
2013 nyarán Orosházán, a bónumi homokbányában a Nagy 
Gyula Területi Múzeum munkatársai 125 padmalyos sírt tártak fel.

A 108. sírban egy fi atal életkorban lévő emberi váz ma-
radványait találták, egyetlen melléklete a bal kezén viselt 
ezüst pecsétgyűrű volt, melynek fején egy hátrafelé 
tekintő, nyitott szájú, felcsapott farkú állat képe bonta-
kozik ki, lábainak állása alapján mozgó testhelyzetben. 
Ez a tárgy különös jelentőséggel bírhatott a közösség 
életében. Erre nemcsak egyedi volta utal, hanem az a tény is, 
miszerint a sáncárokkal védett egykori település területén belül további 
négy példány is előkerült a régészek által felügyelt fémkeresős tevékenységnek 

köszönhetően; egy ezüstből, három bronzból készült, az utóbbiak egyike 
pedig aranyozott volt.

Véleményünk szerint ez a hátrafelé tekintő, nyitott szájú, felcsapott farkú állatalak vala-
milyen nagymacskaféle, nem pedig a szakirodalomban meg-megemlített 

mitikus állat, a szenmurv, vagy egyéb állatfajta. De élesen 
elválasztandók ezek a darabok az úgynevezett Agnus 

Dei (azaz „Isten báránya”) típusú gyűrűktől is.

Archeokaland
 Rózsa Zoltán – Szigeti Judit
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Orosháza-Bónum Faluhely temető 108. sírjának rajza

Orosháza-Bónum 
Faluhely 108. sírjá-
nak gyűrűje

16
17

Mi lehet a  legnagyobb kincs az  ember életében, ha nem az  élete maga?! Minden más 
csak tárgy, még a vagyon is. Már több alkalommal szóltunk a Határtalan Régészet ha-

sábjain is az Árpád-kori Orosháza településéről, s muszlim lakóinak leletanyagáról. Most ezek 
tárgyi és szellemi hagyatékáról kívánunk szólni egy ezüst pecsétgyűrű kapcsán. A temető 180 
feltárt, padmalyos sírjában ugyanis egy üveggyöngy és egy bronzkarika mellett az egyetlen 
tárgy, mely előkerült a feltárások során, egy pecsétgyűrű volt.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A kincset őrző oroszlánok A padmaly a sírban kialakí-
tott, többnyire a hosszanti 

oldalba mélyített üreget jelenti. 
Az orosházi temetkezésekben az 

aknasír aljában kialakított padmaly 
következetesen a déli oldalfal alá egy 

lépcsővel mélyült. Ide rejtették a kes-
keny nyíláson az elhunytakat, arc-

cal Mekka vélt irányába 
fordítva őket.

Etnikumot, netán vallást jelölhet ez a gyűrű? Erre a kérdésre konkrét 
választ nem tudunk adni, de az biztos, hogy a fémkeresős tevékeny-

séggel vallatott, az orosházi múzeum gyűjtőterületén ismert 
további lelőhelyeken csak elvétve találtak ilyeneket 

civil segítőink. Az orosházi régióban az egykori 
Kopáncs, Csorvás, Pereg, illetve Gerendás 

falvak területén kerültek elő hasonló 
gyűrűk. Általában ezüstből, de a pe-

regi bronzból készült, a gerendási 
pedig az eddigi egyetlen ólomból 

való példány. Ha választ szeretnénk 
kapni a kérdésünkre, szét kell 

néznünk a 12–13. századi 
Kárpát-medencében.

1931-ben a Pátroha 
melletti Butorka-dűlőben 

egy elrejtett kincsleletet 
forgatott ki a földből az eke. 

