
Ugyancsak kivételes 
az  aquincumi canabae 
egyik temetőjében fel-
tárt kocsisír, amelynek 
gödrében egy alkatré-
szeire bontott utazóko-
csi hiányos maradványai 
feküdtek. A különálló va-
salásokat, lefeszegetett, 
feldarabolt díszítménye-
ket minden rend nélkül 
dobálták a kiásott gödör 
aljára. Ennek a szokatlan 
megoldásnak az  okát 
abban kereshetjük, hogy 
a család a temetőben csak egy kis 
méretű parcella felett rendel-
kezett, és a sziklás altalaj miatt 
sem volt lehetőség egy kocsi 
méretének megfelelő gödör 
ásására. A budaörsi vicus te-
metőjében 2002-ben feltárt 
három négykerekű és egy 
kétkerekű kocsi elteme-
tésének hasonló módja 
a költséges temetkezé-
si szokás egy családon 
belüli rövid, mindössze 
néhány generáción ke-
resztül kimutatható ápolását 
bizonyítja. E rövid idő alatt a kocsik 
eltemetési módja változatlan maradt. 
A  mély és sokszor 
nagy alapterületű 
gödrök kiásása után 
azok aljára először 
a temetkezési szer-
tartás során leölt, felszerszámozott 
kocsihúzó lovakat helyezték el. 
Nyakukon vagy mellettük a foga-
tolásra használt ólomlemezekkel 
borított, bronzveretes fajármot is 
megtaláltuk. A lovak tetemére bo-
rították az utazókocsikat, amelyeket 
a gödör méretéhez alkalmazkodva 
mindig elemeikre bontottak vagy 

szétszedtek. A  csillag-
hegyi sír kocsiját a nagy 
méretű és mélyre ásott 
sírgödörbe, útra készen, 
felszerelt kerekekkel he-
lyezték el. A  szertarás 
során azonban – szándé-
kosan vagy csak véletle-
nül? – úgy borították bele 
a kocsit, hogy az átfordult 

és  kerekekkel 
felfelé érkezett 
a  gödör aljára. 
Ugyancsak sze-
rencsés a  buda-
keszi kétkerekű 
kocsi eltemetési 

módja. A  kocsit itt is egyben, 
felszerelt kerekekkel és felkö-
tött szekrénnyel sikerült fel-
tárnunk. A  kétkerekű kocsi 

vasalásai és bronzdíszítmé-
nyei így eredeti összefüg-
géseikben őrződtek meg. 

Ennek a  körülménynek 
köszönhetően el lehe-
tett készíteni a kocsi hi-
teles rekonstrukcióját, 

amely a Magyar Nemzeti 
Múzeum állandó régészeti ki-

állításán látható.
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Sokáig a halom alá temetett ko-
csísírok elméletét a Solymáron talált 

sírsztélé is erősítette, mert kocsijelene-
tét a kép jobb szélén egy kiemelkedés – 

Soproni Sándor véleménye szerint halomsír 
– ábrázolása is kiegészítette. Azonban ma már 

sokkal valószínűbb, hogy ezt a kiemelkedést a kö-
zeli Pilis hegyvidéki környezete inspirálta, ahol egy-

kor a temetkező család is élt és közlekedett. Valós vagy 
fi ktív természeti környezet ábrázolása más síremlékeken 

is előfordul, ahol ugyancsak a képmező jobb szélén 
lankás domb- vagy meredek hegyolda-

lakat láthatunk, amelyeken ku-
tyák által űzött nyu-

lak futnak.

A zsámbéki kocsisír 
mellékletei, amelyek 
a „kocsisírok” legjellem-
zőbb mellékletegyütte-
seit képviselik, köztük 
a kézmosó- 
és fürdőkészletet 

Kocsival a túlvilágra – Utazókocsit tartalmazó temetkezések a császárkori Pannoniában

A budakeszi kocsi re-
konstrukciója a Magyar 
Nemzeti Múzeum állandó 
régészeti kiállításán
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Az íj húrjának fogására számos variációt ismerünk, 
ezek egyike a hüvelykujjas húrfogás, mely leginkább 
az eurázsiai steppén élő nomád népek körében vált 

széles körben elterjedté. Ehhez a technikához a hagyományőr-
ző íjászok körében népszerű, de a hétköznapi ember számára 
talán kevésbé ismert tárgy, az ún. íjászgyűrű nyújtott elenged-

hetetlen segítséget.

