
Kontextus

A késő avar kultúra a  Kárpát-medence magyar honfoglalást közvetlenül megelőző időszakának 
legjelentősebb kultúrája. Időben e korszak határait hagyományosan a 7. század utolsó harmada/
negyede és a 9. század első negyede közé teszik. Ezen belül a kutatók egy része elkülönít közép avar 
(650/670–700/720) és késő avar (700–826) periódust is. A közép avar korszak meghatározása azon-
ban ma már egyre vitatottabb, míg a késő avar kor végpontját a kutatók egy része ma már egészen 
közel teszi Árpád honfoglalásának időpontjához.

Avar szíjvég Tiszafüred-Majoros lelőhelyről
(DJM, Szolnok ©2019)

Avar szíjvég Zilahról (ma Románia – Zalău)
(MJIAS, Zalău ©2019)
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Alakos ábrázolások késő avar kori övvereteken

A késő avar korszak egyik legkarakteresebb viseleti 
tárgya a veretes öv, amit bronzöntvények borítot-
tak. Ezek a bronzból öntött veretek lehettek 
tömörek vagy áttörtek. Felületüket mai 
tudásunk szerint többnyire igen 
vékony ónozás („ezüstözés”), 
illetve aranyozás borította. 
A kisebb négyszögletes vagy 
kerek veretek gyakran a mel-
lékszíjak [ezek az övre merőle-
gesen illesztve, arról lefele lógva 
helyezkedtek el – a szerk.] felerő-
sítésére szolgáltak, melyeket szin-
tén kisebb veretek és kisszíjvégek 
díszítettek. Gyakori volt még az öve-
ken az úgynevezett „propeller” alakú 
és a lyukvédő veret is.

A csatok mögötti bújtatón fűzték át az úgynevezett 
nagyszíjvégeket, melyek ábrázolásai, már csak mé-

retük miatt is (ezek általában legalább 8–12 
cm hosszúak) az avar (ipar)művészet leg-

változatosabb forrásbázisát jelentik. 
Motívumkincsük legfőbb össze-

tevői a geometrikus mintázat 
és a  növényi ornamentika, 

valamint az állat- és emberáb-
rázolás. Az  állatalakok között 

kétségtelenül a griff  az uralkodó, 
de nem egyeduralkodó.

A griff  az antik mitológia cso-
dalénye, két típusa az  oroszlán- 

(mezopotámiai) és a sasgriff  (görög), 
de mindkét kultúrkörben előfordul 

a másik variáció is. Mindkettő az állat-

Az avar 
kori díszített övek 

rangjelzők is voltak. A ki-
sebb közösségek vezetőire utalhat 

a veretes öv mellett a fegyvermelléklet és
a lovas temetkezés, illetve ezek kombinációi is.

A felövezés a statisztikai adatok alapján nem 
járt minden felnőtt férfi nak. Az övveretek ké-

szítése feltehetően nem csak egy központi 
kagáni műhelyben történhetett. Saját 

kutatásaim alapján 12 műhelykörzetet 
körvonalaztam, ezek esetleg kisebb 

hatalmi központokra is utalhatnak.

Íjazó férfi alakot ábrázoló avar szíjvég 
Klárafalva lelőhelyről
(MFM, Szeged ©2019)

Avar szíjvég Kecel-Határdűlő lelőhelyről
(MNM, Budapest ©2019)
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világ ura, az egyik a  földé, a másik az égé, így vált 
a griff  a hatalom, az erő és a Nap jelképévé, a gonosz 
legyőzőjévé. Amennyiben igazi sasgriff et keresünk, 
akkor olyan ábrázolást kellene találnunk, melynek 
csőrös sasfeje, hegyes fülei, karmos lábai, kanyarodó 
farka és a mellső lábaiból szervesen kinövő szárnyai 
vannak. Az avar griff  azonban csak nagyon ritkán ro-
konítható a klasszikus antik griff el. Ettől függetlenül 
avar kontextusban jelentése nyilvánvalóan hordoz 
valamilyen személyes, esetlegesen saját mitológiára 
vonatkozó utalást. Az avarok esetében egy biztosan 
keletről érkező népről van szó, amelynek részletes 
hitvilága egyelőre ismeretlen a számunkra. Ezért az-
tán számos megfejtési kísérlet képzelhető el, de egyik 
sem bizonyítható.