7500 darab érmét és éksze-
reket találtak egy bekarcolt 

vonaldíszes edénykében. 
A pénzek III. Béla (1172–

1196) és II. András király 
(1205–1235) uralko-

dásához köthetők. 
A kincslelet része volt 

még egy különleges 
keleti eredetű ékszer. 
A leletanyag számunkra 
legizgalmasabb darabja 

azonban egy gyűrű, 
amelyen egy hátrafelé 

tekintő, nyitott szájú oroszlán 
avagy nagymacska látható.

Hasonló díszítésű gyűrűk már 
ekkor ismertek voltak a 19. századi érme-

kincsek (Hajdúszoboszló-Aranyszegi-puszta, illetve
Pozsony-Széleskút) anyagából. Számuk a 21. században 

fémkeresőzés során előkerült kincsleletekben fellelt 

A 
s z e n -

murv az iráni 
mitológiában megjelenő 

állatalak. Ez egy kompozit lény, mely 
klasszikus formájában (a 6–13. század között) ku-

tya- vagy oroszlánszerű előtaggal, pávafarokkal és 
egy pár szárnnyal van ábrázolva. A perzsa szászá-

nida művészetben felbukkanó lény elterjedt a 
Mediterráneumban, majd egész Európában 

is. A Kárpát-medencében legismertebb 
ábrázolása a honfoglaló magyarság ha-

gyatékaként számon tartott bezdédi 
tarsolylemezen csodálható meg.

Az Agnus Dei- – „Isten báránya” – áb-
rázolás a román kori kőfaragványokon 

gyakori, azonban a gyűrűk előképei a kor-
szak érméihez köthetők. Először II. András ki-

rályunk (1205–1235) pénzein jelenik meg, majd 
IV. Béla (1235–1270) veretein mind gyakrabban 

fordul elő, de legtöbbször III. András (1290–1301) 
pénzein találkozhatunk vele. A tatárjárás előtti időszak-

ból az ábrázolás teljesen ismeretlen. Az ilyen ábrázolású 
gyűrűkön egy fejével hátratekintő bárány látható, mely 

mellső végtagjaival keresztet tart, ami a szem-
lélőben sokszor azt az érzést kelti, 

mintha a kereszt az állat 
hátából nőne ki.

Ezen 
az álla-

tábrázolásos gyűrűk 
egyik csoportján egy fejével 

hátratekintő állat látható, melynek éles 
karmai, hosszú felcsapott, sokszor bojtos farka van, 

lábai hosszúak, sokszor a fülek is kidolgozottak. Az állat-
nak nincs szárnya, mint a fent említett szászánida kép-

világból ismert szenmurvnak, és hátából nem ered 
kereszt vagy életfa, mint az Agnus Dei-ábrázolá-

sok esetében. A kutatók egy része sárkányként 
írja le az állatot, ennek azonban ellentmond a 

szárnyak hiánya. Száját időnként csőrként 
értelmezik. E vélemények szerint az állat 

egy másik mitikus lény, a griff  lenne.

Orosháza-Bónum 
Faluhely 108. sír-
jának helyzete 
a temetőn 

belül

Állatalakos gyűrűk
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A múzeumok raktárai napról napra gazdagodnak 
olyan fémtárgyakkal, melyeket amatőr lo-
kálpatrióta, azaz környezetük történelmét 
szívükön viselő önkéntesek gyűjtöttek 
össze. Ilyen – felszíni, objektumhoz nem 
köthető – gyűrűk kerültek elő a már 
említett négy orosházi példány 
mellett Csorvásról, Bugacról és 
Szentkirály-Alsószentkirályról, 
illetve Tótkomlós-Kopáncsról, 
Peregről, Gerendásról két-két 
példányban, valamint további 
egy-egy példány Csévharaszt-Pót-
harasztpuszta, illetve Nagykőrös-Ludas 
lelőhelyekről. A gyűrűk általában ezüstből 
készültek, az ólom alapanyag egyedül Geren-
dáson, míg a bronz három orosházi, a peregi 
és a csévharaszti gyűrű esetében fordult eddig 
csak elő. Az ezüstből készültek rajzolata, annak 
kialakítása általában sokkal szebb bronzból és 
ólomból készült társaiknál, az utóbbiak vélhetően 
hamisítványok/másolatok lehettek.

