
Bollók Ádám

Címlapsztori

A különféle korok európai művészeti irányzatainak 
ismerőit és az e korok alkotásait őrző múzeumok 
látogatóit némi meglepetés érheti a Kárpát-
medence avar kori leletein végigtekintve. 

A kiállításokon gyakorta feltűnő arany és ezüst hasz-
nálati és dísztárgyak csillogása a gazdagság és a jólét 
nyilvánvaló üzenetét hordozza, s az ezeken megje-
lenő díszítőelemek többsége is ismerősnek hathat 
a mai szemlélőnek. Amikor azonban a különféle em-
beralakokkal díszített emlékekre tekint, egy különös 
jelenségre � gyelhet fel. Feltűnő egyrészt, hogy a gaz-
dagon alkalmazott növényi és geometrikus díszítőelemek 
mellett aránylag milyen csekély számban találkozunk embe-
ralakokkal az avar kori tárgyakon. Másrészt szembeötlő, hogy e 
nem túl nagyszámú ábrázolás között milyen gyakorisággal kerülnek elő 
a görög–római mitológia alakjai és az egyértelműen keresztényként azonosítható képek. Ezek-
től eltérő eredetű, nagy biztonsággal a keletről érkező avarokhoz kötődő képi ábrázolásokkal 
ellenben viszonylag ritkán találkozunk.

Az avar kor korai időszakában, a 6. és a 7. században az emberábrázolások 
zömmel két területen csoportosulnak. Egyrészt a Dél-Dunántúlon, elsősor-

ban Keszthely és Pécs tágabb környékén, ahol dobozos szerkezetű, kerek 
ruhakapcsoló tűkön (fi bulákon) tűnnek fel. Ezeken egyaránt megjelennek 
egyértelműen a korabeli mediterrán világ keresztény művészetével kap-
csolatban álló képek (pl. arkangyal, lovas szent – 1. kép), valamint a gö-

rög–római mitológiából származó ábrázolások (pl. Bellerophón küzdelme 
a Chimaerával). Az utóbbiak kapcsán is utalnak ugyanakkor arra jelek, hogy e 

tárgyak használói/viselői között már ezek is keresztény értelmezést nyerhet-

A KÁRPÁT-MEDENCE AVAR KORI 
LAKÓINAK KÉPI VILÁGA
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M
, P

éc
s ©

20
19

)

2. k
ép

: A
ran

yo
zo

tt,
 n

iel
lód

ísz
es 

ezü
stcs

at, 7
. század, Kölked-Feketekapu, B temető 85. sír, (M

N
M

, Budapest ©2019)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A Kárpát-medence avar kori lakóinak képi világa

Ezek mellett persze olyan 
egyedibb esetekkel is talál-

kozhatunk, mint a  kunágotai 
kard szerelékeire másodlagos 

felhasználásban felszerelt, bizánci 
eredetű aranylemezek (4. kép), ame-

lyek kezelésmódja egyértelműen jelzi, 
hogy új, avarföldi tulajdonosuk a  rajtuk 

látható ábrázolásokat nem, pusz-
tán a lemezek arany mi-

voltát értékel-
te.

tek, s mint keresztény társaik, szintén 
bajelhárító amulettként viselhették 
azokat. A másik nagyobb csopor-
tot azok az ábrázolások jelentik, 
amelyek kapcsolatai elsősorban 
Észak- és Nyugat-Európa, illetve 
Észak-Itália, azaz a korabeli germán 
világ felé vezetnek. Többségük a Dunán-
túlon került elő, de korántsem csoportosul-
nak olyan világosan egy szűkebb térségben, mint 
az említett fi bulák. Akad közöttük skandináv 
kapcsolatokkal rendelkező, feltehetőleg 
a  korabeli germán vallási képzetek-
kel kapcsolatba hozható ábrázolás, 
éppen úgy (2. kép), mint a  római és 
a  germán, a  „pogány” és a  keresz-
tény világ találkozási pontjain született 
ábrázolásforma.