Az avar övveretek alakjai (így a griff ek) igen gyak-
ran nem statikus helyzetben, s nem önmagukban je-
lennek meg, hanem dinamikus, többalakos jelenetbe 
rendezve. Az összefoglaló néven „állatküzdelmi je-
leneteknek” nevezett áb-
rázolások, kettő, három 
vagy akár több alakot is 
megmintázhattak. 
A  háromala-
kos válto -
zatok közül 

középen mindig valamilyen leroskadó patás növényevő 
látható. De a jelenetekben, illetve a magányos állatalakok 
között további állatfajok: nyúl, oroszlán, vadkan(fej), fácán, 
sólyom, ló, medve, farkas, sas, galamb, hal is megjelennek.

Az övvereteken megfigyelhető emberábrázolások 
nagy része késő antik eredetű: portrék, ember-oroszlán 
küzdelem, sőt női alakok is feltűnnek. Igen kevés ezen 
felül a steppei hitvilágra vagy a mindennapi életre utaló 
jelenet. Az egyébként is megállapítható, hogy a késő avar 
bronzöntéses művészetben az emberábrázolás általában 
gyengébb minőségű, mint az  állatábrázolás. S mivel 
az  állatábrázolásos nagyszíjvégek túloldala 70%-ban 
növényi díszítésű, ezért nem beszélhetünk ornamentika 
alapján szétválasztható külön „griff es” és „indás” népről, 
mint ahogyan az korábban a kutatásban felmerült.

A fentiekhez hozzájárul még az is, hogy az avar kultú-
rát a nép vándorlása és letelepedése során számos továb-
bi hatás is érte. Ezek a Bizánci és a perzsa Szászánida Bi-
rodalom, a langobardok, gepidák, a bajuvárok és frankok 

irányából érkeztek. Az avar öv-
veretek mintakincsének elő-

képeit számos anyag- 
és tárgytípuson is 

Alakos ábrázolások késő avar kori övvereteken

Oroszlánfejű griff eket ábrázoló bronzszobor Iránból

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

megfigyelhetjük: textilek (ruházat, szőnyeg stb.), 
fa-, csont- és kőfaragások, pénzek, díszedények, 
falfestmények és mozaikok, kis ékszerek és persze más 
népek övveretei. A különböző motívumok összevetése 
alapján azt állapíthatjuk meg, hogy az avar ötvösség csak 
ritkán lépett túl az iparművészet határain, kompozíciós 
sémákban gondolkozott, de mindenképpen egy sajátos 
helyi kultúrkört hozott létre.

E tárgyak legszebb darabjait érdemes nagyított 
ábrákon tanulmányozni, hiszen így sok olyan részletre 
figyelhetünk fel, melyek más népek művészetében 
nem lelhetők fel. Néhány alábbi kiragadott példánk 
a kifejezetten ritka, de létező egyedi minőség bizo-
nyítéka. Azt azonban világosan le kell szögezni, hogy 
az alábbi nagyszíjvégek kiemelkedő színvonala és je-
lentősége nem nevezhető általánosnak a  teljes avar 
bronzöntéses kultúrában.

Szeged-Sövényháza. A tárgy már méreténél fogva 
is (14,6 cm) kiemelkedő darab. A motívum a sorban álló 
griffek áttört technikájú sorába illeszkedik. A három 
sorban álló előrenéző, csőrös karmos, szárnyas griff  na-
gyon jellegzetes rajzolatú, kettős keretelésük és az el-
választó rovátkolt mezők díszítése is ritkaság. A felső 
mezőben látható állat azonosítása nem egyértelmű, 
a poncolt csuklós befogón ábrázolt nyúllal együtt meg-
jelenésük egyedülálló.

Budapest, X. Rákos 28. sír. Az oroszlános veretek leg-
jobb minőségű darabja (8,5 cm, aranyozott). A poncolt 
felületen négy darab egymás alatt álló, hátratekintő, sö-
rényes, elnövényiesedő farkú állat egyértelműen orosz-
lánként azonosítható. A másik oldalon szimmetrikus, ki-
hajló, húsos levelek láthatóak.

Kecel-Határdűlő 32. sír. Az állatküzdelmi jelenetek 
egyedi megoldású, típusba nem sorolható darabjainak 
egyik legizgalmasabb példája (11 cm, aranyozott, áttört). 
A gyöngysorkeret iráni hatást mutat. A szembeforduló 
emberarcú oroszlán unikum, gondolati háttere a nagy-
szentmiklósi kincs hasonló ábrázolásaihoz köthető, de 
gyengébb kivitelben. A visszafelé néző, maga alá húzott 
lábú szarvastehén a szkíta hagyomány jellegzetes örök-
sége, ebben a formában emlékeztet leginkább az elő-
képekre. A többi előfordulásán inkább a váll felett néz 
hátra, itt meg a törzs mellett. A többségi leegyszerűsí-
tett kompozíciókkal szemben a griff  szárnymegoldása is 
a klasszikus (görög mesterektől örökölt) kép ismeretéről 
tanúskodik. Az egész tárgy jól jellemzi a késő avar bronz-
művesség véleményem szerinti legerősebb összetevőit: 
a szkíta hagyományon alapuló steppei állatstílust, a friss 
élményként jelentkező szászánida díszítőművészetet és 
a bizánci közvetítésű antik kultúrát.