Jelenleg még a kutatómunkánk elején tartunk, 
melynek során már eddig is legalább 25 db, ilyen 
ábrázolással díszített gyűrűt tudunk lelőhelyhez 
kötni, illetve térképre vetíteni. A hátrafelé tekintő, 
nyitott szájú és felcsapott farkú nagymacska képe 
egységes ugyan, de fontosnak tartjuk megjegyezni 
azt is, hogy két egyforma példányt eddig nem 
találtunk a felgyűjtött anyagban, mindegyikre 

az egyedi megfogalmazás a jellemző.

A Kárpát-medence különböző korszakaiban igen 
elterjedt volt a pecsétgyűrűk viselete. Mint nevük is 
mutatja, ezeket a tárgyakat feltehetően pecsételésre 
használhatta tulajdonosuk; kerek, lapos fejükre 
olyan motívumot véstek, mely viselőjét 
azonosította. A gyűrűt az okirat-
ra folyatott forró viasz-
ba mártva le-

A kincset őrző oroszlánok 

ve-
l e k e t , 

okleveleket, ira-
tokat tudtak hitelesíteni, 

azaz a gyűrű így pecsétnyomóként 
funkcionált. A pecsétgyűrű használata 
tehát elvben az írásbeliség elterjedését 
is feltételezi. Ez azonban nem minden 
esetben igaz, hiszen a római kort köve-
tően az írásbeliség hosszú időre szinte 
teljesen eltűnik hazánk területén, 
újbóli szélesebb körű megjelenése 
csak a 12. század második felére 
datálható, amikor is a királyi 
iratok mellett megjelennek 
a magánpecsétes oklevelek 
is. Eleinte ráadásul ezek 
a gyűrűk igen kicsi 
fejjel készültek, 
m e l y e k 
alig-

Abu Hámid granadai szár-
mazású mór utazó a 12. század 

közepén 3 évig élt II. Géza király 
(1141–1162) udvarában. Leírásában 

katonáskodó muszlimokról (magrebiták) 
számol be, akik nyíltan vallják vallásukat, il-

letőleg horezmi [az Aral-tó és a Kaszpi-tenger 
közelében található terület – a szerk.] szár-

mazású kálizokról, akiket a gazdasági élet 
szereplőiként tart számon, és akik 

titokban tartják vallá-
sukat.

8
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A kincset őrző oroszlánok 

Az oroszlános gyűrűk elterjedési területe: 
1–2: Pozsony;
3: Verebély;
4: Pátroha;
5: Hajdúszoboszló;
6: Csévharaszt;
7: Nagykőrös;
8–10: Szentkirály;
11–13: Bugac;
14: Szank;
15: Kiskunmajsa;
16–20: Orosháza;
21–22: Csorvás;
23: Gerendás;
24: Tótkomlós-Kopáncs;
25: Pereg

gyűrűkkel is gyarapodott (Kiskunmajsa, Szank). A kincsleletekből 
napvilágra került ékszerek a társaságukban talált érmék által 
szerencsére nagyon jól keltezhetők.

De ismertek ilyen fajta gyűrűk temetkezések mel-
lékleteiként is. Hagyományos módon a korszakra 
jellemző templom körüli temetőkből, mint 
például Bugac-Felsőmonostor, Verebély, 
Szentkirály-Alsószentkirály temetkezé-
seiből, vagy a már említett orosházi, 
soros rendszerű, padmalyos sírokból 
álló temető sírjából is.

A gyűjtőmunkát napja-
ink kiterjedt és ellenőrzött 
– középkori faluhelyek 
felkutatására irányuló – fém-
keresős tevékenysége nagy-

ban segíti. 