Más jellegű összkép tárul elénk a  Kár-
pát-medencei avar korszak későbbi sza-
kaszára, a  8. századra tekintve. Habár 

ebben az időszakban a dél-dunántúli keresztény közös-
ségek jelenléte éppen úgy kitapintható maradt, ahogyan 
más, korábban tapasztalható regionális különbségek sem 
tűntek el teljesen, mégis a 8. századi leletanyag általá-
nosságban sokkal egységesebb arculatot mutat, mint 
a kora avar kori, amelyben a különféle gyökerű és kapcso-
latokat ápoló közösségek élesebb kontúrokkal jelennek 
meg előttünk. Az átalakulások hatása a képi nyelvben is 
változásokat eredményezett. Így többek között feltűnő, 

hogy a korábbi időszaktól eltérően 
az emberalakok leggyakrabban kü-

lönféle övalkatrészeken (csatokon, 
szíjvégeken, övvereteken) tűn-
nek fel. Hasonlóság mutatkozik 
ugyanakkor a kora és a késő avar 

kori tárgyak között abban, hogy e 
fi gurák közül számos a késő ókori medi-

terrán képi világból eredeztethető. Egyértel-
mű ez a kapcsolat a csikóhalon lovagló néreidák 

és a kerüneiai szarvast elfogó Héraklész-ábrá-
zolás esetében, mely egy mártélyi bronz 

szíjvégen látható (5. kép), csakúgy, mint 
a feltehetőleg Sámson és az oroszlán 
küzdelmét, illetve Dánielt az oroszlá-
nok között megjelenítő ábrázolásokon. 

Más kérdés, hogy az ismert esetek szá-
mottevő részében az ábrázolások erősen 

leegyszerűsödött formában állnak előttünk, 
fontos részletek hiányoznak róluk, vagy 
csak feltételesen azonosíthatók. Így 

sokszor azt is nehéz meghatározni, hogy pontosan mely 
ábrázolástípusok szolgáltak a Kárpát-medencei darabok 
előképeiül; máskor pedig az is kérdéses, milyen jelenetet 
ábrázol egyáltalán az adott tárgy.

Szerencsés új leletek természetesen időről időre e 
nehezen értelmezhető képeket is új megvilágításba 
helyezhetik. Így egy nemrégiben Kiskundorozsma hatá-
rából napvilágra került temető egyik sírjának övveretei 
olyan tiszta formában mutatják a kezében pálmaágat 

1. kép: Dobozos fi bula arkangyal ábrázolásával és görög felirattal („Arkangyal, segíts!”), 7. század, Nagyharsány (JP
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4. kép: Aranylemez-töredék a kunágotai kardról, 6. század (?). A lemez eredetileg talán egy ládikát díszíthetett (MNM, Budapest ©2019)

3. kép: A kiskundorozsmai szíjvég 
(MFM, Szeged ©2019)
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tartó, győztes császár képtípusát, amely 
magyarázatot kínál a Kárpát-medence 
különböző pontjairól ismert, nagyon 
eltérő minőségben kivitelezett övdí-
szeken látható császárportrék több 
jellegzetességének kialakulására. A kis-
kundorozsmai övveretek érdekessége, 
hogy azok akár Konstantinápolyból 
származó ajándékként kerültek is a Kár-
pát-medencébe, akár itt helyben készül-
tek, a győztes császár rajtuk megjelenő 
képe jól azonosíthatóan évszázadokkal 
korábbi előképeket követ. Nehezen el-
képzelhető ezért, hogy ezen ábrázolás 
8. századi Kárpát-medencei megjele-
nése ne nagyjából kortárs, az avarok és 
Bizánc urai között fennálló kapcsolatok 
eredménye lett volna. A konkrét eset-
ben joggal gondolhatunk arra, hogy 
e kép valamilyen diplomáciai érintke-
zés során jutott el Avarföldre, tekint-
ve, hogy a késő ókor római uralkodók 
előszeretettel ajándékoztak a  császár 
képmásával díszített viseleti elemeket 
nemcsak alattvalóiknak, de diplomáciai 
partnereiknek is. Ezek viselése ugyanis 
azt az üzenetet hordozta, hogy a meg-
ajándékozott szimbolikusan is elfogadja 
a császár főségét. Nem véletlen ezért, 
hogy azon idegen uralkodók, akik 
ilyen „megtiszteltetésben” ré-
szesültek, gyakorta maguk is 
továbbadományozták alatt-
valóiknak e tárgyakat, semle-

gesítve ezzel az ajándék által hordozott 
üzenetet. Akárhogyan is jutott el azon-
ban az avarokhoz a kérdéses ábrázolástí-
pus, az  a  Kárpát-medencei tárgyakon 
való viszonylag gyakori feltűnése alapján 
sajátos jelentőségre tett szert új környe-
zetében. Ezen új jelentés azonban alig-
ha a kép eredeti mondanivalójával állt 
összefüggésben, mintsem inkább azzal 
a ténnyel, hogy egy idegenből érkezett 
presztízstárgyról származott. Így ezen 
ábrázolás új közegében a  társadalom 
legfelső szintjein a tulajdonos távolsági 
kapcsolatait bizonyította, míg a társada-
lom alsóbb rétegeibe eljutva viselőjének 
a vezetőréteggel ápolt közeli viszonyát 
hangsúlyozta.