A húrfogás során a húrt a jobb kéz hü-
velykujjával feszítik, szemben például 

az  angolszász technikával, ahol  ezt a 
mutató-, a középső, és a gyűrűsujj bevoná-
sával végezték. A hüvelykujjas feszítésnek 

több módozata ismert, ezeket a variá-
ciókat a feszítő kéz tartása alapján kü-

lönítjük el. Ezek a változatok némely 
esetben az íjászatban használt segéd-

eszközök alkalmazásában is eltérnek. 
Jelen munkában a török technikára helyezzük 

a hangsúlyt, ugyanis a Szegeden 
előkerült íjászgyűrű a  török 
technika alkalmazását fel-
tételezi, melynek sajátos-
sága, hogy a húr feszítése 
során a hüvelykujjat telje-

sen behajlítják, emel-
lett a  feszítő kezet 
a  legtöbb esetben 
ökölbe zárják. Ennél a  tech-
nikánál az íjász egy ujjal tar-

totta az íj húrját, így az nagy 
erőhatásoknak volt kitéve, emiatt 

az  íjász egy gyűrűt húzott az ujjára, 
melyet íjfeszítő gyűrűnek nevezünk. 
A technika másik sajátossága a vesz-

A török technikának 
a  feszítő kéz tartása 

alapján további módo-
zatai is ismertek, melyeket 

korabeli írott források alapján 
lehet rekonstruálni. Ezek abban 
térnek el egymástól, hogy hány 

ujjal fogtak rá a hü-
velykujjra.

Török íjászgyűrű
a szegedi vár feltárásából

Abul Hassan Sah Dzsahán (1628–1658) mogul sah 1617-ben készült ábrázolása.
Az uralkodó övéről több íjászgyűrű is lelóg, és a hüvelykujján is visel egy íjászgyűrűt (1617)

Molnár Csilla

A szegedi várból előkerült íjászgyűrű felül- és oldalnézetből

„Fegyvert, s vitézt”
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Török íjászgyűrű a szegedi vár feltárásáról
szerű zsinóron felfüggesztve tárolták a gyűrűket, vagy egy 
úgynevezett íjászgyűrűtartóban hordták őket, illetve mint 
egy „hagyományos” gyűrűt, elforgatva a hüvelykujjon is 
viselhették, ahogy arra több képi ábrázolás is utal.

Az íjászgyűrűk kutatása a Kárpát-medencében egy 
kevéssé kiaknázott témakörnek tekinthető, pedig meg-
létét már korán felfedezték a népvándorlás kori régészeti 
anyagban. A késő középkorra – török korra keltezhető 
gyűrűk száma a szakirodalom szerint egyelőre mindösz-
sze néhány darab, többségük várak területeiről került 
elő. A hazai példányok javarészt fémből (vas, bronz) vagy 
csontból készültek. Sírmellékletként eddig egyetlen 
gyűrű került elő egy győr-gabonavásártéri temetőből. 
A temető érdekessége, hogy egy – történeti adatokkal 
is alátámasztott – rác temetőből került elő, mely a 16–17. 
századra keltezhető. A szakirodalom szerint ezek a gyűrűk 
a török hódítások kapcsán jelennek meg a hazai anyag-
ban. Ennél pontosabbat egyelőre nem tudunk mondani, 
ugyanis ebből a néhány ismert példányból több is szór-
ványként került elő – ilyen a szegedi is –, és ez azt jelenti, 

hogy a megtalálásának körülményei, az előkerülési helye 
olyan kontextusú, hogy pontosabb korhatározást nem 
tesz lehetővé.