Az
oroszlánok 

élettere az ókorban, 
illetve a középkorban jóval kiter-

jedtebb volt, mint manapság. Afrikán kívül 
Dél-Európától Indiáig előfordultak. Vadászatuk a férfi as-

ság, az uralkodásra termettség szimbóluma volt, így vált az állatok 
királya az uralkodás, a hatalom jelképévé is. Oroszlán ábrázolása egyébként 

igen ritka a Kárpát-medence régészeti korú tárgyain. Kiemelendők a 10–11. 
századi övveretek egy csoportján belül az olyan szíjvégek, melyeken négylábú 

állatot, kutyát, nagymacskát vagy oroszlánt ábrázoltak. De ezek száma is igen csekély. 
Ezeket az ábrázolásokat a 9. századi kelet-európai területekről származó iráni fi gurális kör 

hatásaként megjelenő, de a 10. századra már leegyszerűsödött, addigra archaikussá váló 
oroszlánábrázolások változatának tartja a kutatás. Szintén ebből az időszakból ismertek 

oroszlánt vagy szenmurvot megjelenítő csatok, melyek a Kelet-Mediterráneumból, 
bizánci–balkáni importként érkezhettek hazánk területére. Az ezeken a tárgyakon 

ábrázolt oroszlánoknak, szenmurvoknak azonban nem volt hatása az anyagi 
kultúra helyi fejlődésére, azaz nem másolták le, vitték át az itt élő népek a 

számukra különben is teljesen ismeretlen állatot más tárgyaikra, eszközeik-
re. A tárgyalt 12. század utolsó harmadában megjelenő gyűrűk oroszlánjai 

tehát más előképre vezethetők vissza, s feltehetően az újonnan hazánk 
területére érkezett jelképként értelmezhetők. Az eredet minden bi-

zonnyal megegyezhet a 9–10. századi oroszlánt ábrázoló tárgyak 
származási helyével, mely az iráni kultúrkör és/vagy 

a Kelet-Mediterráneum térsége 
lehet.
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A múzeumok raktárai napról napra gazdagodnak 
olyan fémtárgyakkal, melyeket amatőr lo-
kálpatrióta, azaz környezetük történelmét 
szívükön viselő önkéntesek gyűjtöttek 
össze. Ilyen – felszíni, objektumhoz nem 
köthető – gyűrűk kerültek elő a már 
említett négy orosházi példány 
mellett Csorvásról, Bugacról és 
Szentkirály-Alsószentkirályról, 
illetve Tótkomlós-Kopáncsról, 
Peregről, Gerendásról két-két 
példányban, valamint további 
egy-egy példány Csévharaszt-Pót-
harasztpuszta, illetve Nagykőrös-Ludas 
lelőhelyekről. A gyűrűk általában ezüstből 
készültek, az ólom alapanyag egyedül Geren-
dáson, míg a bronz három orosházi, a peregi 
és a csévharaszti gyűrű esetében fordult eddig 
csak elő. Az ezüstből készültek rajzolata, annak 
kialakítása általában sokkal szebb bronzból és 
ólomból készült társaiknál, az utóbbiak vélhetően 
hamisítványok/másolatok lehettek.

Jelenleg még a kutatómunkánk elején tartunk, 
melynek során már eddig is legalább 25 db, ilyen 
ábrázolással díszített gyűrűt tudunk lelőhelyhez 
kötni, illetve térképre vetíteni. A hátrafelé tekintő, 
nyitott szájú és felcsapott farkú nagymacska képe 
egységes ugyan, de fontosnak tartjuk megjegyezni 
azt is, hogy két egyforma példányt eddig nem 
találtunk a felgyűjtött anyagban, mindegyikre 

az egyedi megfogalmazás a jellemző.