Az avar elitnek a  távoli vidékekről 
származó képi nyelvhez való viszo-
nyát a legjobban azonban talán mégis 
az  ugyancsak a  8. században kelet-
kezett nagyszentmiklósi kincs 2. és 
7. számú korsóin látható ábrázolások 
kezelésmódja tárja elénk. Az  előbbin 
négy medalionba szerkesztve négy kép 
látható: az  „égi vadász” és a  „győztes 
fejedelem”, valamint egy állatküzdel-
mi és egy „égberagadás”-jelenet. A 7. 

számú korsó két szélesebb oldalán 
egy-egy „égberagadás”-jelenet, 

míg a keskenyebb oldalain ken-
tauron lovagló és azzal har-
coló emberek tűnnek elénk. 

A Kárpát-medence avar kori lakóinak
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6. kép: Bellerophón küzdelme a
Chimaerával görög vörös alakos vázán
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Az elmúlt több mint egy évszázad 
kutatása sikerrel azonosította 
e képek közelebbi-távolabbi 
előképeit és párhuzamait, 
amelyek között egyaránt 
megtalálhatóak a mediter-
rán, az iráni és a közép-ázsi-
ai világ ábrázolásai. Mégis, 
az avar kori Kárpát-medencei 
megrendelő számára dolgo-
zó ötvös e sokszor igen széles 
területekről ismert formai előké-
pek egyikére-másikára támaszkodva, 
azokat fontos pontokon megváltoztatva 
a megrendelő által kért és elvárt mondaniva-
lót a legjobban kifejező formákba önt-
ve, nagy virtuozitással készítette el 
az ábrázolásokat. Mindez legtisz-
tábban a „győztes fejedelem” 
megfogalmazásában ragad-
ható meg. Itt a lovas arcvoná-
sai az avar vezetőréteg ázsiai, 
míg a  fogolyként hurcolt, 
legyőzött ellenség és a nye-
regkápára akasztott levágott 
fej az e vezetőréteg által aláve-
tett szlávokra és a germánokra 
jellemző vonásokat viseli. A győze-
delmes uralkodót megjelenítő, Medi-
terráneum-szerte ismert ábrázolástípust így 
az arcvonások egyedivé formálásával változtatta az ötvös 
a megrendelő világképét pontosan visszatükröző, egyedi 
mondanivalójú képpé. Hasonló, a megrendelő vitézsé-
gét és hatalmát hangsúlyozó üzenetet közvetít a korsón 

feltűnő állatküzdelmi és vadászjelenet 
is, míg az „égberagadást” ábrázoló 

kép minden bizonnyal valamely, 
a megrendelő és családja számá-
ra különös jelentőséggel bíró, 
az  avarok között minden bi-
zonnyal jól ismert mítosz meg-
jelenítése. A nagyszentmiklósi 

korsók képeinek ilyen értelmű 
olvasata így nemcsak betekintést 

enged az avar elit világképébe, de 
arra is felhívja a fi gyelmet, hogy a me-

diterrán világgal kiépített kapcsolatok 
nyomán a 8. századra immáron e vezetőré-

teg tagjai is nagy biztonsággal tudták magukat 
a képek nyelvén kifejezni.
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tartó, győztes császár képtípusát, amely 
magyarázatot kínál a Kárpát-medence 
különböző pontjairól ismert, nagyon 
eltérő minőségben kivitelezett övdí-
szeken látható császárportrék több 
jellegzetességének kialakulására. A kis-
kundorozsmai övveretek érdekessége, 
hogy azok akár Konstantinápolyból 
származó ajándékként kerültek is a Kár-
pát-medencébe, akár itt helyben készül-
tek, a győztes császár rajtuk megjelenő 
képe jól azonosíthatóan évszázadokkal 
korábbi előképeket követ. Nehezen el-
képzelhető ezért, hogy ezen ábrázolás 
8. századi Kárpát-medencei megjele-
nése ne nagyjából kortárs, az avarok és 
Bizánc urai között fennálló kapcsolatok 
eredménye lett volna. A konkrét eset-
ben joggal gondolhatunk arra, hogy 
e kép valamilyen diplomáciai érintke-
zés során jutott el Avarföldre, tekint-
ve, hogy a késő ókor római uralkodók 
előszeretettel ajándékoztak a  császár 
képmásával díszített viseleti elemeket 
nemcsak alattvalóiknak, de diplomáciai 
partnereiknek is. Ezek viselése ugyanis 
azt az üzenetet hordozta, hogy a meg-
ajándékozott szimbolikusan is elfogadja 
a császár főségét. Nem véletlen ezért, 
hogy azon idegen uralkodók, akik 
ilyen „megtiszteltetésben” ré-
szesültek, gyakorta maguk is 
továbbadományozták alatt-
valóiknak e tárgyakat, semle-