Íjászgyűrűket napjainkban leginkább a hagyományőr-
ző íjászok használnak, körükben is az általunk bemuta-
tott köröm alakú gyűrűtípus a legelterjedtebb, a török 
technika alkalmazása mellett. Tapasztalataik a régészek 
számára is hasznosíthatóak lennének, ha egy szélesebb 
körű együttműködés alakulna ki a régészek és hagyo-
mányőrzők körében, ahol a régészek elméleti háttértu-
dása a kísérletező kedvű és gyakorlatias hagyományőrzők 
tudását ötvözné.
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Egy íjászgyűrű beszer-
zése ma már néhány kat-

tintással lehetséges, de sok 
hagyományőrző maga pró-

bálja meg elkészíteni a gyűrűjét. 
Sokan ragaszkodnak az archaikus 

csonthoz, fémhez vagy bőrhöz, de 
néhányan a  modern alap-

anyagokkal is kísér-
leteznek.

A szegedi várból előkerült íjászgyűrű részei

A hüvelykujj tartása bőrből (a) és csontból (b) készült gyűrű használata esetén

Az íj feszítése íjászgyűrűvel egy 
festmény részletén (18–19. sz.)
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sző vezetésében rejlett, ugyanis a hüvely-
kujjas húrfogásnál a nyilat az íjtartó kéz 
hüvelykujjára helyezték, az íjhoz képest 
tehát a jobb oldalon helyezkedett el. Ez 
a feszítés során valamelyest instabil hely-
zetbe hozhatta a vesszőt, ugyanis nem volt 
semmi, ami stabilizálja a fekvését kilövés-
kor, szemben az angolszász húrfogással, 
ahol a vesszőt az íjhoz képest a bal oldalon 
vezették az íjászok, így az sokkal stabilab-
ban feküdt a feszítés során. Ugyanakkor 
a hüvelykujjas húrfogás sokkal gyorsabb 
lövések leadását is eredményezte.

Ezek a tárgyak formailag igen válto-
zatosak, a török íjászatban elterjedté vált 
darabokat a köröm alakú gyűrűk csoport-
jába sorolhatjuk. Ezek a tárgyak két rész-
ből állnak. A  török elnevezésük alapján 
megkülönböztetjük a  gyűrű ideg felőli, 
ovális alakú peremét, melyet küszöbnek 
(eşik) vagy corpusnak neveznek, valamint 
a másik felén ellaposódó kápát (kaş). A cor-
pus a sima, ékszerként használt gyűrűkhöz 
képest sokkal magasabb, illetve vastagabb 
is. (Ilyen kiképzésű az általunk vizsgált sze-
gedi gyűrű is.) Az anyaguk igen változatos 
képet mutat, egyaránt készülhet csontból, 
bőrből, szaruból, fémből, de ismerünk 
féldrágakőből, illetve nemesfémből ké-
szült példányokat is, amiket már sokkal 
inkább presztízstárgyaknak, mintsem 
eredeti funkciójukat betöltő tárgyaknak 
tekinthetünk.

Ezeket a  gyűrűket úgy helyezték fel 
az íjászok az ujjukra, hogy azt először el-
fordítva húzták fel, majd ezután az ellapo-
sodó nyúlványt a hüvelykujjal párhuzamos 
irányba forgatták. Erre azért volt szükség, 
mivel így sokkal szorosabban rögzült 
a gyűrű, mert az ovális corpus meggátolta, 
hogy a gyűrű elmozduljon a hüvelykujjon, 
vagy azon a bőrt kikezdje, esetleg a gyűrű 
eltörjön használat közben. A viselésükre 
leginkább a  képi ábrázolások, valamint 
az írott források és néprajzi adatok utal-
nak. Használaton kívül az övön, egy egy-

II. Mehmed (1432–1481) oszmán szultán ábrázolása. A szultán ujján megfi gyel-
hető az íjászgyűrű használaton kívüli, elforgatott viselete

Íjászok ábrázolása egy perzsa miniatúrán. A képen a hüvelykujjas húrfogás 
feszítés és oldás közbeni pillanata is jól megfi gyelhető

Török íjászgyűrű a szegedi vár feltárásáról
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