A Kárpát-medence különböző korszakaiban igen 
elterjedt volt a pecsétgyűrűk viselete. Mint nevük is 
mutatja, ezeket a tárgyakat feltehetően pecsételésre 
használhatta tulajdonosuk; kerek, lapos fejükre 
olyan motívumot véstek, mely viselőjét 
azonosította. A gyűrűt az okirat-
ra folyatott forró viasz-
ba mártva le-

A kincset őrző oroszlánok 

ve-
l e k e t , 

okleveleket, ira-
tokat tudtak hitelesíteni, 

azaz a gyűrű így pecsétnyomóként 
funkcionált. A pecsétgyűrű használata 
tehát elvben az írásbeliség elterjedését 
is feltételezi. Ez azonban nem minden 
esetben igaz, hiszen a római kort köve-
tően az írásbeliség hosszú időre szinte 
teljesen eltűnik hazánk területén, 
újbóli szélesebb körű megjelenése 
csak a 12. század második felére 
datálható, amikor is a királyi 
iratok mellett megjelennek 
a magánpecsétes oklevelek 
is. Eleinte ráadásul ezek 
a gyűrűk igen kicsi 
fejjel készültek, 
m e l y e k 
alig-

Abu Hámid granadai szár-
mazású mór utazó a 12. század 

közepén 3 évig élt II. Géza király 
(1141–1162) udvarában. Leírásában 

katonáskodó muszlimokról (magrebiták) 
számol be, akik nyíltan vallják vallásukat, il-

letőleg horezmi [az Aral-tó és a Kaszpi-tenger 
közelében található terület – a szerk.] szár-

mazású kálizokról, akiket a gazdasági élet 
szereplőiként tart számon, és akik 

titokban tartják vallá-
sukat.

8

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A kincset őrző oroszlánok 
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14: Szank;
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16–20: Orosháza;
21–22: Csorvás;
23: Gerendás;
24: Tótkomlós-Kopáncs;
25: Pereg
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A gyűjtőmunkát napja-
ink kiterjedt és ellenőrzött 
– középkori faluhelyek 
felkutatására irányuló – fém-
keresős tevékenysége nagy-

ban segíti. 

Az
oroszlánok 

élettere az ókorban, 
illetve a középkorban jóval kiter-
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ha lehettek alkalmasak arra, hogy 
valóban pecsételésre használják 
azokat. Az írásbeliség el-
terjedésével a 13. század 
második felétől már a pe-
csétgyűrűk feje is egyre 
nagyobb átmérőjű lesz, 
a vésetek mélyülnek, s 
megjelenik a jól olvasha-
tó körirat, a gyűrűk tehát 
valódi pecsételő funkciót 
kaphattak. Ekkorra már a pecsét-
gyűrűknek nevükhöz méltó szerep 
juthatott, így tömeges elterjedésük 
is nagyjából erre az időszakra datálható.

A hátratekintő, nyitott szájú, fel-
csapott farkú nagymacskákat 
mintázó gyűrűk is a legna-
gyobb valószínűség szerint 
tehát pecsétgyűrűk voltak, 
használatuk az írásbeliséghez 
vagy az ezeket viselő személy 
azonosításához kapcsolható. 
Az orosházi lelőhelyen muszlimok 
éltek, akik nagy valószínűség szerint kálizok 
lehettek.

Verebély a nyitrai kálizok települési 
tömbjében található, egy Kalász nevű 
település mellett, mely egykori lakóinak 
nevét őrzi. A hajdúszoboszlói kincslelet 
gyűrűjét is viselhették a nyíri izmaeliták 
[az izmaeliták a középkori Magyarország 
mohamedán vallású lakóinak összefoglaló 
neve – a szerk.] tagjai, akik a szalacsi szárazföldi 
sóúton béreltek hivatalt. A fémkeresőzésből 
származó gyűrűk lelőhelyein nagyon sok esetben 

találunk pénzváltó mérlegeket, 
ólomsúlyokat is (pl. Orosháza, 

B u g a c- F e l s ő m o n o s t o r, 
Tótkomlós-Kopáncs, Pereg, 

Nagykőrös-Ludas), és így 
másodlagosan is kapcso-
latba hozhatók a hivatalt 
vállalt rétegekkel, akik 
között muszlimokat is 

találunk.