gesítve ezzel az ajándék által hordozott 
üzenetet. Akárhogyan is jutott el azon-
ban az avarokhoz a kérdéses ábrázolástí-
pus, az  a  Kárpát-medencei tárgyakon 
való viszonylag gyakori feltűnése alapján 
sajátos jelentőségre tett szert új környe-
zetében. Ezen új jelentés azonban alig-
ha a kép eredeti mondanivalójával állt 
összefüggésben, mintsem inkább azzal 
a ténnyel, hogy egy idegenből érkezett 
presztízstárgyról származott. Így ezen 
ábrázolás új közegében a  társadalom 
legfelső szintjein a tulajdonos távolsági 
kapcsolatait bizonyította, míg a társada-
lom alsóbb rétegeibe eljutva viselőjének 
a vezetőréteggel ápolt közeli viszonyát 
hangsúlyozta.

Az avar elitnek a  távoli vidékekről 
származó képi nyelvhez való viszo-
nyát a legjobban azonban talán mégis 
az  ugyancsak a  8. században kelet-
kezett nagyszentmiklósi kincs 2. és 
7. számú korsóin látható ábrázolások 
kezelésmódja tárja elénk. Az  előbbin 
négy medalionba szerkesztve négy kép 
látható: az  „égi vadász” és a  „győztes 
fejedelem”, valamint egy állatküzdel-
mi és egy „égberagadás”-jelenet. A 7. 

számú korsó két szélesebb oldalán 
egy-egy „égberagadás”-jelenet, 

míg a keskenyebb oldalain ken-
tauron lovagló és azzal har-
coló emberek tűnnek elénk. 

A Kárpát-medence avar kori lakóinak
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6. kép: Bellerophón küzdelme a
Chimaerával görög vörös alakos vázán
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Az elmúlt több mint egy évszázad 
kutatása sikerrel azonosította 
e képek közelebbi-távolabbi 
előképeit és párhuzamait, 
amelyek között egyaránt 
megtalálhatóak a mediter-
rán, az iráni és a közép-ázsi-
ai világ ábrázolásai. Mégis, 
az avar kori Kárpát-medencei 
megrendelő számára dolgo-
zó ötvös e sokszor igen széles 
területekről ismert formai előké-
pek egyikére-másikára támaszkodva, 
azokat fontos pontokon megváltoztatva 
a megrendelő által kért és elvárt mondaniva-
lót a legjobban kifejező formákba önt-
ve, nagy virtuozitással készítette el 
az ábrázolásokat. Mindez legtisz-
tábban a „győztes fejedelem” 
megfogalmazásában ragad-
ható meg. Itt a lovas arcvoná-
sai az avar vezetőréteg ázsiai, 
míg a  fogolyként hurcolt, 
legyőzött ellenség és a nye-
regkápára akasztott levágott 
fej az e vezetőréteg által aláve-
tett szlávokra és a germánokra 
jellemző vonásokat viseli. A győze-
delmes uralkodót megjelenítő, Medi-
terráneum-szerte ismert ábrázolástípust így 
az arcvonások egyedivé formálásával változtatta az ötvös 
a megrendelő világképét pontosan visszatükröző, egyedi 
mondanivalójú képpé. Hasonló, a megrendelő vitézsé-
gét és hatalmát hangsúlyozó üzenetet közvetít a korsón 

feltűnő állatküzdelmi és vadászjelenet 
is, míg az „égberagadást” ábrázoló 

kép minden bizonnyal valamely, 
a megrendelő és családja számá-
ra különös jelentőséggel bíró, 
az  avarok között minden bi-
zonnyal jól ismert mítosz meg-
jelenítése. A nagyszentmiklósi 

korsók képeinek ilyen értelmű 
olvasata így nemcsak betekintést 

enged az avar elit világképébe, de 
arra is felhívja a fi gyelmet, hogy a me-

diterrán világgal kiépített kapcsolatok 
nyomán a 8. századra immáron e vezetőré-

teg tagjai is nagy biztonsággal tudták magukat 
a képek nyelvén kifejezni.
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