, hegy a bánhalmi öv-
garnitúrával rokon veretek fonatos indadísze ;s az életfát szimbolizálja. Azaz jel-
kép is, nemcsak pusztán díszítés.

Másodszor: mint puszta egyezés állítható párhuzamba a bánhalmi 2. sírban
és másutt a késő-avar nagyszíjvégeiken szereplő két griff harca a középső szelíci
állattal és a bánhalmi 1. sírban a jóságos sárkány-madár harca a két oroszlánnal.
Az emberi figuráktól eltekinthetünk, mert a nomád művészet ezeket nem ked-
veli, nem a sajátja. Az sem zavarhat miniket, hogy nem azonos fajú állatokról van
szó. A nomádok szemléletében azonos tartalmú jelentés különböző alakokban jelen-
het meg.

A gríff-harcok ábrázolásának hátoldalén minden esetben iindadíszt találunk.
Ezért a késő-avarkor e legkorábbi nagyszíjvégelnsk díszítésében a bánhalmi ábrá-
zolás tartalmának jelképes ismétléseit látjuk. Mivel valószínű, hogy a bánhalmi
ábrázolás valami mondái esemény emlékét idézi, e jelképrendszer tetemisztikus jel-
lege mereven nem tagadható.

A totemisztikus jelrendszerek • megváltozn>ak vagy megsemmisülnek jnás nép-
ben való feloldódás, összeolvadás folyamataiban. A VII—VIII. századfordulóra tehető
késő-avar népmozgalom hazánkba csapódó friss hullámai két-három nemzedék alatt
már egybeötvöződhettek az itt talált lakossággal. Ilyen kis területre szorítva ez
nem. történhetett másképp. Ennek megfelelőleg a háromalakos áilatküzdelem és
az egyszerű lapos-inda már egyetlen egy VIII. század végére datálható veretén sem
található. Levelekre, palmettákra bomlott minden, s e korban a veretek techniká-
jában is az egységesség uralkodik.

(Vége)

Kaposvári Gyula é s Szabó Viktor
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E dolgozat lezárása közbon Jelem meg » corvina kiadásában seép kivitelben a íiiá*
gyár régészet új eredményeit legkiválóbb leleteivel dokumentáló népszerű összefoglalás.
Ebben a bánhalmi 1. sir nagyszíjvégének fényképét (elő- és hátlapját), bő leírását és érté-
kelő megjegyzéseket találhatunk. A Corvina szerveinek csak fénykép-közlést engedélyez-
tünk, „albumszerű kiadványukba". Sajnálatos, hogy a leletkö(zlés módozatairól és további
sorsáról nem tájékoztattak minket, — bár ilyesmi nem egyedülálló jelenség a magyar ré-
gészeti irodalomban. A bánhalmi sírok szakszerű formában történő ismertetését és fel-
dolgozását csak későbbi időben gondoltuk — valamelyik szakfolyóiratban — megjelentetni.
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