Zilah/Zalău (RO). Ez a tárgy is az állatküzdelmi jele-
netek egyedi megoldású darabjai közé tartozik (12,2 cm, 

Alakos ábrázolások késő avar kori övvereteken

Hátrafelé íjazó férfi ala-
kot ábrázoló díszítés egy 
közép-ázsiai tálon
(BM, London ©2019)
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E tárgyak legszebb darabjait érdemes nagyított 
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élményként jelentkező szászánida díszítőművészetet és 
a bizánci közvetítésű antik kultúrát.

Zilah/Zalău (RO). Ez a tárgy is az állatküzdelmi jele-
netek egyedi megoldású darabjai közé tartozik (12,2 cm, 
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ónozott). Készítője nem a jelenet szokásos hullámvo-
nalsémáját követte, hanem térkitöltést alkalmazott, és 
az állatalakok is jól felismerhetőek. A griff nek szabá-
lyos sascsőre van, szárnya lant alakú, a farok is klasszi-
kus megoldású, a karmok jellegzetesek. A szarvasnak 
megvan mind a négy lába, szarva messze a legjobban 
sikerült az összes hasonló ábrázolás közül. Menekülő 
mozgása lendületes és életszerű, ezzel a szászánida 
eredetű ábrázolási módhoz, az úgynevezett „nyújtott 
galopphoz” is kapcsolódik a kép (lásd a következő 
klárafalvai vadászjelent lovát). A másik ragadozó egy 
farkas, a farok rajzolatánál a mester a klasszikus sé-
mát követte, és nem a valóságot. Különösen érdekes 
a háta feletti jel, amely magában véve csak érdekes 
lenne, de több, rosszabbul sikerült darab részleté-
vel összevetve (bár ezek száma igen csekély) esetleg 
mesterjegyként értékelhető.

Klárafalva B. 1. sír. Az emberábrázolásos tárgyak 
egyik „emblematikus” példánya (9,3 cm, túloldala: 
szvasztika formájú indák). A vadászati jelenet nagyon 
is indokolt lenne avar környezetben. A kompozíció 

miatt mégis kérdéses, hogy egy szászánida jelenet má-
solatát látjuk-e itt, vagy egy avar lovast. A kisebb állatala-
kok közül az egyik valószínűleg kutya, a két nyúlfi gura 
pedig ugyanazon élőlény két oldala lehet, és nem két 
külön állat. Az is igaz, hogy a szászánida tálakon (mint 
lehetséges jelenetpárhuzamokon) természetesen nem 
nyulakra vadásznak. További kérdés, hogy az íj alsó ré-
sze vajon csak lemaradt, vagy az íj hajlása miatt a ló feje 
mögé képzelendő. A fentiek alapján látható, hogy még 
egy ilyen világos kompozíciójú és jól eredeztethető da-
rab is mennyi részproblémát vet fel.

 Bánhalom, Czebe II. vízátemelő 1. sír. A  tárgy 
az egyik legtöbbször feldolgozott nagyszíjvég, és nem 
csak az emberábrázolás miatt (11,9 cm, áttört). Való-
színűleg ez az egyetlen olyan övveret, amit körplasz-
tikaként kell felfogni. Ez azt jelenti, hogy az  áttörés 
ellenére a  két oldal nem azonos, bár a  részletek át-
gondolatlansága nem engedi meg a  maradéktalan 
értelmezés lehetőségét. A poncolt keret felső mezőjé-
ben két halat látunk, ami esetünkben bizonyosan nem 
keresztény jelkép. A  jeleneten két lándzsás lovas (az 
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egyik macskaarcú lovon) támad az életfát őrző páva-
sárkányra. A lovasok alakja jelenti a körplasztikát a két 
oldalon, a fejek azonban hiányoznak. A pávasárkány (a 
perzsa szenmurv) a tárgy mindkét oldalán a fa mögött 
áll. Egy saját mitológiai értelmezés esetében világo-
sabb technikai kivitelt várhatnánk. Mindezek persze 
éppen hogy nem a tárgy hibáira, hanem az értelmezés 
előttünk álló feladataira utalnak.

Ez a  néhány tárgy is talán elegendő volt annak 
szemléltetéséhez, hogy a  kulturális hatások és a  le-
hetséges értelmezések milyen széles skáláját tudja 
nyújtani akár egyetlen avar kori tárgytípus is: az alakos 
öntött övveretek.
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