Azt, hogy milyen arány-
ban vettek részt a kereskedelmi, 

pénzváltó ügyletekben a muszli-
mok a 12–13. századi Magyarorszá-
gon, nem tudjuk, miként azt sem, 

hogy a tárgyalt gyűrűk egyálta-
lán hozzájuk kapcsolhatók-e, 
lehetnek-e ezek hivataluk, 
esetleg nemzetségük jelképei, 
avagy sem. Az azonban tény, 

hogy eddigi kutatásaink alapján e 
gyűrűk legközelebbi párhuzama a 11–13. 

századból, a mai Iránból származik, a magyarországi 
kálizok őshazájához igen közel eső területről – leg-

alábbis egy internetes aukciós oldal adatai alapján.

Köszönjük Pánya István, Rácz Tibor Ákos és 
Rosta Szabolcs segítségét és a kezelésükben 
lévő gyűrűk közlésének lehetőségét! Külön 
köszönjük a múzeumbarát fémkeresősök 
munkáját, akik nagyban segítették és 

folyamatosan segítik gyűjtőmunkánkat! Kiss 
Béla és Szigeti Gábor fotósok munkáját, Fejes 

Csabának a térkép megrajzolását!
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A 
pénzzel 

és pénztörténettel 
foglalkozó tudományág 

nevének eredete a vert pénz 
antik elnevezéséből (görög 
νόμος – ejtsd: nomosz –, 

latin nummus)
származik.

„Az archaeologiának egy ága sincs, mely a historia 
folyamatát olyan közvetlenül kisérné s olyan össze-
függő képben illustrálná, mint a numismatika. Talán 
nem becsüljük nagyon túl szaktudományunkat, 
ha azt mondjuk, hogy a numismatikai 
emlékek, minden írásbeli emlék híján, 
maguk képesek volnának egy állam 
történetének fővonásait előállítani. 
Az uralkodók sorrendjén kívül feltünteti 
a korok műveltségét, ízlését, észjárását; 
a typus-rokonságok feltüntetik a forrást, 
melyből egy nép kulturáját merítette s azt 
minő alakban dolgozta fel, másrészt, hogy 
hatott ő más népek kulturájára; leletek biztos útmu-
tatást nyujtanak a forgalom irányára, kereskedelmi 
összeköttetésekre; a pénzek anyaga kézzelfogható 
alakban bizonyítja egy ország szegénységét, jóllétét 
vagy gazdagságát, beállt zavarokat, ipar, kereske-
delem, bányaművelés lendületét vagy hanyatlását; 
az érmek felirataiban, czímereiben s egyéb vonatko-
zásaiban nyomon követhetjük a közjogi viszonyok 
fejlődését és változásait; száz és száz szempont, mely 
a történetíró munkáját megkönnyíti s kiegészíti.”

Réthy Lászlónak a numizma-
tika tudományáról 1899-ben 

megfogalmazott gondolatai 
napjainkban is épp oly helyt-
állóak, mint százhúsz évvel 
ezelőtt. A vert pénz két és fél 
évezrede van jelen, és tölt be 

meghatározó szerepet az európai 
civilizációk mindennapjaiban, de 

magának a tudományágnak a tör-
ténete is nagyjából félezer éves múltra 

tekint vissza. Kezdetei a reneszánsz időszakában 
gyökereznek, amikor megkezdődött 
az ókori régiségek, köztük 
a legnagyobb számban 
előkerülő régészeti tárgyak, 
a numizmatikai emlékek 
iránti intenzív érdeklődés.

Ennek köszönhetően már 
a kora újkor elején százas 
nagyságrendben jöttek 
létre éremgyűjtemények 

AZ ÉREMTAN RÉGÉSZETI V
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Réthy László (1851–1914)

Helló, tudomány!
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